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FÖRORD 

Att skriva en avhandling kan liknas vid en resa. Just denna resa har inneburit 
att jag fått besöka ett stort antal platser, men också att jag fått tillfälle att träffa 
många underbara människor som på olika sätt gjort resan möjlig. Den ena da-
gen har sällan varit den andra lik, och att resultatet skulle komma att bli vad 
denna avhandling har att säga hade jag inte den minsta aning om för fyra och 
ett halvt år sedan. Att skriva denna avhandling har därför inte varit något annat 
än en äventyrsresa.  

Under resans gång har det ibland handlat om att ta av från den givna färdrut-
ten för att prova en smalare väg. Ibland kanske till och med en stig. Emellanåt 
har jag förvirrat irrat runt med utan någon som helst kompass till hands. Vid 
några tillfällen har det handlat om att bestiga ett berg. Ju högre jag kommit, 
desto mer har det lutat. Vid andra tillfällen har jag, å andra sidan, surfat med 
vågorna och kommit upp i en sådan hastighet att jag nästintill blivit fartblind. 
Det är åtskilliga som på många sätt bidragit till resan. Dels genom att bistå med 
kartor för att hitta olika vägar och för att skingra förvirringen, dels genom att 
sträcka ut en hand i de allra brantaste partierna, men också genom att uppmana 
mig att stanna upp och fundera över den alltid så angelägna frågan; Vart är jag 
egentligen på väg? 

I synnerhet vill jag tacka alla de personer som jag träffat under arbetet med att 
skapa en mångfald av företagsamhet i kommunerna Katrineholm, Flen och 
Vingåker. Utan er hade det aldrig blivit någon resa. Framförallt riktar jag ett 
tack till ”teamet” i projektet Mångfald i Företagsamhet. Tack Anne, Björn, Inger, 
Joyce, och Mikael för att jag fick följa med - det blev en oförglömlig resa! Tack 
också Kicki för god vänskap och för att du så frikostigt delat med dig av dina 
erfarenheter från ”projektvärlden”. Och, Knut, dina illustrationer av ”projektet” 
kommer förhoppningsvis snart väl till pass! Denna studie har gjorts möjlig ge-
nom finansiering av ESF-rådet, NUTEK, Regionförbundet Sörmland, och Ut-
vecklingspartnerskapet i projektet Mångfald i Företagsamhet, tack.  

Mitt största tack går till mina handledare, Anders W Johansson och Anders 
Lundström, som både inspirerat, stöttat, och utmanat mig, vilket gett mig en 
karta över vad akademisk frihet kan innebära. Ett särskilt tack vill jag rikta till 
min huvudhandledare, Anders W Johansson, som alltid tagit sig tid, och som 
kan konsten att ställa rätt frågor vid rätt tillfälle. Jag ska inte ens försöka mig på 
att beskriva din klokskap. Orden räcker nämligen inte till… 

All personal och alla studenter har bidragit till att göra Ekonomihögskolan till 
den bas som man så väl behöver när man är ute på äventyr. Framförallt har alla 



 

goda korridorssamtal på tredje våningen och ERU-gruppens träffar kommit att 
betyda mycket. Ett särskilt tack till Anna Boman som hjälpte mig med att se 
strukturen till avhandlingen, Cecilia Erixon som varit en riktig ”coach” på upp-
loppet, Karina Tilling för alla tänkvärda synpunkter, Lina Stenmark för genom-
läsningen av manuset och för att du gjort det sista året lite lättare, Maria Dahlin 
för alla goda samtal, samarbeten och resor, och Maria Mårtensson för givande 
diskussioner under vår diskursvecka i Lund.  Ett speciellt tack till Peter Ekman, 
om det inte varit för dig hade jag aldrig sökt tjänsten som doktorand. Erik 
Lindhult, Magnus Linderström, och Malin Mobjörk har under resans gång gett 
mig värdefulla och konstruktiva kommentarer på texten. Tack också Pernilla 
Andersson, och alla dina kollegor på biblioteket, som alltid hjälp mig att få fatt 
på den litteratur jag behövt. Ett innerligt tack till er alla! 

Under resans gång har det funnits tre tydliga hållpunkter. Ett planerings-
seminarium, där jag fick ovärderliga tips och synpunkter av Bengt Johannisson. 
Ett mellanlägesseminarium och ett slutseminarium där jag, av Monica Lindgren 
och Peter Dobers respektive Johan Gaddefors, fick värdefulla synpunkter på 
tidigare versioner av detta manus. Ett stort tack för att ni gjorde dessa seminari-
er till de hållplatser som de blivit.   

Livet i akademin är viktigt, men för att kunna tala om ett liv i akademin behö-
ver man ha ett liv utanför. Carina, våra promenader och diskussioner har varit 
ovärderliga, liksom all uppmuntran jag fått av dig, Ingela och Sara. Ett stort 
tack till Eivor och Kalle som gett Tove ett extra hem under resans gång, till Inga 
och Bengt för att jag fått tillgång till det fantastiska huset på Nordkoster där 
många texter kommit till. Sara, Larsa, Rosie, och Johan – utan alla våra midda-
gar hade det varit svårt att få energin att räcka till. Maria och Jessika, ni är två 
sanna vänner i vått och torrt. Mamma, pappa, Magnus, Anna, och Per – tack för 
att ni alltid finns där.  

Tove, min lilla femåring, har under det sista halvåret kommit hem med ett antal 
böcker som hon skrivit på dagis. Jag antar att det varit ett sätt att säga att det 
blivit dags att avsluta denna resa. Tove (som också heter Ester), när det gäller 
din kreativitet och nyfikenhet hamnar jag alltid i skuggan. Pontus, det är du och 
Tove som gjort resan meningsfull. Kei te aroha au i a koe! 

Med så stort ressällskap har förutsättningarna varit goda för att nu kunna pre-
sentera denna avhandling. Innehållet ansvarar jag naturligtvis helt och hållet 
för själv. Att avsluta denna resa tyder enbart på att det finns många nya som 
väntar runt hörnet. Ester, du lärde mig konsten att resa. Mormor, för det är jag 
dig evigt tacksam. 

Nyårsafton 2006 i Västerås,  

Karin Berglund 



 

ABSTRACT 

The Hunt for Entrepreneurs 
On Openings and Closures in the Entrepreneurship discourse 

 

Entrepreneurs are expected to play a crucial role in times of unemployment and 
economical regression. A “hunt for entrepreneurs” can thus be said to be occur-
ring as they appear to be people who can save nations, societies, and companies 
in troublesome situations. 

The project Diversity in Entrepreneurship (DiE) aimed to introduce a broad 
view of entrepreneurship in a regional context. Three development areas are 
emphasized that are strategically important to transforming a traditional indus-
trial community into an entrepreneurial region: paying attention to the spirit of 
enterprise among underrepresented groups; stimulating entrepreneurship 
among young people; and considering the importance of culture in stimulating 
a diverse and entrepreneurial society.  

An equality discourse is introduced through DiE that – emphasising social and 
mundane occurrences - stands in contrast to the historically rooted enterprise 
discourse that proffers companies as productive apparatus, where a few compe-
tent people – often men – have been, and still are, in charge. In the equality dis-
course, all people in the region make a difference, not merely a few. The en-
counter of the two discourses has resulted in confusion, and thus conflicts and 
collisions; but also in new possibilities. 

A new perspective of entrepreneurship and regional development is developed 
where conflicts are put forward as constructive. That the two discourses met on 
the same regional scene is therefore seen as positive as many people have been 
made aware of the social, political, and economic contradictions which restrain 
some groups in society from creating a (working) life. Hence, the contradictions 
have enabled the inhabitants to see themselves, and others, as entrepreneurs in 
regional development processes. Openings have thus emerged to view entre-
preneurship from a broader perspective that includes people, to create practices 
through which a diverse working life is becoming discernible.   

 

Keywords: Entrepreneurship, Regional development, Discourse, Dialogue, Aspects of 
entrepreneurship, Discursive collisions, Entrepreneurship web, Interactive critical re-
search. 



 

 



 

SAMMANFATTNING 

Entreprenörer förväntas ha en avgörande roll i tider av arbetslöshet och eko-
nomisk regression. Även när det handlar om sociala missförhållanden, miljö-
frågor, demokratiska aspekter, och inte minst jämlikhetssträvanden har entre-
prenörskap börjat anropas som en lösning. Genom offentliga initiativ, mediebe-
vakning, den akademiska och offentliga debatten blir vi ständigt påminda om 
entreprenörernas betydelse. Det kan därför sägas pågå en ”jakt på entreprenö-
rer” eftersom de framstår som de personer som kan rädda nationer, samhällen, 
och företag ur bekymmersamma situationer. 

Projektet Mångfald i Företagsamhet (MiF) försökte introducera en bred syn på 
entreprenörskap i de tre sörmländska kommunerna Katrineholm, Flen och 
Vingåker – KFV-regionen. Projektet, som finansierats av den Europeiska Social-
fondens program Equal, hade som överordnat mål att bekämpa all sorts ojäm-
likhet och diskriminering i relation till arbetsmarknaden. I projektet framhålls 
tre utvecklingsområden som strategiska för att omvandla ett traditionellt indu-
strisamhälle till en entreprenöriell region: att uppmärksamma företagarandan i 
underrepresenterade grupper; att stimulera ungdomars företagsamhet; samt att 
uppmärksamma kulturlivets betydelse för företagsamhet och mångfald.  

Med utgångspunkt i MiF står det snabbt klart att det berättas om entreprenörs-
kap på väldigt olika sätt. Genom MiF introduceras ett nytt sätt att tänka och tala 
om entreprenörskap. En jämlikhetsdiskurs som lägger tonvikten på jämlikhets-
strävanden, och som uppmuntrar och ger företräde till de många, små och var-
dagliga företeelsernas betydelse. Den ”nya” jämlikhetsdiskursen står i kontrast 
med den företagsdiskurs som, med sina rötter i KFV, framförallt kännetecknas 
av en traditionell industrikultur som framhåller företag som produktionsappa-
rater. I företagsdiskursen utgör företagen traktens tillverkande industrier, och 
entreprenörerna blir de fåtal personer – ofta män – som styrt och ställt i dessa 
företag.  I jämlikhetsdiskursen tas alla människor med i beräkningen, och inte 
endast några få. När de två diskurserna mötts har förvirring, konflikter och kol-
lisioner uppstått, men också möjligheter.  

Ett nytt perspektiv på entreprenörskap och regional utveckling utvecklas där 
konflikter framhålls som konstruktiva. Att de två diskurserna getts tillfälle att 
mötas på samma regionala scen ses därigenom som ett gott tecken eftersom de 
medvetandegjort många om vilka sociala, politiska och ekonomiska mot-
sättningar som hindrar några av samhällets grupper från att skapa sina (ar-
bets)liv. Det är just motsättningarna som gjort det möjligt för invånarna att se 
sig själva, och andra, som aktörer i regionala utvecklingsprocesser. Detta har 
öppnat upp för att se entreprenörskap ur ett bredare perspektiv som, istället för 
att exkludera regionens invånare, inkluderar dem att delta i utvecklingen av re-
gionen.  
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Kapitel 1 

DEN STORA KATASTROFEN 

Det finns ingen väg tillbaka för oss nutidsmänniskor, vare sig till den antika 
tron på en självuppeållande kosmisk harmoni eller till Dantes dröm om åter-
ställandet av ett universellt kristet samvälde. Vi måste försöka uppnå vår 
egen självreflekterande förståelse av vår situation. 

Georg Henrik von Wright (1993, sid. 23) 

En svart dag i Katrineholm 

Det stundande vinterhalvåret börjar på allvar att göra sig påmint. Löv-
verkens höstglöd som så ombonat omgett det sörmländska landskapet 
har nu fallit till marken. Kvar är endast de kala grenarna som denna dag 
träder fram mot en gråblå himmel. Jag befinner mig på Näringslivs-
kontoret som ligger i Kullbergska Huset i Katrineholm, en småstad i Mel-
lansverige. Det är den 5:e november år 2002 och mitt uppdrag består i att 
intervjua näringslivssekreteraren och näringslivsdirektören.  

Jag blir hänvisad till ett kontor där både näringslivssekreteraren och – 
direktören väntar. Jag introducerar mig som doktoranden som följer pro-
jektet Mångfald i Företagsamhet; det projekt som jag studerat och som den-
na avhandling bygger på. De undrar om det går bra om vi tar en kopp 
kaffe under intervjun. ”Självklart”, svarar jag, och får under tiden en 
stund över för att studera det rum vi befinner oss i. Det visar sig vara på 
näringslivsdirektörens kontor som jag befinner mig. Det är imponerande.  

Min blick fastnar på det gigantiska skrivbordet. Jag undrar vilket träslag 
det är tillverkat av? Den vackra träytan är nästan helt täckt av stora pap-
pershögar vilket inte är till fördel för den imponerande möbeln. Dessut-
om gör högarna av papper det svårt att avgöra träslaget. Troligtvis är det 
mahogny, eller valnöt. I vilket fall är skrivbordet mörkt och går helt i stil 
med resten av inredningen som för mina tankar till det förra sekelskiftets 
början. Här har förmodligen många betydelsefulla ämnen diskuterats, 
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och avgörande beslut fattats, tänker jag och inser samtidigt att jag sitter 
fast i mina föreställningar. En inte oansenlig del av organisations-
forskningen har ju framhållit att beslut sällan fattas där vi tror att de görs 
utan på helt andra platser än i storslagna rum och vid helt andra sam-
manhang än i möten (t ex Czarniawska, 1999). Korridorer, fisketurer, ba-
stubesök och golfrundor kan tänkas ge en betydligt mer rättvis beskriv-
ning över de platser där viktiga beslut fattas. Denna kunskap till trots får 
jag ändå en stark känsla av detta har varit ett viktigt rum. Storslagna rum 
av detta slag ger i alla fall mig lätt en känsla av historiens vingslag och 
människans litenhet. 

Näringslivssekreteraren och – direktören kommer tillbaka med kaffe och 
vi slår oss ned i den soffgrupp som är placerad i ena änden av kontoret. 
En korrekt intervjusituation föreställer man sig kanske som en kontroll-
erad, avvägd händelse där den, eller de, tillfrågade medgörligt svarar på 
de frågor som ställs. Här är situationen en annan. Jag inleder med frågan 
om hur idén till projektet kom upp. Snart leder emellertid samtalet in på 
andra vägar och efter en stund behövs inte längre några frågor. I stället 
kan jag koncentrera mig på vad de säger. I knäet har jag placerat anteck-
ningsblocket, min ständiga följeslagare.  

Näringslivsdirektören och näringslivssekreteraren verkar påtagligt enga-
gerade; nästintill uppslukade av den berättelse de båda har att förtälja.  
Tonläget har stigit en frekvens, deras armrörelser är yviga och de avbry-
ter skickligt varandra för att fylla i de informationsluckor som de anser 
står tomma. De förefaller närapå att vilja ta mig med till den ödesdigra 
dag som de nu uppehållit sig vid en bra stund. Den olycksbådande dag 
som dateras till föregående höst 2001 utgör ett nyckelställe, en punctum 
saliens, i denna avhandling. En plats i en berättelse som, enligt Asplund 
(2004), anger berättelsens tonart, nyans, eller ledtråd om man så vill.  

Av allt att döma inleds händelseförloppet till dagen D någon gång under 
sensommaren, kanske i början av september då hösten ännu inte intagit 
sin fulla prakt. Vid den tiden berättar näringslivsdirektören att han re-
flekterat över hur positivt framtiden tecknade sig. Detta avspeglar sig 
också i den vision som de vid den tiden tagit fram för Katrineholm; Vision 
2010 (Katrineholms kommun, 2000). Denna ger skenet av att kommunen 
går en ljus framtid till mötes. ”Ödets nyck spelade oss ett riktigt spratt”, 
säger näringslivsdirektören, och småler lite grand. ”Vi har ju ändå den 
nya tidens livsmiljö. Se bara hur vackert det är här! Sörmlands vackra 
trädgårdar som attraherar stressade storstadsbor”, förklarar han och fort-
sätter. ”I mina samtal med industrierna hade jag hela tiden påpekat vik-
ten av att börja samarbeta med småföretagen här i Katrineholm för att 
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inte något sådant här skulle komma att inträffa.” Som en illustration av 
visionen om ett gott samarbete fylls också en hel sida i Vision 2010 med 
tre män som tagit plats i en och samma eka ute på i en av Sörmlands 
många sjöar. Det bådade gott inför framtiden, tänkte förmodligen när-
ingslivsdirektören, innan ödesdagen inträffade. Så här beskriver han själv 
den dagen:  

Den dagen förändrades allt. På en gång och i ett enda svep. Under förmidda-
gen fick jag det första samtalet. Jag kommer inte ihåg vem det var som ring-
de, men budskapet var klart. En av våra stora industrier skulle lägga ner. Se-
nare under dagen fick jag ett nytt samtal. Denna gång gällde det ett annat av 
våra stora företag som också det meddelade att de förmodligen skulle bli 
tvungna att varsla om uppsägning.  

Katastrofen var ett faktum. De ljusa utsikterna såg med ens ganska svarta ut. 
Jag stod plötsligt mitt i ett varsel där ett stort antal av de arbetstillfällen som 
fanns i Katrineholm skulle försvinna; för gott. Men det skulle bli värre; när 
jag några veckor senare, tillsammans med representanter för de två företa-
gen, skulle hålla en presskonferens om situationen fick jag - samma dag! – ett 
nytt meddelande.  

Ännu en industri skulle komma att försvinna. I det här fallet rörde det sig 
dessutom om en industri som förmodligen betytt mest, historiskt sett, för or-
ten. Det var då som Scania släppte bomben. De hade bestämt sig för att flytta 
sin verksamhet till Södertälje. Men då reagerade Katrineholmsborna! Man 
slöt sig samman och gick man ur huset för att protestera. Det var fackeltåg, 
proteslistor, Tv-sändningar och stora rubriker på tidningarnas löpsedlar. 
Alla var överens om att det som inträffat var en stor katastrof.  

(Återberättat från fältanteckningar, 2002-11-05) 

Dessa händelser – varsel, nedläggningar och företag som flyttar - får på 
många sätt konsekvenser för kommunerna Katrineholm, Flen och Ving-
åker - KFV-regionen1 - likväl som för deras invånare. En omedelbar effekt 
är att 1 4252 personer står utan arbete inom loppet av tre månader. Inte 

                                                 
1  Regionbegreppet har blivit alltmer vanligt och verkar ofta vara den centrala utgångspunkten när utveck-
lingsfrågor omtalas. Detta uppmärksammar Boman (2005) som, i sitt avhandlingsprojekt, påminner oss 
om att en region bland annat kan ses som en geografisk gräns, en politisk konstruktion och en administra-
tiv funktion. KFV-regionen som står i fokus för denna avhandling består av tre geografiskt angränsande 
kommuner som alla tillhör Södermanlands län och som av dess Länsstyrelse uppmanats att samarbeta 
med varandra. Idvall (2000) som avhandlat Öresundsregionen menar att regioner idag förknippas med 
”idéer och åtgärder där intentionen sagts vara att stärka demokratin, ekonomin och den allmänna samhö-
righeten” (sid. 6). Så kan jag också tänka mig att Länsstyrelsen i Södermanland resonerat. Hur invånare i 
KFV förhåller sig till denna indelning diskuteras i kapitel 7 och 8.   
 
2 I Dagens Nyheter (2001-10-24) skrivs om ”Katrineholms svarta år”. Följande siffror ges över de nedlägg-
ningar och flyttningar som inträffade under 2001: I oktober 2001 flyttar Scania chassitillverkningen till 
Södertälje vilket berör 550 personer, FCI Electronics varslar 327 anställda då beslut tagits om att lägga ner 
fabriken. I augusti 2001 varslade Flextronics 508 anställda då beslut tagits om att lägga ner verksamheten 
helt i Katrinholm, ytterligare 40 anställda varslas om uppsägning av Sörmlands Grafiska. Totalt sett berörs 
1425 anställda av nedstängningar och företagsflytt under perioden augusti – oktober 2001. Tidigare under 
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minst uppdagas den frustration som de förlorade arbetstillfällen lämnat 
efter sig under Katrineholmsmässan som hölls någon månad efter att ”ka-
tastrofen” inträffat. Vid denna mässa presenterades den nylanserade vi-
sionen för Katrineholms kommun, Vision 2010, som utarbetats innan ka-
tastrofen, men som i dess bakvatten utgjorde ett underlag för att reflekte-
ra över ortens framtid. Regioninvånarna gavs också, vid detta tillfälle, 
möjlighet att lämna förslag till åtgärder. Det är inte svårt att missta sig på 
vilket som var det stora samtalsämnet vid denna tidpunkt. Följande 
kommentarer är några av de synpunkter som lämnades vid detta tillfälle:   

Ha kvar alla jobb! 
Skaffa mer jobb 
Jobb! 
Mer jobb!  
3 x Fler jobb  
Behåll industriarbetena här  
(Kommentarer från Katrineholmsmässan den 3-4/11 20013) 

Dessa kommentarer är några av de som lämnandes av regioninvånarna 
vid mässtillfället, vilka kan ses som en uppmaning till kommunens före-
trädare om att ta tag i situationen och inrikta sina krafter på att ersätta de 
försvunna arbetstillfällena.  

En annan mer indirekt effekt av katastrofen innebär att också ett annat 
samtal tar fart. Hur kunde detta inträffa? Hur kan man försäkra sig om 
att det inte inträffar igen? Och, inte minst: Hur kan dessa företag nu ersät-
tas? Likaså kan detta samtal urskiljas i regioninvånarnas kommentarer 
från mässan: 

Satsa på små och medelstora företag. 
Ge samma stöd till små och medelstora företag som till stora. 
Kvinnliga företagare från etniska minoriteter. 
Ta tillvara på alla människors idéer för att skapa småföretagande. 
(Kommentarer från Katrineholmsmässan den 3-4/11 20013) 

Samtalet snuddar vid frågan om vad företag, företagande och entrepre-
nörskap betyder – och kan betyda - i det lokala samhället. En fråga som 
inom kort kommer att lyftas fram i EU-projektet Mångfald i Företagsamhet.  

                                                                                                                                               
året hade SKF Mekan varslat 76 anställda om uppsägning. Under 2001 förlorade således 1501 personer 
sina arbeten på grund av att ett företag flyttat sin verksamhet från Katrineholm och att fyra företag lagt 
ner verksamheten på orten. I Finanstidningen (2001-12-14) talas det om ”en svart tisdag” och att den 23 
oktober 2001 utgjorde en katastrofal dag för Katrineholm. Se även: 
http:www.svt.se/nyheter/2001/arskronika/inrikes.htm (2005-03-01) 
 
3 Kommentarerna är några av regioninvånarnas synpunkter som lämnandes vid den mässa där Vision 
2010 presenterades. Både synpunkterna och ”Vision 2010”är publicerade på Katrineholm kommuns 
hemsida. Se: http://www.katrineholm.se/templates/Page.aspx?id=2478  (2005-03-01) 
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Projektet Mångfald i Företagsamhet 

Under den turbulenta tid då regioninvånarna blir varse om att deras var-
dag håller på att förändras, väntar MiF:s ansökan om medel från den Eu-
ropeiska Socialfondens program Equal (ESF-rådet, 2000) på bedömning 
hos det svenska ESF-rådet4. Några veckor därefter beviljas ansökan och 
det regionala förändringsprojektet Mångfald i Företagsamhet (MiF) är ett 
faktum; ett projekt som siktar på att skapa företagsamhet och entrepre-
nörskap bland vissa grupper i regionen med sikte på att det ska leda till 
en entreprenöriell kultur som präglas av mångfald i KFV-regionen.  

MiF, som är ett Equal5 initiativ, har som överordnat mål att bekämpa all 
sorts ojämlikhet och diskriminering i relation till arbetsmarknaden. De 
grupper som uppmärksammas i projektet är kvinnor från etniska minori-
teter, funktionshindrade, ungdomar, och kulturarbetare. Samtliga av des-
sa grupper omtalas i projektansökan som underrepresenterade i regio-
nens företagande. Andra närliggande beskrivningar skulle kunna vara att 
de ses som diskriminerade, missgynnade, särbehandlade, eller orättvist 
behandlade när det gäller möjliga vägar att skapa ett, för dem, menings-
fullt (arbets)liv. Och det oavsett om det handlar om att formulera idéer 
för den egna framtiden, att konkretisera idéerna genom att starta en egen 
verksamhet, eller att skaffa sig en anställning. Syftet med MiF är dubbel-
bottnat i den mening att det å ena sidan handlar om att mobilisera delta-
gare i de ovan nämnda målgrupperna och, å andra sidan, om att förändra 
de strukturer som exkluderar människor från att delta i arbetslivet (MiF-
Ansökan, 2002).   

Under de tre år (hösten 2002 – våren 2005) som MiF-projektet pågått har 
jag getts möjligheten att följa detta regionala försök att åstadkomma en 
förändring mot en mer entreprenöriell kultur. Projektet har drivits av ett 
Utvecklingspartnerskap6 (UP), vilket består av 34 organisationer - natio-
                                                 
4 Europeiska socialfonden i Sverige (ESF-rådet) förvaltar Europeiska socialfondens program (som 2006 
omfattade Equal och Mål 3) i Sverige. Dessa program syftar till att främja sysselsättning och stimulera 
tillväxt i EU:s medlemsländer. Den svenska organisationen har sitt huvudkontor i Stockholm och Falun 
och har därutöver 20 regionkontor. På ESF-rådet arbetar cirka 160 personer.  
Se: http://www.esf.se/esf/templates/Page.aspx?id=329 (2006-11-16). 
 
5 Equal är ett gemenskapsinitiativ inom Europeiska socialfonden som syftar till att, genom samarbete mel-
lan EU:s medlemsländer, främja nya metoder för att motverka diskriminering och all slags ojämlikhet i 
anknytning till arbetsmarknaden. (Equal Steg för Steg, 2001) 
  
6 I foldern Steg för steg (2001) framhålls att utvecklingspartnerskapet är grunden för allt arbete inom Equal. 
”Tanken är att flera partners – från till exempel offentlig förvaltning, näringslivet eller ideella organisatio-
ner – ska gå samman och utveckla idéer, arbetssätt och metoder inom ramen för ett gemensamt tema inom 
Equal. Utvecklingspartnerskapet bildar en dynamisk projektorganisation av olika aktörer – ett viktigt 
inslag i arbetet.” (Ibid., sid. 6) 
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nella, regionala såväl som lokala - som slutit upp bakom detta projekt för 
att tillsammans ”utveckla en organisatorisk infrastruktur som främjar fö-
retagsamhet och som präglas av mångfald” (MiF Ansökan, 2002, sid. 20). 
De tre kommunerna, Flen, Katrineholm och Vingåker utgör huvudpart-
ners och är finansiellt ansvariga för projektet. Samtliga organisationer i 
UP presenteras i bilaga 1. I bilaga 2 anges MiF-projektets formulerade 
mål, och i bilaga 3 beskrivs projektens struktur. 

I ansökan, vilket är det dokument som anger riktlinjerna för projektet, 
framhålls tre utvecklingsområden som strategiska för att främja företag-
samhet och entreprenörskap och, därigenom, utveckla regionen: Att 
uppmärksamma företagarandan i underrepresenterade grupper; att sti-
mulera ungdomars företagsamhet; samt att uppmärksamma kulturlivets 
betydelse för företagsamhet och mångfald (Ibid., sid. 17).  

MiF-projektet uppstod sannerligen i rättan tid, eftersom det är ett projekt 
som - i katastrofens efterdyningar - pekar på möjligheterna med företag-
samhet/entreprenörskap. För berättelsen om ”katastrofen” och hur den 
påverkat och – fortfarande påverkar – regionens invånare är ett tema som 
återkommit under fältarbetet: 

Ja, som du vet så är det industrijobb som har försvunnit och de kommer ju 
aldrig tillbaka, och vi är ju fortfarande i en omställningsprocess kan man 
säg… (Fokusgruppintervju, 2003-03-31) 

Katrineholm en gammal industristad – något kommunen varit stolta över. 
Men i dag är det inte så längre, de flesta industrier har flyttat från orten eller 
lagt ner… (Fokusgruppintervju, 2003-02-25) 

[F]arsan började på SKF och det gjorde morfar också och så har det gått, idag 
finns inte detta och då måste man alltså tänka om. Det är mitt lilla scenario 
för hur det ser ut. (Fokusgruppintervju, 2003-03-13) 

Krisen har påverkat Katrineholm väldigt hårt. Den har chockat dem. (Fokus-
gruppintervju, 2003-03-27) 

Man kan tänka sig att dessa uttalanden säger något om ett uppvaknande 
som har väckt frågan om hur invånarna i regionen framöver ska relatera 
till företag, företagande och, inte att förglömma, till entreprenörskap. För 
om nu krisen utgör ett nyckelställe i denna avhandling fungerar entre-
prenörskap som ett nyckelbegrepp. Sakteliga har berättelsen om katastro-
fen tonats ner till förmån för berättelser om entreprenörskap.  

Med utgångspunkt i MiF står det snabbt klart att det berättas om entre-
prenörskap på väldigt skilda sätt. Och det är just vad som intresserat mig 
under denna nu fyraåriga resa – de olika berättelserna om entreprenörs-
kap och, vilken roll de har för omvandlingen av industrisamhället KFV 
till ett entreprenöriellt KFV. Det handlar om hur regionen hanterar över-
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gången från det traditionella industrisamhället till ett postindustriellt 
samhälle.  

Med tanke på den betydelse som tillskrivs entreprenörskap i MiF-
ansökan handlar det om att sätta igång förändringsprocesser som kan 
leda till att regionen framöver kan komma att beskrivas i följande orda-
lag: 

KFV är en region som kännetecknas av tillit och stöd, och samarbete mellan 
olika av samhällets organisationer. Där finns en utbredd förmåga hos invå-
narna att omvandla kunskap till kompetens, och entreprenörskap till pratiskt 
utveckling. (Min tolkning av ett hur KFV skulle kunna beskrivas framöver 
om MiF-projektet lyckas. Utifrån en läsning av Brulin, 2002, jmf t ex sid. 145).   

Detta är endast en framtidsskildring. Men likväl en skildring som berättar 
om vad man söker åstadkomma i MiF-projektet.  

KFV – en region i behov av entreprenörskap 

De tre kommunerna Katrineholm, Flen och Vingåker, belägna mitt i det 
sörmländska landskapet, utgör platsen för fältarbetet. De berättelser som 
jag tagit del av rör inte enbart Katrineholms ”katastrof”, utan handlar 
även om Vingåker som förlorade sin tekoindustri, och om Flen som drab-
bades när järnbruket i Hälleforsnäs lades ner. Skillnaderna mellan berät-
telserna om industrins nedläggningar, och motgångar, i de tre kommu-
nerna handlar om när katastrofen inträffade och med vilken förvarning. 
Vingåker beskrivs som ”först ut” i början på 90-talet, tätt följd av Flen 
men sedan gick åren och 2001, då det var Katrineholms ”tur”, sågs detta 
som en högst överraskande händelse eftersom man uppfattar att den inte 
föregåtts av någon förvarning.  

År 2002 beskrivs KFV-regionen som en av Sveriges mest sårbara lokala 
arbetsmarknadsregioner till följd av industriell omstrukturering i en rap-
port av NUTEK (2002:01). KFV-regionen har till exempel halkat efter riks-
genomsnittet i fråga om både befolknings- och sysselsättningsutveckling 
(Engström, Larsson och Wigren, 2002a; Engström, Larsson och Wigren, 
2002b; Engström, Stenberg och Wigren, 2002). (I bilaga 4 ger jag en utför-
ligare beskrivning över KFV-regionen utifrån omvärldsrapporterna.)  

De arbeten som regionens industrier har kunnat erbjuda invånarna i 
kommunerna Katrineholm, Flen och Vingåker har till stor del försvunnit 
eftersom industrier flyttat från regionen, lagt ner sin verksamhet eller helt 
enkelt effektiviserat verksamheter så att de blivit mindre personal-
intensiva. Även om det finns vissa förhoppningar om att industri-
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perioden ska återuppstå så verkar det som om man snarare föreställer sig 
ett sådant scenario som en utopi än något som de facto kommer att hän-
da.  

Invånare som flyttar ifrån regionen och en ökande arbetslöshet är några 
av konsekvenserna, vilket också betonas i de omvärldsrapporter som ta-
gits fram på uppdrag av regeringen (Ibid.). Det handlar om en föränd-
ring, en omställningsprocess, där de tre kommunerna - precis som de tre 
männen i Vision 2010 - hamnat i en och samma båt. Under begreppet 
KFV-regionen har kommunerna blivit sammanförda med varandra av 
länsstyrelsen med en förhoppning om att de tillsammans ska kunna upp-
bjuda gemensamma krafter för att lösa den problematiska situation som 
uppstått. KFV framstår ofta som länets ”svarta får”, vilket även visar sig i 
det Regionala Tillväxtprogrammet: 

KFV-regionen är den enda LA-region i Sörmland vars lönesummautveckling 
minskat i början på 2000-talet jämfört med slutet av 1990-talet. Det beror 
framförallt på en negativ sysselsättningsutveckling. (RTP, 2003, sid. 27) 

Men regionen står inte helt utlämnad när det gäller möjligheterna att 
kunna återställa ett framtida KFV. I RTP presenteras ett antal ”strategiska 
nycklar för att främja och förverkliga en hållbar tillväxt i Sörmland” (RTP, 
2003, sid. 2): 

Förutsättningen för en hållbar tillväxt är […] en medvetenhet om att innova-
tioner och entreprenörskap är nycklar till framgång. Innovationer och entre-
prenörskap kan ses som drivkrafter i förändringen av ekonomin. De är källor 
till ökat välstånd och skapar möjligeter för såväl individer som regioner och 
nationer.  (Ibid., 2003, sid. 19) 

Av allt att döma verkar KFV vara i behov av en rejäl dos av innovationer 
och entreprenörskap. Det är de handlingskraftiga och kreativa männi-
skorna som kan omsätta innovationer i entreprenörskap som sätts i blick-
fånget. Entreprenörerna! 

Entreprenören är påhittig och innovationen skapar specifika möjligheter till 
entreprenörskap. Entreprenören söker alltid förändringar, förhåller sig till 
det och exploaterar dess möjligheter. (RTP, 2003, sid. 19) 

Som ett svar på uppmaningen om att skapa entreprenörskap-
/entreprenörer har också ett antal projekt lanserats i regionen vilka alla 
sätter sin tilltro till potentiella gruppers förmåga att uppbringa någon 
form av entreprenörskap. ”Tillväxt Häst” är till exempel ett projekt som 
riktar sig mot hästintresserade personer som kan utveckla hästnäringen i 
regionen, ”VILJA” är ett Mål 3 projekt som syftar till att stödja entrepre-
nörskap hos kvinnor från etniska minoriteter och ”Nya uppdraget” är ett 
samarbetsprojekt för att skapa entreprenörskapsfrämjande aktiviteter i 
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skolan. Och så var det ju MiF som, med ambitionen att förändra den regi-
onala kulturen, kan betraktas som ett gigantiskt samhällsförändrings-
projekt.  

I MiF handlar det om inget mindre än att söka åstadkomma en omdaning 
av brukskulturen till ett mer entreprenöriellt samhälle. Detta tänker sig 
organisationerna i UP kan inträffa om de fyra framhållna grupperna, som 
traditionellt sett stått utanför företagandet, ges möjligheten att vara akti-
va, bli synliga, och ställa villkor på hur företagandet i regionen kan främ-
jas utifrån sina respektive förutsättningar (se t ex Stridh, 2003a, 2003b, 
2005). 

Följaktligen verkar en stor tilltro att sättas till entreprenörskap som ett 
sätt att ta hand om den situation som regionen plötsligt befinner sig i. Re-
gionens framtid och utveckling står på spel men genom entreprenörskap 
tänker man sig att arbetstillfällen uppstår genom att nya företag skapas, 
befintliga växer sig starkare, nya idéer och praktiker växer fram som på-
verkar diskriminerande strukturer så att exkluderade grupper i stället 
inkluderas i regionens framväxt.   

Det ser sannerligen ut att vara ett visst hopp som vi tillskriver entrepre-
nörskapet. Utan att göra en alltför vågad tolkning dristar jag mig till att 
säga att entreprenörskap inte bara ses som en utväg ur krisen. Snarare 
framträder det som en slags mirakelkur som har potential att utveckla 
KFV-regionen; men också samhället i stort.   

Entreprenörskap som vår tids Lösning 

Intresset för entreprenörskap gör sig inte bara gällande i Katrineholm 
Flen och Vingåker – utan är något som omtalas i positiva ordalag på allt-
fler av samhällets arenor. Inte minst på den akademiska och den offentli-
ga. 

Forskningen om entreprenörskap närs i mångt och mycket av en tilltro att 
reda ut hur tillväxt kan genereras genom att studera hur entreprenöriella 
processer fungerar i såväl samhället som helhet som i regioner, i företag, 
och för enskilda personer. Oavsett i vilka perspektiv som entreprenörs-
kap sätts ges de personer som vi kallar entreprenörer en viktig uppgift. 
Tillspetsat kan man säga att entreprenörerna inte ses som något mindre 
än vårt samhälles stora skapare. I snäv bemärkelse handlar det om att 
skapa företag (Davidsson, Delmar och Wiklund, 2001), i en något vidare 
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om att skapa organisationer (Gartner, 1993), och i bred bemärkelse om att 
skapa möjligheter (Johannisson, 2005).  

Också inom flera av EU:s strukturfondsprogram med fokus inställt på 
innovation och förnyelse, som till exempel Equal, utpekas entreprenör-
skap som en lösning för hur vi kan lösa de problem som uppstår i den 
industriella omstruktureringens bakvatten. Det är entreprenörer som ska 
placera Europa på första plats på den globala scenen - se t ex Lissabon-
strategin7 - eftersom entreprenörskap inte bara är en förutsättning för till-
växt, skapande av nya företag och utveckling av befintliga, utan också för 
social sammanhållning och samhällets utveckling i stort.  

I många offentliga publikationer, såsom OECD-rapporter (t ex 1998), 
Grönboken8 Entreprenörskap i Europa (2003) och NUTEK:s skrifter (t ex 
2003), utgör emellertid ekonomisk tillväxt, nya och växande företag, inno-
vation, och konkurrenskraft obestritt centrala delar i konstruktionen av 
entreprenörskap. Ekonomisk tillväxt framstår som en förutsättning för 
samhällets framåtskridande, och det är genom entreprenörskap som det 
kan åstadkommas. I det kapitalistiska samhället tycks också pengar ha 
blivit både mål och medel (Friman, 2002). Problemet som adresseras är 
sålunda i första hand ekonomiskt bestämt. Orsakerna till problemet fram-
står däremot som minst sagt komplexa och diffusa.  

Arbetstillfällen försvinner i en situation där företag ständigt tvingas ef-
fektivisera och rationalisera verksamheten för att anpassa sig till omvärl-
dens tryck. Eller så söker de försprång genom att vara kreativa. Motsva-
rande förändras samhällsstrukturer mot bakgrund av att företag blivit 
alltmer mobila. I den ”ständiga förändring” som tycks ha blivit vår tids 
motto flätas samhällsstrukturer och företagsstrukturer samman och gör 
att människan lätt framstår som en manövrerbar bricka i spelet. Men så 
lever vi också i en värld där marknaden styr, dock en mycket nyckfull 
sådan. Som en följd har resurser i form av kapital, företag, och arbets-
kraft, blivit alltmer rörliga. För att tala med Castells (2002) lever vi i en 
”global värld”. 

                                                 
7 ”Lissabonstrategin” är ett resultat av EU:s medlemsmöte i Lissabon under våren 2000 med målsättning 
att EU fram till 2010 ”ska bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekono-
mi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av 
social sammanhållning." http://www.regeringen.se/sb/d/2504/a/13596  (2006-11-02). I Grönboken Ent-
reprenörskap i Europa (2003) anges entreprenörskap vara en hörnsten för att kunna nå denna målsättning.  
 
8 En grönbok är ett meddelande från den europeiska kommissionen inom ett visst ämnesområde. Med 
grönböckerna vill man stimulera till debatt och samrådförfarande, i detta fall med fokus på entreprenörs-
kap inom EU 
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Lika komplexa och diffusa som orsakerna förefaller vara verkar lösningen 
på problemet vara självklar: Entreprenörskap! Det är genom entrepre-
nörskap vi finner Lösningen. Framförallt för hur vi kan ordna med tillväxt 
och arbetstillfällen så att västvärldens välfärdssamhälle kan bevaras. Det 
ser inte bättre ut än att marknaden styr och vi människor har att foga oss 
därefter. Om vi nu inte är entreprenörer, det vill säga. För det är entre-
prenören som uppbådar handlingskraft och ger människan utrymme i 
marknadsspelet. De är inga mindre är de som gör något; de ger oss hopp 
inför en till synes oviss, utsiktslös, och kanske också dyster, framtid (t ex 
Steyaert och Katz, 2004), Kanske är det av den anledningen som vi så fre-
netiskt börjat söka efter dessa speciella figurer. 

Med tanke på alla de projekt och offentliga initiativ som fokuserar på att 
skapa och uppmuntra till entreprenörskap skulle den generella utlys-
ningen kunna rubriceras; Entreprenör sökes! Entreprenören framstår 
otvivelaktigt som hjälten, den som kan ”rädda” nationer, samhällen, före-
tag i de bekymmersamma situationer som uppstår av den industriella 
omstruktureringen och i globaliserings spår. Företag lägger ner, eller flyt-
tar sin verksamhet och arbetstillfällen försvinner. Det är just ett sådant 
scenario som format KFV-regionen det senaste årtiondet.  

I ivern att utveckla och stå emot de strukturförändringar vi utsätts för 
måste vi ta vara på alla människors kreativitet9, i alla sammanhang, och 
från alla samhällets olika grupper. Ingen kan exkluderas, utan alla behö-
ver delta. Entreprenörskapet behöver breddas! Det är så jag tolkat MiF. 
Ambitionen med projektet innebär att bredda entreprenörskapet i KFV.  
Men, med tanke på strömningarna på såväl den akademiska som den of-
fentliga scenen, tycks detta redan ha inträffat. Tolkningsutrymmet för 
vad entreprenörskap omfattar har breddats.  

Ett bredare entreprenörskap 

Att entreprenörskap ses i ekonomiska termer är inget konstigt om vi be-
tänker att den sfär som omtalas är den som vi i dagligt tal kallar närings-
livet. Det är företags tillblivelse, tillväxt och utveckling som beaktas – och 
betraktas. Men det blir betydligt mer problematiskt om vi vidgar blicken 

                                                 

9 Richard Florida argumenterar i boken, ”Rise Of The Creative Class And How it's Transforming Work, Leisure, 
Community and Everyday Life” (2002), för att i vår tid är det kreativitet som utgör vår tids främsta känne-
tecken och att det är samhällen som kännetecknas av tolerans, talang, och teknik som lockar till sig de 
kreativa människorna. (För en mer djuplodande diskussion om kreativiteten se Ericsson (2001)). 
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och tar in det större samhällsperspektivet. Vad som då uppenbarar sig är 
att entreprenörskap inte bara gör sig gällande i näringslivets sfär, utan att 
det också börjar sippra ut till - och slås fast i - andra sfärer. De offentliga 
institutionerna utgör ett exempel: 

Enterprise and entrepreneurialism occupy an absolutely crucial role in con-
temporary discourses of organizational reform where the major principle of 
organizational restructuring is the attempt to introduce market mechanisms, 
market relationships and market attitudes within the organization. (du Gay, 
1986, sid. 267) 

I dag ses det som självklart att offentliga organisationer ska ”bete sig” 
som företag (t ex Brunson och Sahlin-Andersson, 2000). På så sätt bör de 
offentliga institutionerna fundera över hur de kan omvandlas och bli 
mindre byråkratiska, mer nytänkande och förändringsbenägna. Kort och 
gott bör de övergå till att vara entreprenöriella.  

En annan sfär där entreprenörskap håller på att institutionaliseras är ut-
bildningsväsendet (t ex Berglund och Holmgren, 2005). Men även den 
privata sfären berörs, eftersom vi människor ständigt uppmanas att se 
våra liv som ett pågående föränderligt projekt där vi ska utvecklas, gripa 
tag i möjligheterna och förverkliga oss själva i någon mening (t ex du 
Gay, 1986, 1999). Så här beskrivs entreprenörskap i EU:s (2004) hand-
lingsplan för entreprenörskap i Europa: 

Det finns en positiv och stabil korrelation mellan entreprenörskap och nya 
jobb, tekniska förändringar, ökad produktivitet och export. Men entreprenörs-
kap tillför våra samhällen mer än så. Det är också en väg till personlig utveck-
ling och kan stärka den sociala sammanhållningen under förutsättning att 
alla, oberoende av bakgrund och bosättningsort, har möjlighet att starta eget 
företag. (Ibid., sid. 3; min kursivering) 

Entreprenörskap ser helt enkelt ut ha blivit en lösning – den med stort L - 
oavsett vilka problem som adresseras. Denna utbredning av entrepre-
nörskap är en av anledningarna till att de ekonomiska premisserna blir 
problematiska, och att vi därför bör begrunda vilka andra värden som 
också kan ta skepnad genom entreprenörskap. 

Det breddade entreprenörskapet på den akademiska scenen 

Att föra fram en bredare syn på entreprenörskap görs idag inom forsk-
ningen. Det finns ansatser som kritiserar såväl fastlåsningen av entrepre-
nörskap i den ekonomiska dimensionen som den idealiserade bilden av 
entreprenören (t ex Hjorth, 2003; Bruni, Gherardi och Poggio, 2004). Lik-
väl finns det ansatser som försöker föra fram entreprenörskap ur ett bre-
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dare perspektiv. Till exempel talas det om den offentliga sektorns entre-
prenörer (Sundin, 2004) och den kollektiva form av entreprenörskap som 
kännetecknar offentlig verksamhet (Mühlenbock, 2004), om ett samhälls-
entreprenörskap som sätter demokratiska aspekter i fokus (Gawell, 2004; 
Eikenberry och Kluver, 2004); ett ekologiskt entreprenörskap där den lo-
giska värdegrunden är miljöhänsyn och bevarandet av vår planets natur-
tillgångar (Albrecht, 2002; Pastakia, 1998); ett socialt entreprenörskap som 
betonar empati och relationer människor emellan och som söker lösa so-
ciala missförhållanden (Duhl, 2000; Wallace, 1999); ett entreprenörskap 
som en möjlighet för urbefolkningar att kunna förändra sina nästintill 
fördärvade samhällen till det bättre (Anderson, 2002); eller om entrepre-
nörskap som historieskapande process som förändrar såväl våra tanke-
strukturer som den praktik som upprätthåller dem (Spinosa, Flores och 
Dreyfus, 1997). 

Entreprenörskap ser sannerligen ut att vara ett begrepp som gjort en resa 
- om än ofrivilligt. Från Schumpeter’s tes om ekonomisk utveckling (t ex 
Swedberg, 1994, sid. IX ff.) till dagens diskussioner om möjlighetsska-
pande (t ex Shane and Venkataraman, 2000; Johannisson, 2005). Som en 
konsekvens tycks det råda en viss förvirring när det gäller hur vi ska se 
på entreprenörskap. Att det på ett eller annat sätt handlar om utveckling 
skriver nog de flesta under på. Men det tycks finnas olika ståndpunkter - 
även om de oftast förblir outtalade – om huruvida ekonomiska, ekologis-
ka, sociala, eller egalitära, dimensioner ska ges första prioritet i utveck-
lingen av individer, företag, regioner, nationer, eller i ett globalt perspek-
tiv – hela världen. 

Men handlar då inte entreprenörskap om att förverkliga en idé genom att 
starta ett företag? Jo, menar många. Förmodligen de allra flesta. I den år-
liga forskningsrapporten, Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ges till 
exempel svar på hur det står till med den entreprenöriella aktiviteten i 
många av världens länder, vilket rangordnas efter hur många som har 
startat, eller avser att, starta företag (Reynolds, 2002). Huvudspåret i ent-
reprenörskapsforskningen kan jag nog lugnt påstå handlar om just före-
tags tillblivelseprocess. 

Det breddade entreprenörskapet på den offentliga scenen 

Det är inte bara på den akademiska scenen som tolkningsutrymmet för 
vad entreprenörskap kan betyda har vidgats. ”Breddningen” omfattar 
även den offentliga scenen. I Regeringens proposition (2003/04, sid. 140) 
”Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan” menar 
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man till exempel att entreprenörskap är något som bör genomsyra inte 
bara Sveriges Universitet och Högskolor utan även tidigare stadier i sko-
lan:  

Gymnasieskolans utbildningar bör förmedla kunskap som förbereder för så-
väl anställning som eget företagande och ett aktivt samhällsdeltagande. En 
kompetens som ofta efterfrågas är entreprenörskap i meningen förmåga att initie-
ra och genomföra olika aktiviteter och projekt. Genom ett entreprenörskapsper-
spektiv kan elevernas initiativförmåga, kreativitet och företagsamhet stimu-
leras. (Ibid., sid. 31-31. Min kursivering) 

Att införa entreprenörskap i skolan har emellertid visat sig vara ett di-
lemma eftersom det möter visst motstånd då det råder väldigt olika tolk-
ningar om vad entreprenörskap ska betyda (se t ex Berglund och Holm-
gren, 2006). I NUTEK:s visionsskrift ”Ett starkt entreprenörskap10” söker de 
komma bort ifrån ett sådant dilemma genom att ge entreprenörskap en 
bred innebörd: 

Entreprenöriella aktiviteter bidar till förnyelse i samhället. Denna process 
kan beskrivas som ett interaktiv socialt samspel där företagsamma männi-
skor å ena sidan övertygar aktörer i omgivningen om sina idéers bärkraft och 
å andra sidan omformar sina idéer utifrån de lärdomar som de erhåller i dia-
logen med aktörerna i omgivningen. Dessa entreprenöriella projekt kan se-
dan ta formen av till exempel ett nystartat företag, en ny produkt eller ett 
nytt sätt att organisera en verksamhet.  Med detta breda perspektiv på entre-
prenörskap är en entreprenör en individ som tar tillvara – identifierar och 
utvecklar – idéer och innovationer inom alla delar av samhället så att företag 
växer fram eller utvecklas. (NUTEK, 2003, sid. 12) 

”Med detta breda perspektiv på entreprenörskap”, skriver NUTEK och före-
språkar att det just finns ett behov av att tolka entreprenörskap bredare 
eftersom ”Sverige behöver fler och många typer av entreprenörer” (Ibid., sid 6). 
Därför behöver entreprenörskap också presenteras som ett attraktivt al-
ternativ för de grupper som vi vanligtvis inte förknippar med entrepre-
nörskap, eller som ligger efter i den statistik som visar vilka som startar 
de nya företagen (t ex ITPS, 2005). I Sverige har de tre målgrupperna 
kvinnor, invandrare och ungdomar hamnat i fokus (Lundström och Ste-
venson, 2001), och på så sätt har en mängd offentliga stödformer introdu-
cerats för att tillgodose dessa målgruppers behov, och stödja deras före-
tagsamhet. På så sätt kan entreprenörskapet breddas.  

Breddningen handlar således dels om att bredda vår syn på vad som kan 
vara entreprenörskap men också om att skapa nya platser där entrepre-

                                                 
10 Denna skrift publicerades 2003 och bär undertiteln ”Policyskrift om nya perspektiv, ändrande förutsätt-
ningar och positiva attityder”. I denna redovisar NUTEK sin syn på entreprenörskap och vad som krävs 
för att skapa ett starkt sådant i Sverige. 
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nörskap kan komma till uttryck. Risken är dock att de utpekade grupper-
na, i ivern att frambringa nya entreprenörer, ”pressas” in i den mall och 
de rum som redan finns tillgängliga. Om de däremot inte platsar, eller 
passar, så skapar vi ett antal analytiska rum i vilka de olika gruppernas 
levnadsvillkor betraktas som isolerade processer utan någon som helst 
beröringspunkt med varandra (se de los Reyes, Molina och Mulinari, 
2003, sid. 23-24). I dessa söker vi efter förklaringar, skäl och anledningar 
till gruppernas möjligheter och svårigheter att åstadkomma det entrepre-
nörskap som förväntas. Att ifrågasätta den befintliga mallen och de givna 
rummen faller lätt i glömska i ivern att väcka det breda entreprenörska-
pet till liv. 

Definitionsproblematiken 

Med tanke på det breda tolkningsutrymme som uppstått kring entrepre-
nörskap tycks det råda en viss variation kring hur entreprenörskap kan 
förstås; och därmed definieras. Ibland handlar entreprenörskap om nyfö-
retagande, i andra fall om att främja barns kreativitet och skaparkraft. De 
frågor som tycks ligga till i bakgrunden är: Hur uppkommer företag? Vad 
kan överhuvud klassas som företag? Vad kan betraktas som entrepre-
nörskap? Och, vilka är entreprenörerna? Frågorna skulle kunna bli 
många fler, men oavsett vilken fråga som besvaras så skiftar svaren, på 
den akademiska och offentliga scenen (kap 4 och 5) likväl som i det regi-
onala dramat (kap 6-11). Förklaringarna ändrar karaktär och glider till 
exempel från att entreprenörskap handlar om förändring av samhälls-
strukturer till förekomsten av nya företag. Eller, från att företag startas för 
att människor inte ser någon annan möjlighet till att det handlar om ett 
slags självförverkligande. Eller, från att entreprenör ses som några få per-
soner med speciella talanger till att vi alla kan ses som entreprenörer. 
Under fältarbetet har just dylika skiftningar utmärkt invånarnas samtal 
om sin region, och vad som måste göras. Inte minst har variationerna bli-
vit tydligt i diskussionerna i, och om, MiF. Men så kan också MiF-
projektet ses som ett exempel på hur man i konkret praktik söker bredda 
entreprenörskapet.  

I denna avhandling sätter jag begreppet entreprenörskap i blickpunkten. 
Av flera anledningar. För det första har entreprenörskap varit ett nyckel-
begrepp i MiF-projektet, men ett begrepp som i högsta grad orsakat för-
virring eftersom det tolkats på väsentligt skilda sätt, vilket jag strax 
kommer att återkomma till. För det andra verkar det också i akademiska 
och offentliga texter råda vissa motsättningar, eller i vart fall en spänning, 
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kring entreprenörskapets betydelse. För det tredje är entreprenörskap 
något som idag attraherar offentliga medel. Att rigga ett entreprenörs-
kapsprojekt ses som något synnerligen bra. MiF är ett sådant projekt, men 
det finns många andra runtomkring i Europa. Hur många vet jag inte, 
men med tanke på att enbart den Europeiska Socialfonden, under pro-
gramperioden 2000-2006, spenderade 8 miljarder euro11 på entreprenörs-
kapsprojekt kan vi nog tänka oss att det är åtskilliga. MiF är som bekant 
ett av dem och dessutom ett projekt som på allvar antagit utmaningen om 
att bredda entreprenörskapet.  

Allt företagande är inte entreprenörskap och allt entreprenörskap är inte 
företagande, och likaledes är inte alla företagare entreprenörer och alla 
entreprenörer företagare. Så tycks formeln lyda. Men gränsen däremellan 
framstår minst sagt som luddig, nyckfull, obestämbar och högst ogripbar. 
Helst bör man kanske hålla sig undan denna skiljelinje genom att i förväg 
definiera och slå fast entreprenörskapets innebörd. Men, det är inte så jag 
valt att tackla detta dilemma. Tvärtom kan denna avhandling ses handla 
om just denna skiljelinje. 

Mångfald i Företagsamhet – ett tvetydigt projekt 

Det är i efterdyningarna av nedläggningarna och flytten av Katrineholms 
industriföretag som MiF-projektet gör sitt inträde på den regionala spel-
planen. I ansökan för MiF, vilket är det dokument som anger riktlinjerna 
för projektet, framhålls följande tre utvecklingsområden som strategiska 
för att främja företagsamhet och entreprenörskap och, därigenom, ut-
veckla KFV-regionen. Entreprenörskap är centralt i ansökan och tolkas i 
begreppets bredaste bemärkelse: 

1. Att uppmärksamma företagarandan i underrepresenterade grupper. Genom att 
skapa en välfungerande organisatorisk infrastruktur i regionen, som främjar 
företagsamhet i underrepresenterade grupper som företagare gynnas nyföre-
tagandet som helhet. Det finns också en potential att finna nya nischmarkna-
der genom att fokusera på de behov, som finns i underrepresenterade grup-
per. När önskemål från dessa grupper ställs i fokus aktualiseras behovet av 
att omförhandla de föreställningar som idag präglar de företagsfrämjande 
strukturerna.  

                                                 
11 Beloppet angavs i det diskussionsdokument, som utgjorde underlaget vid konferensen, Building the tools 
for opening up entrepreneurship for all, som anordnades av Equal’s European Thematic Group of Entrepre-
neurship i Amsterdam den 30-31 mars 2006.  
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2. Att stimulera ungdomars företagsamhet. Genom att skapa en välfungerande 
organisatorisk infrastruktur i regionen, som främjar ungdomars företagsam-
het samt entreprenörskap i skolan skapas goda förutsättningar för en entre-
prenöriell kultur där ungdomars initiativkraft betraktas som en viktig resurs 
för framtiden. Ett förhållningssätt till lärande som stimulerar entreprenörs-
kap skapar bättre förutsättningar för studieovana ungdomar och på sikt en 
ökad övergång till högre studier. Ungdomarna blir bättre rustade för det 
framtida arbetslivet, oavsett om de väljer att bli egenföretagare eller anställ-
da.  

3. Att uppmärksamma kulturlivets betydelse för företagsamhet och mångfald. Ge-
nom att bättre ta tillvara det rika och levande kulturlivet samt det kulturhi-
storiska arvet i regionen kan företagsamheten stimuleras och nya sysselsätt-
ningsmöjligheter skapas. Kulturen och dess uttrycksformer kan bidra till att 
utveckla ”nya” identiteter i regionen som främjar entreprenörskap och 
mångfald. 
(MiF-Ansökan, 2002, sid. 17) 

Företagsamhet är, av förklarliga skäl, ett centralt begrepp i en ansökan 
som bär namnet ”Mångfald i Företagsamhet”. Men även entreprenörskap 
används frekvent. Företagsamhet och entreprenörskap används syno-
nymt och berättar båda om vad man önskar åstadkomma med projektet: 
”att initiera och förstärka utvecklingsprocesser i riktning mot en entre-
prenöriell kultur som präglas av mångfald i regionen” (MiF Ansökan, 
2002, sid. 18). Det handlar om att företa sig något, i bred bemärkelse. På så 
sätt lämnas såväl företagsamhet och entreprenörskap öppna för tillskriv-
ning. Tolkningarna om vad som ska utföras i MiF, likväl som vad det ska 
leda till, framstår därför lätt som både tvetydiga och motstridiga.  

Mot bakgrund av den dominerande synen på entreprenörskap som lös-
ningen med stort L förefaller MiF vara ett svar på regionens situation av 
arbetslöshet och ekonomisk regression. Underförstått innebär utveckling 
i detta sammanhang ekonomisk tillväxt och parollen tycks lyda att ”vi 
behöver fler små och växande företag” (t ex Sundin, 2004). Som kontrast 
till denna logik utgör främsta prioritet för Equal att skapa ett mer jämlikt 
samhälle. Men om ”jämlik tillväxt” hör vi sällan talas. Den överordnande 
logiken lyder annorlunda och placerar projektets målgrupper i en posi-
tion där de ses vara i behov av hjälp att få den kunskap de behöver för att 
kunna starta företag.  

Men det finns även en annan tolkningsbakgrund mot vilken MiF kan ses 
som ett samhällsförändringsprojekt av mer subversiv karaktär. Intresset 
riktas då mot de strukturer vilka visat sig fungera exkluderande för hur 
människor kan skapa sina (arbets)liv. Inom denna andra tolkningsram får 
deltagarna i de fyra målgrupperna inta positionen som experter. Det är ju 
de som har kunskap om vilka strukturer som fungerar exkluderande. 



Den Stora Katastrofen 

- 18 - 

Mottagare för kunskapen blir UP:s organisationer som därigenom ges 
kunskap, och därmed förutsättningar, för att förändra de strukturer som 
motverkar ett brett entreprenörskap i KFV. 

Två tolkningsramar 

Skillnaderna mellan de två olika tolkningsramarna kan illustreras genom 
att begrunda hur mål och medel uttrycks. Följande två resonemang me-
nar jag visar på den tvetydighet som MiF-projektet rymmer: 1) I den do-
minerande tolkningen ses deltagarnas förmåga att skapa och utveckla 
företag som medlet för ekonomisk tillväxt. 2) Med utgångspunkt i Equal-
tanken ses entreprenörskap som ett medel för att förändra strukturella 
förhållanden och därigenom skapa ett mer jämlikt samhälle. Den förra 
tolkningsramen gör sig allt som oftast gällande, medan den senare snara-
re blir oförståelig. Den kräver därför några närmare klargöranden.   

I MiF-projektet ses alla människor som potentiella entreprenörer och ent-
reprenörskap blir vad som skapas då människor möts för att företa sig 
något. Här handlar tillgången till entreprenörskap inte om vad som finns 
inuti individen utan om vad som skapas i relationer mellan människor. 
Entreprenörskap blir följaktligen något oförutbestämt som uppstår när 
människor möts. Den traditionella bilden av företagaren, eller entrepre-
nören, utgör ett stort hinder för de många människornas företagsamhet 
eftersom de lägger sig i vägen vid dessa möten. Således ges inte alla 
”fritt” tillträde till entreprenörskapet. För om nu inte alla kan se sig som 
entreprenörer utgör bilderna av hur man föreställer sig entreprenörskap 
och entreprenören ett hinder. På så sätt utgör dessa bilder, likväl som de 
system som upprätthåller dem, en uteslutande struktur: 

I flera decennier har stora industrier och den offentliga sektorn erbjudit möj-
ligheter till anställning. De traditionella föreställningarna om företag, före-
tagsamhet och företagare är utpräglade. Företagande förknippas främst med 
storföretag och företagaren ofta med en man, som driver ett tillverkningsfö-
retag. Inträdesbarriärerna är höga för (blivande) företagare som inte har en 
företagarbakgrund och/eller som inte motsvarar normen. Bristande företa-
garanda, få företag(are) och traditionella föreställningar hämmar nyföreta-
gande, tillväxt och utveckling i regionen. Bland de faktorer som främjar ent-
reprenörskap i regionen finns ett rikt kulturliv med framträdande företagare 
och aktörer inom bland annat konst, teater och litteratur. (Ansökan för 
Mångfald i Företagsamhet, 2002, sid. 16) 

Med de jämlikhetssträvanden som genomsyrar MiF syftar projektet 
främst till att ifrågasätta, omförhandla och därigenom omvandla de struk-
turer som hindrar entreprenörskap:  
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Genom kunskapsutvecklingen i Mångfald i Företagsamhet kan stereotypa 
föreställningar och värderingar motverkas samt en mer jämlik och jämställd 
tillgång till de företagsfrämjande strukturerna främjas. (Ansökan för Mång-
fald i Företagsamhet, 2002, sid. 21) 

Om nu entreprenörskap tolkas enligt den andra logiken där blivande ent-
reprenörer inte ses som några som ska transformeras, utan där det i stäl-
let handlar om att tillskriva entreprenörskapsbegreppet en mer jämlik 
innebörd, öppnar sig då andra möjligheter? Denna fråga ser ut att var en 
intressant utgångspunkt. För om det nu är så att entreprenörskap ges oli-
ka, kanske också motstridiga, betydelser torde det vara värt att fundera 
över vilka konsekvenser som dessa betydelser har för KFV-regionens 
möjligheter att ta sig ur krisen.  

De två logikerna där MiF å ena sidan utgör ett medel för att lösa regio-
nens stigande arbetslöshet och ekonomiska regression och där det å 
andra sidan ses som ett medel för att skapa ett jämlikare samhälle ser jag 
som två diskurser. En företagsdiskurs och en jämlikhetsdiskurs. Diskurs-
begreppet är centralt i detta arbete och i kapitel 3 – Entreprenörskapsdis-
kursen - utvecklar jag ett teoretiskt ramverk för att kunna studera såväl 
det breddade entreprenörskapet på den akademiska och offentliga scenen 
(kap 4-5), som MiF-projektets arbete med att bredda entreprenörskapet i 
det regionala dramat (kap 6-11). Så länge företags- och jämlikhetsdiskur-
sen förstås som två olika versioner av entreprenörskap, vilka tar sig i ut-
tryck som både tanke- och samtalsstrukturer. Följaktligen; diskurser både 
möjliggör, likväl som de sätter upp gränser, för vad människorna kan 
säga, göra, och för hur de kan behandla varandra. 

En företagsdiskurs och en jämlikhetsdiskurs 

När utredningen om makt och demokrati i Sverige presenteras 1990 be-
står en av dess publikationer av Industrisamhälle i omvandling (Åberg, 
1990). Studien är en replikation av undersökningen Människan i industri-
samhället (Segerstedt och Lundquist i Åberg, 1990) som utfördes 1949-
1950 och som omfattade de två städerna Huskvarna och Katrineholm. I 
uppföljningsstudien valdes, av resursskäl, endast en av orterna; Katrine-
holm12: 
                                                 
12 Även om författarna menar att Katrineholm har ett lokalt social och kulturellt liv är staden samtidigt 
också invävd i större – nationella och internationella – strukturer (Jonsson, 1990, sid. 13). På så sätt fick 
Katrineholm, i denna studie, representera ”det stora Sverige” i ”det lilla Katrineholm”. När Jonsson (Ibid., 
sid. 21) gör ett försökt att sätta ord på stadens ”själ” sammanfattas den med följande tre S - Samförstånd, 
Socialdemokrati och Stabilitet.  
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 I likhet med innevånarna i många andra svenska städer som varit beroende 
av några relativt stora industrier har också katrineholmsborna vuxit in i en 
”industriell identitet” som tycks vara mycket svår att bryta. ”Industrin är det 
hjärta som året runt pumpar ut de pengar som gör Katrineholms invånare 
köpstarka och skattekraftiga. När industrisemestern tas ut blir Katrineholm 
en död stad…”, skrev man mycket symtomatiskt i Folket (10/5 1967) vid 
stadens 50-års jubiléum 1967. (Jonsson, 1990, sid. 24) 

Åtta år senare skriver beskriver Hedlund (1998), i en studie om kvinnors 
politiska deltagande i kommunerna Katrineholm, Gnosjö och Örebro, 
staden på följande sätt:  

Katrineholm är en mellan stor industristad med drygt 33 000 invånare. Poli-
tiskt domineras kommunen sedan lång tid tillbaka av socialdemokraterna 
och ekonomiskt är man starkt beroende av tre tillverkningsindustrier som 
ingår i multinationella koncerner. Det finns ytterligare ett tiotal företag med 
över 100 anställda. Kulturellt beskrivs Katrineholm som präglad av bruksan-
da, låg utbildningsnivå och en försiktighet som härrör från statartiden (Ibid., 
sid. 64).  

I Katrineholm, precis som i Flen och Vingåker, har det varit de stora in-
dustrierna som satt sin prägel på både praktik och idén om vad företag, 
företagande, och entreprenörskap innebär. Naturligtvis gör sig denna fö-
reställning påmind också när det handlar om regionens möjligheter att ta 
sig ur krisen. Det är dessa industrier som har sysselsatt, och som till viss 
del fortfarande sysselsätter, regionens invånare. Men så har också indu-
strierna utgjort en viktig del i KFV, som på många andra platser runtom-
kring i Sverige. 

I industrierna har generation efter generation arbetat, och traditionsenligt 
har barnen ofta följt det rådande arbetsmönstret genom att ta arbete i 
samma företag som sina föräldrar. I boken Välkommen till Folkrepubliken 
Katrineholm refererar Sekund (2006) till rapporten Industrisamhälle i om-
vandling där det konstaterades att ”25 procent av föräldrarna ville att bar-
nen skulle ta anställning på det företag där de själva arbetade, och denna 
inställning genomsyrade Katrineholm” (Ibid., sid. 41) .  

Denna tradition har emellertid att kommit att bli alltmer svår att upprätt-
hålla i och med den industriella omstruktureringen. Att fortsätta förlita 
sig på att den industriella modellen framstår därför som alltmer proble-
matiskt. Det som behövs, menar Sekund och många andra, är entreprenö-
rer. Personer som återigen kan bygga upp ett samhälle, precis som de 
som i början på förra århundradet skapade KFV:s arbetsplatser:  

August Kullberg lockade den ena efter den andra blivande fabrikören till Ka-
trineholm och fortfarande är en del av det som då började utvecklas kärnan i 
Katrineholms försörjning. Ta bara Grönkvist Mekaniska Verkstad som blev 
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SKF Mekan. Det var dessa entreprenörers hårda slit, riskvillighet och känsla 
för vad marknaden ville ha som gjorde att Katrineholm emellan 1900 och 
1930 var ett av Sveriges snabbast väsande industrisamhällen. (Ibid., sid. 39) 

De som lyfts fram som entreprenörer av Sekund är personer som byggt 
upp Katrineholm. I en studie av Katrineholm gör oss Drugge och Svall-
fors (1991 i Hedlund, 1998, sid. 56) uppmärksamma om ett annat känne-
tecken för dessa personer som ofta är så slående att det går oss förbi. De 
är män. Historiskt sätt har det företrädesvis varit män som utgjort den 
s.k. ”eliten” på orten; företagsledare, chefstjänstemän, ledande fackliga 
och politiska representanter.  

I MiF-projektet betonas behovet av att ”bryta med” den dominerande 
bilden av mannen som företagaren, likväl som med bilden av den tillver-
kande industrin som normen för företagandet. Genom att introducera 
nya förebilder föreställer man sig att fler av regionens invånare skulle 
kunna se sig som entreprenörer. Med andra ord syftar projektet till att 
föra fram en syn på entreprenörskap som inkluderar alla regionens invå-
nare.  

MiF söker således, genom att tolka entreprenörskap ur ett jämlikhetsper-
spektiv, att omförhandla och omvandla bilden av företag, företagande 
och entreprenörskap. Alla har förmågan – och rätten! – att företa sig nå-
got, men alla har inte samma förutsättningar på grund av samhällets 
strukturer, lyder Equal’s budskap. Ett sätt att beskriva MIF:s inträde i 
KFV menar jag därför är att se projektet som en bärare av en annan ver-
sion av entreprenörskap än den som traditionellt satt sin prägel i regio-
nen. Kort sagt; en kontrasterande diskurs till hur man vanligtvis uppfat-
tar entreprenörskap i KFV-regionen.  

Följaktligen introducerar projektet Mångfald i Företagsamhet en jämlik-
hetsdiskurs i KFV-regionen. En diskurs som lägger tonvikten på jämlik-
hetssträvanden och som uppmuntrar och ger företräde till de många, små 
och vardagliga tingens betydelse. På det sättet tas alla människor med i 
beräkningen, och inte endast några få. Detta står, kanske inte tvärt, men 
dock i kontrast med hur företagande kommit att konstitueras historiskt, 
socialt och politiskt; en konstruktion jag benämner företagsdiskursen.  

Alltjämt finns den dominerande företagsdiskursen representerad. Den 
har med tiden helt enkelt blivit en viktig hållpunkt som tas för given. 
Emellertid tycks en förhandling ha uppstått kring denna hållpunkt. Till 
exempel används jämlikhetsdiskursen för att synliggöra småföretagandet 
och jordbruket i regionen och att företagsamhet kan uppstå genom lokala 
initiativ och processer. Ett resonemang som har tydliga olikheter med fö-
retagsdiskursen där företagande varit förbehållet de stora industrierna 
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och att driva dessa företag – vad som ses som företagsamhet – har varit 
förbehållet några få. Jämlikhetsdiskursen tycks även ha influerat arbetet 
med det Regionala Tillväxtprogrammet för Sörmland där det starkt beto-
nas att entreprenörskap handlar om att skapa möjligheter och att det inte 
är förbehållet några få (RTP, 2003: 19). 

I praktiken härskar emellertid, enligt det Regionala tillväxtprogrammet, 
fortfarande en annan ordning än den som jämlikhetsdiskursen söker in-
troducera. Den rådande ordningen i KFV stavas företagsdiskursen: 

Fortfarande möter invandrare och ungdomar många hinder på vägen vid en 
företagsstart eller vid utveckling av sin av befintliga företag. (RTP, 2003, sid. 
47) 

Fortfarande möter också kvinnor som företagare fler hinder på vägen än 
män. (RTP, 2003, sid. 47) 

Udda affärsidéer från ungdomar, kvinnor och invandrare möts med skepsis 
trots att de kan ha stor potential. (RTP, 2003, sid. 43) 

För att nå fler (potentiella) entreprenörer krävs lokala mötesplatser och att 
”underrepresenterade” grupper i högre grad än idag kan nyttja tillgängliga 
resurser i den organisatoriska infrastrukturen. . (RTP, 2003, sid. 44) 

Glidningarna mellan företagsdiskursen och jämlikhetsdiskursen har up-
penbarat sig på många olika sätt. Bland annat genom dilemmat att vilja 
bryta sig loss ifrån den betydelse som industrierna haft, men som man 
samtidig är så beroende utav, i samtalet om brukssamhället dess historis-
ka ”laster”, i infrastrukturens betydelse för utveckling, i samarbetsdi-
lemman mellan de tre kommunerna, i svårigheterna för regioninvånarna 
att identifiera sig med entreprenören. Men framförallt har de två diskur-
serna framträtt som tydligast i de konflikter som uppstått när ”andra” 
idéer och människor försöker få tillträde till den regionala utvecklings-
scenen.   

Att sätta ord på… 

I början av projektet möttes jag av många obegripligheter och förvirrande 
förlopp. Konstruktionen av företags- och jämlikhetsdiskursen gör att de 
kan ses i ny dager. Under mina första månader på fältet hade jag ännu 
inte hunnit bekanta mig med regionen, utan endast tagit del av MiF pro-
jektets dokument och de planer och idéer som planerades. Jag hade läst in 
jämlikhetsdiskursen, men jag hörde något annat när jag besökte regionen 
under den första tiden; företagsdiskursen. Inte konstigt att missljud upp-
stod.  
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I en utvärdering av MiF skriver t ex Stridh (2003) att det fram till våren 
2003 funnits stora svårigheter i projektet och att en viktig anledning till 
detta var att de tre kommunerna hade bristande erfarenheter av att arbeta 
med program som Equal, vilket lett till problem med att organisera pro-
jektet och motsättningar i projektorganisationen. Den ”nya” jämlikhets-
diskursen kan följaktligen ses som en anledning till att det uppstått obe-
gripligheter, spänningar och konflikter i den praktik som tagit form i och 
kring MiF. Konstruktionerna av de två diskurserna gör dessa mer begrip-
liga. Dock inte bara för mig.  

När jag under projektets slutfas berättat om forskningen av MiF har pre-
sentationen av de två diskurserna hos många väckt reaktioner av ”aha-
upplevelse”. En av de bilder jag visade bestod av följande två beskriv-
ningar: 

Företagsdiskursen: ’Företag’ – är –’ industrier ’– med –’ vinstintresse’ – där –’ 
människor arbetar’ – som drivs av –’ företagsledare’ - som är - ‘män’. 

Jämlikhetsdiskursen :’Entreprenören’ – är – ’alla människor’ – som – ’utnytt-
jar möjligheter’ – till – ’självförverkligande’ – i – ’relationer’ – som ger – ’eko-
nomiskt värde’.  

Denna bild blev efterfrågad i flera sammanhang och framförallt av de 
personer som inte varit direkt involverade i projektverksamheten. En av 
dem var Katrineholms dåvarande kommunalråd som efter en presenta-
tion bad mig om bilden eftersom ”den där bilden säger ju precis vad vi måste 
ändra på här” (Fältanteckningar, 2005-05-11).  

Konstruerande av företags- och jämlikhetsdiskursen avser inga egenhän-
digt hopsnickrade versioner. Snarare handlar konstruerandet om att jag 
sökt sätta ord på två sätt att tala om entreprenörskap som blivit tydliga 
genom MiF-projektet. Ibland har de två diskurserna visat sig tydliga i 
sina konturer, men ofta har de två samtalstrådarna tvinnats samman så 
att skiftningarna mellan dem framstått som subtila. Genom att sätta ord 
på de två sätten att tala om entreprenörskap kan jag både visa på de tyd-
liga konflikterna och på de subtila skiftningarna som uppstått.  

Innan det är dags att knyta ihop säcken för detta kapitel, vilket jag gör 
genom att diskutera titeln för avhandlingen – ”Jakten på entreprenörer” – 
vill jag först redogöra för några viktiga ståndpunkter som jag utgått ifrån. 
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Några grundläggande antaganden 

Alvesson (2003) skriver i Postmodernism och samhällsforskning om ”att ta 
språket på allvar” och menar att ”åtminstone alla” vet att språket är en 
komplicerad affär. Att arbeta och skriva som om språket är ett medium för 
överföring av betydelser tycks dock vara det vanliga inom samhällsve-
tenskaperna (Ibid., sid. 53). Denna avhandling intar en annan hållning till 
språket och, i stället för att ”slå fast” vad entreprenörskap betyder, söker 
jag i stället öppna upp för det faktum att det begreppet rymmer olika be-
tydelser. Företags- och jämlikhetsdiskursen är två sådana betydelser som 
positionerar målgrupperna i MiF på väsentligt olika sätt, vilket får sociala 
konsekvenser.   

Den hållning till språket som jag intar går i linje med den teoretiska och 
epistemologiska orientering som går under namnet socialkonstruktio-
nism (t ex Burr, 1995; Gergen, 1999 Winther Jørgensen och Phillips, 2000). 
Trots det flertal teorier om kultur och samhälle som denna rörelse rym-
mer finns några grundläggande filosofiska antaganden som kan ses som 
gemensamma menar Burr (1995, sid. 2ff). Dessa fyra antaganden menar 
Winther Jørgensen och Phillips (2000, sid. 11-12) även binder samman det 
diskursteoretiska fältet, vilket är den teoribildning som jag kommer att 
utgå ifrån i resonemanget om entreprenörskap.   

En kritisk inställning till självklar kunskap 

En kritisk hållning intas mot en för givet tagen förståelse av världen och 
oss själva (Burr, 1995, sid. 2). Detta inbjuder oss till att ifrågasätta om 
kunskap verkligen är något objektivt som vi kan förskaffa oss genom att 
förutsättningslöst betrakta världen (Ibid.). Om något så påminner detta 
oss om att alltid vara vaksamma och försiktiga över våra antaganden om 
hur världen ter sig, vilket innebär att de kategorier som vi människor 
tenderar att dela in världen i inte ska ses som ”sanna” indelningar 
(Winther Jørgensen och Phillips, 2000, sid. 11). 

Uppdelningen av diskriminerade grupper i MiF-projektet kan ses som ett 
sådant exempel. Ungdomar utgör en av de grupper som man vill stimu-
lera till entreprenörskap i KFV-regionen. Men var går gränsen mellan en 
ung person och en vuxen person? Är det en viss ålder som gäller som 
måttstock, eller kan man betraktas som vuxen utifrån någon annan be-
dömningsgrund?  
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För bara ett par hundra år sedan uppfattades varken ungdomar eller barn 
som en grupp med särskilda egenskaper; då sågs och behandlades barn 
snarare som ”små vuxna” (Ariès, 1996). I dag kan vi därför reflektera 
över kategorin ”ungdomar”, men för ett par hundra år sedan skulle den 
ha varit rätt så intetsägande. Konstruktionen ”ungdomar” som vi i dag 
förstår som en självklar indelning av världen hade troligen framstått som 
rätt så obegriplig vid den tiden. Detta spår för oss in på nästa antagande. 

Historisk och kulturell specificitet 

Hur vi vanligtvis förstår världen, och de kategorier och begrepp vi an-
vänder oss av, bestäms historiskt och kulturellt (Burr, 1995, sid. 4-5).  Vår 
förståelse av ungdomar avgörs inte bara av en viss kultur och tidsperiod 
utan är en produkt av denna kultur och tidsperiod. Vår kunskap om ung-
domar blir därför en artefakt av vår kontext. En viss kategorisering av 
världen är således inte närmare ”sanningen” än andra möjliga indelning-
ar (Ibid.). Ibland bör vi påminna oss om det.   

Samband mellan kunskap och sociala processer 

Om nu vår för givet tagna kunskap om världen inte hämtas från en given 
värld ”där ute”, så kan vi fråga oss var den då kommer ifrån? Den för-
klaringen som erbjuds här är att det är vi människor som dagligdags kon-
struerar denna kunskap i samspel med andra. Kunskap är således en pro-
dukt av sociala processer. (Ibid.) 

För att återgå till indelningen av de underrepresenterade grupperna i 
MiF-projektet så kan denna kategorisering ses som ett resultat av det ini-
tiala arbetet med projektansökan. Antag till exempel att entreprenörska-
pet – för enkelhetens skull tänker jag mig antal företagsstarter – skulle 
vara hög bland en av dessa grupper. Låt oss säga bland kulturarbetarna. I 
en viktig bemärkelse är de inte längre underrepresenterade i företagande, 
i vart fall inte med avseende på hur många som startar företag. (Vi kan i 
och för sig fråga oss om de ändå inte ses som en ”speciell” grupp, om de 
nu inte finns representerade i lokalt näringslivsutvecklingsarbete, osv.)  

Kvarstår gör dock det faktum att de inte längre utgör en minoritet, i alla 
fall enligt statistik över antal företagsstarter. Låt oss nu säga att så var fal-
let och att de ändå omtalas som underrepresenterade i MiF. Om nu ingen 
mot förmodan skulle resa tvivel och ifrågasätta denna socialt producera-
de ”sanning” skulle kulturarbetare, trots det faktum att många av dem 
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startar företag, komma att ses som underrepresenterad och missgynnad 
grupp. 

Jag bestrider inte det faktum att vissa grupper är missgynnande, vad jag 
vill framhålla är att denna indelning producerar vissa ”sanningar” som 
får konsekvenser för hur projektmedlen fördelas, för hur projektet ska 
bemannas och organiseras, osv. 

Samband mellan kunskap och social handling 

De konstruktioner som vi förhandlar fram kan ta sig i en mängd olika ut-
tryck och former varför vi också kan tala om dessa på många olika sätt. 
Men varje enskild konstruktion för också med sig, eller inbjuder till, en 
bestämd mänsklig handling. (Ibid.)  

I den tidigare omnämnda indelningen av grupper i MiF har syftet med 
gruppindelningen omtalats på två skilda sätt. Dessa två sätt har också 
inneburit två skilda sociala konsekvenser. Å ena sidan har deltagarna i 
grupperna uppfattats vara obekanta med företagande varmed projektet 
setts syfta till att hjälpa dem att starta och driva företag så att de sen ska 
kunna mobilisera sig själva till ett arbete. Å andra sidan har deltagarna 
setts som experter som har viktiga erfarenheter om vad det innebär att 
vara diskriminerade i det svenska samhället, och då speciellt med tanke 
på de strukturer som söker stödja nyföretagande. Om dessa erfarenheter 
sprids till det trettiotal organisationer som initierat projektet så kan de 
också förhålla sig på ett annat sätt till dessa grupper. På så sätt förändras 
den företagsfrämjande strukturen så att den bättre svarar mot de behov 
som finns hos alla blivande företagare i KFV. Detta menar jag är två olika 
sätt att tala om gruppkonstruktionen som lett till meningsskiljaktigheter 
och konflikter om vilka handlingar som ska ges företräde i projektet.  

Möjligheter som kan uppstå… 

Det är sällan så att flera motstridiga konstruktioner blir synliga på samma 
scen. Men i detta fall har detta inträffat. Jämlikhetsdiskursen och före-
tagsdiskursen är två konstruktioner som möts på samma regionala scen. 
Därigenom påminns vi – liksom invånarna i KFV – om att de två diskur-
serna de facto är konstruktioner. En av dem har dock blivit för given ta-
gen, vilket gör det svårare att se den som en konstruktion.   

I vardagen glömmer vi lätt bort vad som är konstruktioner och hur det 
kan tänkas påverka oss. Och det är nog bra. För hur skulle vi kunna bo i 
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en värld där vi konstant uppfattar allt som konstruktioner som kan ifrå-
gasättas och vändas och vridas på? Nej, det intressanta med detta synsätt 
är att synliggöra hur konstruktionerna, å ena sidan, skapar en orienterbar 
och bebolig omvärld samtidigt som de, å andra sidan, alltid skär av andra 
alternativa möjligheter (jmf Winther Jørgensen och Phillips, 2000, sid. 45).  

Inträdet av jämlikhetsdiskursen gör det således möjligt att se vilka alter-
nativa sätt som vi skulle kunna uppfatta entreprenörskap på. För att vi 
lever i en viss bestämd ordning innebär inte det att den kan ifrågasättas, 
ruckas och omdanas. Ibland kanske vi rentutav bör stanna upp och be-
grunda vilka de andra alternativen än de vi ser som självklara skulle kun-
na vara. Jämlikhetsdiskursen gör detta möjligt. Den hjälper oss med att se 
vilka öppningar som kan uppstå om vi tolkar entreprenörskap ur ett bre-
dare perspektiv.  

”Jakten på Entreprenörer”  

I uppgiften att reda ut något av samhällets dilemman har vi gett entre-
prenörerna en avgörande roll. När problem som arbetslöshet och ekono-
misk regression uppenbarar sig griper vi tag i hoppet om att finna entre-
prenörer. Men det är inte bara dessa problem som aktualiserar frågan om 
entreprenörskap och sökandet efter entreprenörer. Även när det handlar 
om sociala missförhållanden, miljöfrågor, demokratiska aspekter, och inte 
minst jämlikhetssträvanden anropas entreprenörskap som en lösning (t 
ex t ex EU, 2004; Gawell, 2004; Eikenberry och Kluver, 2004; Albrecht, 
2002; Pastakia, 1998; Duhl, 2000; Wallace, 1999; Lindgren, 2001). Genom 
offentliga initiativ, mediebevakning, den akademiska och offentliga de-
batten görs vi påminda om entreprenörernas betydelse. Jag menar därför 
att det pågår en ”jakt på entreprenörer”13 eftersom de tycks vara de per-
soner som kan rädda nationer, samhällen, företag i de bekymmersamma 
                                                 
13 Som jag ser det finns det en tanke med att just använda jakt som metafor. Begreppet jakt har en masku-
lin anknytning och om man betänker Lakoff och Johnsons (1980) resonemang om att språket är metaforiskt 
understryks därmed indirekt den dominerande och manliga entreprenörskapsdiskursen, vilken jag inte är 
först med att uppmärksamma (se t.ex. Ogbor, 2000). Ahl (2002) analyserar forskartexter av senare datum 
och visar hur denna bild reproducerats och hur kvinnan knyts till reproduktion och mannen till produk-
tion i den vetenskapliga diskursen om entreprenörskap. Inte minst har Holmquist och Sundin (1999; se 
även Holmquist och Sundin, 2002) synliggjort kvinnors företagande och företagarforskningens manliga 
norm, Pettersson (2002) visar att diskursen om det framgångsrika småföretagandet i Gnosjö konstrueras 
utifrån en starkt manlig norm och Wigren (2002) understryker de undanträngda positioner som kvinnor 
och invandrare har fått i bilden av Gnosjös framgångsrika företagande. Här är det lätt att falla i eget grepp 
och reproducera den dominerande bilden av entreprenören, men genom att använda metaforen med en 
viss ironi (se Alvesson och Deetz, 2000) hoppas jag istället på att kunna göra läsaren uppmärksam om de 
stereotypa uppfattningar som råder.  
 



Den Stora Katastrofen 

- 28 - 

situationer som kan uppstå. Att entreprenörerna jagas blir i samman-
hanget inte så egendomligt. Det är ju dem vi oförtrutet tillskriver hopp 
om att få samhället – och så också KFV-regionen - på fötter.   

Jakten på entreprenörer – och entreprenörskap - för dock med sig en iver 
om att få fatt i de ”rätta” individerna, företagen, affärsområdena, mark-
naderna, produkterna, och så vidare. I ett sådant samtal framstår entre-
prenörerna som mycket speciella personer med särskilt viktiga uppgifter 
att utföra, vilket leder vår uppmärksamhet till att söka efter de egenska-
per dessa betydelsefulla personer har. Att konstruera världen i termer av 
människor som är entreprenörer och de som inte är det skapar en viss 
kunskap. Denna uppdelning är inte oskyldig eftersom den leder tanken 
till två olika kategorier av ”människor med medfödda utmärkande drag” 
(Ogbor, 2000, sid. 618) vilket skapar maktojämlikheter mellan de två 
grupperna. 

Skapandet av kategorier implicerar således makt. När vi anropas av en 
kategori – ”Tänk, du är allt en riktig entreprenör!!” – förhåller vi oss till 
de föreställningar, och sanningsanspråk, som den spelar an på. Därför 
förstås makt i termer av ”makt över tanken” (Lukes, 1990 i Bergström och 
Boréus, 2000, sid. 13 ff.), eller ”makten som produktiv” (Foucault, 1974), 
och inte som något individer förfogar över och använder sig av. Företags- 
och jämlikhetsdiskursen inbjuder till att betrakta entreprenören på skilda 
sätt. Diskurser gör något. De är verksamma i den mening att de får oss att 
se på oss själva och andra på vissa sätt, vilket sätter gränser likväl som 
det medger möjligheter för hur vi kan handla. Hur vi anropar entrepre-
nörer får följaktligen konsekvenser. På den akademiska och offentliga 
scenen likväl som i det regionala dramat som utspelar sig i KFV-regionen. 

För, märk väl, ser det ut att vara svårt - för att inte säga långsökt - för 
många av invånarna i KFV att plötsligt börja identifiera sig med bilden av 
entreprenören, som den konstruerats genom företagsdiskursen. För att 
använda jaktmetaforen kan man fundera över om det verkligen finns så 
goda jaktmarker i regionen? En uttalad uppfattning är att det inte är i re-
gionen som man ska söka om man är intresserad av att hitta personer 
som vill starta och driva företag:  

Det har aldrig funnits med här att runtomkring här att man ska starta ett eget 
företag… (Fokusgruppintervju, 2003-03-10) 

Vi är ju inte egna företagare här, utom på bondbygden och där runtomkring. 
Men, annars är vi ju inte det. Jag säger, nästan alla, har en farfar eller en pap-
pa som har jobbat på SKF eller inom de här stora industrierna runtomkring. 
(Fokusgruppintervju, 2003-03-10) 
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Jag tror att det är många entreprenörer som flyttar hit… Här i regionen har vi 
ju ungefär samma bekymmer med självbilden i de tre kommunerna. Jag me-
nar… här har man ju både mindervärdeskomplex och pratar illa om sig själ-
va. (Fokusgruppintervju, 2003-07-27) 

Trots allt verkar bilderna om industrisamhället härska. Att starta och dri-
va företag är för många av regioninvånarna något främmande jämfört 
med arbetet i fabriken, och den patriarkala brukskulturen menar många 
har underminerat självförtroendet hos dem. Det är inte så svårt att förstå 
varför de då söker någon annanstans efter entreprenörer om de avbildas 
som risktagande, självsäkra, kreativa individer som drivs av vinstintresse 
(t ex EU Grönbok, 2003, sid. 7). Dessa särdrag överensstämmer inte direkt 
med identiteten som industriarbetare eller bruksarbetare.  

Med denna motsägelsefullhet kring hur invånarna ser på sig själva och 
sina medmänniskor behöver entreprenörskapet sannolikt breddas. Det 
behöver rymma mer än de industrier som ger traktens invånare en an-
ställning. Kort sagt; företagsdiskursen borde utmanas. Genom introduk-
tionen av jämlikhetsdiskursen öppnar sig möjligheter för att göra det. I 
utvecklingen av KFV-regionen, och för att stå emot kommande struktur-
förändringar, måste alla människors kreativitet tas tillvara. Ingen kan ex-
kluderas, utan alla behöver delta. Så lyder MiF-projektets budskap.  

Följaktligen frågar jag mig inte varför vi jagar entreprenörer utan vilka 
olika svar som de två versionerna av entreprenörskap – företagsdiskursen 
och jämlikhetsdiskursen - kan ge. Vad och vilka som jagas menar jag beror 
på vilken version av entreprenörskap som man relaterar till. Jakten får 
sociala konsekvenser. Denna avhandling syftar, genom att studera pro-
jektet Mångfald i Företagsamhet, till att diskutera vad det innebär att 
bredda entreprenörskapet i KFV-regionen. Jag frågar mig således:  

Vilka öppningar vi kan se i ansatsen med att bredda entreprenörskapet i 
KFV-regionen? Och, var uppstår låsningarna i försöken med att bredda 
entreprenörskapet? 
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Inspirationskällor 

Innan det är dags att gå vidare till nästa kapitel - som handlar om hur jag 
gått tillväga i detta forskningsprojekt - vill jag först säga ett par ord om 
några viktiga inspirationskällor.  

Att bidra till att syliggöra aspekter 

Under avhandlingsprocessen har det funnits en handfull författare som 
jag återkommit till. Johan Asplund är en av dem. Hans texter fascinerar, 
inspirerar och lämnar mig aldrig oberörd. I ”Om undran inför samhället” 
(1970) skriver han att ”ett ”fenomen” är en händelse eller företeelse som 
måste förklaras, någonting som är djupt problematiskt på ett eller annat 
sätt” (Ibid., sid. 111). Det framstår för mig som att breddningen av entre-
prenörskap är något som är ”djupt problemiskt” i Asplunds mening.  

I denna avhandling står därför fenomenet ”breddningen av entre-
prenörskapet” i fokus. Entreprenörskap har sipprat ut i en rad olika 
sammanhang och spridit sig till en mängd olika sfärer i livet där det 
kommit att betraktas som en Lösning på många av samhällets dilemman. 
Detta ställs på sin spets när MiF-projektet gör sitt inträde i KFV-regionen, 
vilket ger möjligheter att lära mer om vad en bredare syn på entrepre-
nörskap kan innebära för en region som befinner sig i en process av in-
dustriell omvandling. Jag intresserar mig således både för ”det breddade” 
entreprenörskapet på den akademiska och offentliga scenen och för hur 
man genom MiF, i det regionala dramat, söker ”att bredda” entrepre-
nörskapet. Hittills har jag diskuterat några av entreprenörskapets sidor, 
fortsättningsvis söker jag visa på fler av dem med syfte att göra synligt 
det ”djupt problematiska”.  

Resonemanget om att synliggöra för mig in på den poäng som Asplund 
för fram i ovan nämnda bok, nämligen den att hur vi än ser på verklighe-
ten ser vi den alltid som någonting. Detta säger något om vilka anspråk 
som kan göras på denna avhandling. Min förhoppning är att läsaren ska 
kunna se fler aspekter av fenomenet än vad hon eller han gjorde tidigare. 
De förväntningar som kan ställas på föreliggande text handlar således om 
dess förmåga att synliggöra fenomenet ”breddningen av entreprenörs-
kap”. För vad vi ser får, som jag tidigare poängterat, sociala konsekven-
ser. Om vi bara kan se något på ett visst sätt blir det svårt att handla ut-
ifrån något annat sätt att se det på. Att vi ibland ges tillfälle att se aspek-
ter är därför oerhört viktigt. För att citera Asplund; ”rutinvetenskapen, 
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med sina belägg och kvitton, är nödvändig. Men i begynnelsen var 
aspektseendet.” (Ibid., sid. 129) 

Betydelsen av konflikter 

Två viktiga aspekter av entreprenörskap har jag presenterat i och med att 
jag introducerade företags- och jämlikhetsdiskursen. Dessa två diskurser 
förmedlar skilda sätt att se på entreprenörskap, och därmed också olika 
tillvägagångssätt för att ge sådana processer bränsle. Följaktligen bildar 
de två diskurserna varandras ytterligheter och står därför i konflikt med 
varandra. Att det råder konflikt och motsättningar ses vanligtvis som nå-
got negativt.  Förebilden är konsensus, inte konflikt. Asplund får oss med 
hjälp av Georg Simmel att se konflikter på ett annat sätt (Ibid., sid. 52-56): 

Konflikter behöver inte betyda att sociala relationer bryter samman, utan 
konflikter kan etablera sociala relationer. ”Konflikt” och ”interaktion” är inte 
varandras motsatser, utan konflikt är en form av interaktion. Man föreställer 
sig vidare ofta att ett konfliktfritt förhållande mellan två parter utgör ett slags 
ideal. Frånvaron av motsättningar, eller meningsskiljaktigheter, av aggressi-
va handlingar, av hårda ord, och så vidare, utgör sociala hälsotecken. Simmel 
vänder upp och ned på detta. Frånvaron av motsättningar, meningsskiljak-
tigheter, aggressioner kan istället vara sociala sjukdomstecken. Ett samhälle, 
vari det inte tycks råda några inre konflikter, kan befinna sig i ett upplös-
ningstillstånd. Förekomsten av konflikter kan å andra sidan vara ett tecken 
på att samhället hänger ihop och fungerar. (Ibid., sid. 53-54.) 

Antagandet om att antagonism kan ses som något gott för samhällen är 
även något som de två politiska teoretikerna, Ernesto Laclau och Chantal 
Mouffe (1985), utgår från när de teoretiserar om diskurser. Också deras 
texter har jag ständigt återkommit till under avhandlingsarbetets gång. 
Konflikter är enligt dessa tänkare nödvändiga för ett hälsosamt samhälle. 
Utan konflikter står vi övergivna på ett fält av hegemoni där likriktning-
ens vindar kan blåsa i full styrka. I en sådan miljö blir det svårt att gestal-
ta sig en annan framtid än den som råder; en annorlunda framtid som 
inte bygger på de historiska mallar vi skapat. Men genom konflikter kan 
sådana öppningar uppstå. Konflikter blir i en sådan läsning fruktbara, de 
kan öka förståelsen för de motsättningar som finns och bidra till 
nyskapande.  

Konflikt ser jag således som ett hälsotecken på att ett samhälle hänger 
ihop och fungerar. En sådan tolkning framstår inte bara som tänkvärd, 
utan också som konstruktiv. Att de två diskurserna getts tillfälle att mö-
tas på samma regionala scen ska därför ses som ett gott tecken. För invå-
narna skapas med ens förutsättningar att ompröva hur framtiden skulle 
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kunna gestaltas. I det regionala dramat får vi följa hur de två diskurserna 
möts, anlitas, kolliderar och hamnar i konflikt med varandra. Det är just 
dessa motsättningar som gör det möjligt för invånarna att se sig själva, 
och andra, som aktörer i regionala utvecklingsprocesser.  

Ett collage av aspekter 

I denna avhandling ser jag det följaktligen som centralt att förmedla olika 
aspekter på vad det kan innebära om vi närmar oss entreprenörskap ifrån 
några olika ingångpunkter. De kapitel som följer – framförallt de två sce-
nerna och de sex kapitel som utgör det regionala dramat – kan därför ses 
som ett collage14 av aspekter. Annorlunda uttryckt skulle man kunna säga 
att jag, i de olika kapitlen, målat olika tavlor över breddningen av entre-
prenörskap. Av den anledningen följer inte denna avhandling den pro-
gressiva formen där ett kapitel, enligt traditionell vetenskaplig logik, pre-
cist leder till nästa.  

Collaget menar jag bygger på en annan logik där de olika kapitlen ger 
ljud åt olika röster som jag inte söker inrätta efter en färdig mall. Kapitlen 
hakar därför inte i varandra som pusselbitarna i ett pussel, utan flyter 
snarare samman så att det uppstår en mångtydig bild, ett collage. Vad jag 
söker illustrera är därmed inte ”det perfekta samtalet”, dvs. en dialog där 
en röst börjar med A som besvaras av nästa röst så att samtalet leder till 
B, och förs vidare av nästa röst till C. Detta betyder emellertid inte att ka-
pitlen inte samtalar. Det gör de. Men samtalet liknar mer ett av vardagens 
samtal där den ena repliken inte tydligt hakar i nästa. Av den anledning-
en flyter kapitlen, mer eller mindre, samman. De bildar ett kollage, ett 
mångtydigt verk som inte bara söker återge olika röster, utan som också 
söker komma i samspråk med ytterligare röster - läsarens.  

Emellanåt kan resonemanget om entreprenörskap uppfattas vara mer i 
linje med en övergripande reflektion, tidvis rentutav eftertänksamt och 
begrundande. Entreprenörskapsdiskursen har i vilket fall fungerat som 

                                                 
14 Collage kommer, enligt Nationalencyklopedin (2006), från det franska ordet coller som betyder upp-
klistra. Collage används för att beskriva 1) konstverk som består av pappers- eller tygbitar, etiketter, tid-
ningsfragment och dyl. som klistras på en målad eller omålade yta. 2) ett musikaliskt verk som är sam-
mansatt av musikavsnitt som ursprungligen förkommit i andra sammanhang. 3) en litterär text som består 
av en kombination av färdigt språkligt material med olika ursprung. Beteckningen collaget användes först 
för att referera till verk av Dada, och andra verk inom surrealismen. Collaget har då likställs med det irra-
tionella. Det är inte så jag använder collage utan jag vill betona att denna avhandling inte följer den pro-
gressiva form som vetenskapliga texter i regel gör. Det handlar därför inte om en surrealistisk text utan 
om ett göra en litet avsteg från den genre som gäller. Collage har också enligt NE använts för att beskriva 
texter inom de flesta litterära genre.  
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en teori som hjälpt mig att göra collaget möjligt. Av den anledningen 
återkommer den i samtliga kapitel, fastän på lite olika sätt. På så sätt för-
enar entreprenörskapsdiskursen collaget.  

En väv av entreprenörskapsversioner 

I det tredje kapitlet reder jag ut hur vi kan tänka kring diskurs och entre-
prenörskap och menar att det inte bara finns en version av entreprenörs-
kap, utan en mångfald. Därför bör vi heller inte betrakta entreprenörs-
kapsdiskursen som en stor entydig diskurs utan hellre som en väv som 
består av tjocka och smala trådar (versioner) av entreprenörskap. Därige-
nom kan företags- och jämlikhetsdiskursen placeras i ett större samman-
hang – i en entreprenörskapsväv. Att illustrera denna väv innebär samti-
digt att relativisera entreprenörskap. På så sätt skapas möjligheter för 
andra sätt att se fenomenet på, vilket ger en inblick i vilka öppningar och 
låsningar som kan uppstå i ambitionerna att tolka entreprenörskap bre-
dare.  

I metaforernas värld 

Den uppmärksamme läsaren har vid det här laget noterat att jag använt 
mig av tre tydliga metaforer15.  Jag har talat om en ”jakt på entreprenö-
rer”, om en ”väv av diskurser” samt om att avhandlingen består av ett 
”kollage av målningar”. Man skulle lugnt kunna säga att mitt språk är 
rikt på metaforer. Det är ingen slump. Metaforer har hjälpt mig att se så-
väl empiri som teori på nya tänkvärda sätt. När jag började tala om ”jak-
ten” överraskades jag samtidigt om insikten av ett flertal saker som jag 
diskuterat inledningsvis; entreprenörskap som en Lösning, breddningen 
av entreprenörskap och inte minst det absurda i att jaga något som stän-
digt klär sig i nya kläder. Att vara på jakt efter entreprenörer blir som att 
söka få fatt på ett spöke, den hala tvålen i badkaret, eller en ”spunk”. Det 
senare återkommer jag till i kapitlet om entreprenörskapsdiskursen.  

I min läsning av diskursområdet har jag brottats med att människan å ena 
sidan framstår som en fånge i ett nät av diskurser och, å andra sidan, som 

                                                 
15 Jag har naturligtvis använt fler metaforer än de tre jag diskuterar. För att tala med Lakoff och Johnson 
(1980) är vårt språk metaforiskt. Till exempel säger man att ”jag är uppåt” när man mår bra och att ”jag är 
nere” när man mår dåligt. Dessa horisontella metaforer säger att uppe betraktas som bra och nere som 
dåligt. Men de flesta av dessa metaforer har blivit förstelnande, bortglömda, och har därmed inte längre 
den funktion de ursprungligen kan tänkas ha haft.  De tre metaforer jag noterat här – ”jakten”, ”väven” 
och ”kollaget” – är emellertid centrala för detta avhandlingsarbete.  
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en aktör som är fri att skapa nya diskurser. När jag började tänka på ent-
reprenörskap som en väv slogs jag av hur detta dilemma, kanske inte 
blev ovidkommande, men att det i alla fall inte längre framstod som ett 
hinder för vad jag sökte i diskursbegreppet. Nämligen att förstå hur en 
diskurs kan förändras. För det är ju vad breddningen om entreprenörska-
pet handlar om - att förändra diskursen så att den omfattar mer, och fler.  

Slutligen sa mig metaforen om kollaget något om var poängen dyker upp 
i denna avhandling. Med den ansats jag har valt målas poängen fram un-
der resans gång. Följaktligen kan metaforer hjälpa oss att se saker i en ny 
dager, kanske till och med på ett överraskande sätt? 

Vi hajar till när vi tar del av en ny metafor. Vi lystrar, blir för en liten stund 
verkligt närvarande. En ny metafor kan medföra att vi tycker oss för första 
gången verkligen se det som metaforen utpekar. Metaforer demonstrerar för 
oss att vi faktiskt har ögon att se med och öron att höra med. Tillsammans 
med den skärpta uppmärksamheten inställer sig ytterligare en effekt. Vi 
tycker oss inte bara verkligen se det det handlar om utan kan dessutom tycka 
oss plösligt förstå detta någonting. Innan vi tog del av metaforen anande vi 
inte att där alls fann någonting att förstå. (Asplund, 2002, sid. 117) 

Inspirationskällorna har följaktligen på olika sätt besjälat denna text. De 
har inspirerat mig att skriva en avhandling som söker förmedla olika 
aspekter, och som gör det genom att lyfta fram betydelsen av konflikter. 
Men inspirationen har inte bara färgat innehållet utan också formen för 
avhandlingen, eftersom den inte bygger på en logik som följer den tradi-
tionellt progressiva formen. I stället för att beskrivas som en väl snitslad 
bana har jag talat om ett collage som illustrerar breddningen av entrepre-
nörskap. Anledningen till detta är enkel – jag söker inte föra en dialog för 
läsaren utan söker istället upprätta en dialog med läsaren.  

Öppningarna och låsningarna i entreprenörskapsdiskursen befinner sig i 
en öppen process. Att definiera dem är därmed inte syftet med denna av-
handling. Däremot tänker jag mig att collaget kan leda till att en dialog 
tar vid mellan de röster som kommer i samspråk genom denna text. I den 
bästa av världar skulle en sådan dialog kunna skapa nya öppningar, och 
inte ytterligare låsa fast oss i en diskurs som redan håller oss i ett så fast 
grepp  

Disposition 

I nästa kapitel kommer jag att redogöra för hur jag gått tillväga i denna 
studie, vilket avslutas med en utförlig redogörelse för innehållet i de 
kommande kapitlen. Så länge kan sägas att avhandlingen både handlar 
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om ge en bild över ”det breddade” entreprenörskapet likväl som över 
försöken med att ”bredda entreprenörskapet” i KFV-regionen.  Det bred-
dade entreprenörskapet studerar jag i texter om entreprenörskap på den 
akademiska och offentliga scenen som visar på olika versioner av entre-
prenörskap (se kap 4 och 5).  Tanken är att ge en idé om hur dessa versio-
ner relaterar till den exkluderande, men dominerande företagsdiskursen, 
och den inkluderande, men ännu ofta ännu obekanta, jämlikhetsdiskur-
sen. I kapitel 6-11 som jag kallar ”det regionala dramat” visar jag sedan 
olika aspekter på vad det innebär att bredda entreprenörskapet i KFV-
regionen. Avslutningsvis återkommer jag till breddningen av entrepre-
nörskap i kapitel 12. 

Till att börja med kommer jag emellertid först i kapitel 2 att beskriva hur 
jag gått tillväga i utforskningen av MiF. Därefter utvecklar jag i kapitel 3 
hur entreprenörskapsdiskursen kan förstås som diskursiv väv som består 
av olika samtalstrådar om entreprenörskap. 
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Kapitel 2 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Jag väljer att se vetenskapen som ett samtal. Detta samtal är ständigt 
pågående; ett samtal om vad som finns, vad som gäller, vad som är en 
meningsfull utsaga, vad som är ett meningsfullt påstående. Häri deltar 
alla, så gott som, fast på olika villkor. Häri deltar icke blott alla nu le-
vande vetenskapliga debattörer, utan också de tidigare levande vilkas 
utsagor man minns: Aristoteles, Platon, Galilei, Newton, Marx, Weber 
– ja, hela gänget är med. 

Gustafsson (1994, sid. 13-14 i Barinaga, 2002, sid. 145) 
 

Centralt belägen i Katrineholm, precis bredvid järnvägsstationen, ligger 
Kullbergska Huset16. En iögonfallande byggnad som August Kullberg lät 
bygga i början av förra seklet och som uppvisar den tidstypiska bland-
ningen mellan jugend och den nordiska nationalromantiska stilen. Det 
var i slutet av 1800-talet som Kullberg startade företaget Kullberg & Co 
och bidrog därigenom till – förutom att bygga ett hus som nästan ett år-
hundrade senare blir utnämnt till Katrineholms vackraste – att skapa ett 
ansenligt antal arbetstillfällen. I det nystartade företaget levererade Kull-
berg aspvirke till sin fars tändsticksfabrik i Småland, men han började 
snart också att handla med andra varor som fönsterglas, tändstickor, 
jordbruksmaskiner, och inte minst balansräfsan som kom att bli en stor-
säljare. Vartefter företaget växte etablerades försäljningskontor även i 
Norge, Danmark och Ryssland. Verksamheten drevs vidare till 1961 då 
den kom att uppgå i företaget Bolinder & Munktell i Eskilstuna.  

Kullbergs företag påträffas därför inte längre i Katrineholm. Kvar finns 
emellertid Kullbergska Huset och, inte minst, bilden av entreprenören Au-
gust Kullberg. På en minnessten i Järnvägsparken i Katrineholm kan man 
läsa att han ”gav svensk plog åt svensk jord och grundval till en framtida stad”. 
När Kullbergska Huset fyllde 100 år, 2004, firades det under parollen: 
Huset där människor växer och tillväxt skapas. Förmodligen skulle Kullberg 
ha varit en sådan person som motsvarat de önskemål som ställs på da-
                                                 
16  Informationen om Kullbergska Huset är hämtad från Katrineholms kommuns hemsida. Där går det 
också att läsa mer om August Kullberg och vad som hänt med det hus som han byggde. Se: 
http://www.katrineholm.se/templates/Page.aspx?id=3167 (2005-04-10) 
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gens Katrineholmsbor, att vara handlingskraftiga, driftiga och före-
tagsamma. Eller, med det alltmer populära begreppet, att vara entreprenö-
riella.  

Kullbergska Huset17 utgör en av scenerna i det regionala dramat. En 
lämpligare scen kunde väl knappast ha valts för MiF; det projekt som ta-
git sikte mot att skapa företagsamhet och entreprenörskap i KFV-
regionen. Det är här som en av teamledarna i MiF inledningsvis har sitt 
kontor och som en mängd möten och aktiviteter kommer att utspelas un-
der projektets framfart i regionen. I Kullbergska huset får jag också, för 
första gången, höra talas om ”den stora katastrofen”. Men, det är också 
här som min resa som doktorand tar sin början. För att vara exakt, tisda-
gen den 30 september 2002. 

Forskningsprojektet MiF 

Min första dag som nyantagen doktorand inleds med att jag träffar de tre 
teamledarna och koordinatorn, som tillsammans bildar koordinatortea-
met i MiF (se bilaga 3). Det är, mig inberäknad, fem förväntansfulla män-
niskor som tagit plats kring ett väl tilltaget konferensbord i ett av det 
Kullbergska Husets sammanträdesrum. Snart gör oss en sjätte person 
sällskap, som i vanliga fall hör hemma på ekonomikontoret på kommun-
kontoret i Katrineholm, men som nu ska bistå projektet med den ekono-
miska redovisningen. Det står snart klart att situationen är tämligen rörig 
och ostrukturerad och en till synes viktig uppgift vid detta möte var att 
bringa lite ordning i kaoset; att organisera. Samtalet handlade om att 
teamet måste införskaffa mail, datorer, visitkort, broschyrer, transport-
medel, brevpapper, medfinansieringsintyg, administrativa rutiner, och så 
vidare. Med tanke på att det var ett av koordinatorteamets första tillfällen 
att träffas för att prata ihop sig om kommande projektaktiviteter så kan-
ske oredan inte var så anmärkningsvärd.  

Detta första möte med projektet, och fältet, lämnande mig full med både 
intryck och frågor: Vad handlade projektet egentligen om? Hur var det 
tänkt att projektarbetet skulle gå till? Vilken roll var jag tänkt att inta i 
denna process? Kunde detta ses som forskning? Och, i så fall - forskning 
av vad? Några av dessa frågor fick jag ett grepp om ganska snart, andra 
har tagit längre tid att förstå hur jag kan förhålla mig till. Oavsett hur frå-

                                                 
17 Det bör nämnas att Kullbergska Huset endast är ett av MiF-projektets tillhåll. Projektet disponerade 
även lokaler i Flen och Vingåker. Därutöver hölls en mängd olika seminarier, möten, konferenser, mm på 
flera andra platser runtomkring i Sörmland. 
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gorna så småningom kommit att besvaras har forskningen av MiF inne-
burit en spännande resa där jag ofta förutsättningslöst fått ge mig ut i 
okända marker som jag inte alltid varit bekant med. Forskningsfrågan har 
uppstått i ett växelspel mellan praktik och teori, och i högsta grad influe-
rats av de spänningsfält som MiF genererade. Eftersom jag utgår från 
MiF-projektet för att vända och vrida på entreprenörskapsbegreppet kan 
forskningsfrågan ses som empiridriven. För ett av MiF:s delprojekt (se 
bilaga 3) har varit mitt avhandlingsprojekt, vilket både jag och mina 
handledare representerat:  

Genomförandet av [forsknings]projektet sker genom att en doktorand samt 
en handledare från Mälardalens högskola knyts till Mångfald i Företagsam-
het under genomförandefasen. Professorer och forskare inom entreprenörs-
området kommer också att delta i utvecklingsarbetet. Metoden i projektet 
kommer att bygga på deltagande observation av pågående rådgivnings-, in-
formations- och mentorsprocesser som samtidigt innebär återkoppling till 
aktörerna. Återkopplingen ger utrymme för dialog mellan forskaren och ak-
törerna i de studerade processerna. (MiF-Ansökan, 2002, sid. 26) 

I linje med projektets övergripande mål har min roll som forskare varit att 
interagera med projektets partners och deltagare (Berglund och Stridh, 
2003). På så sätt har jag under MiF-projektets gång ”följt med” de proces-
ser som initierats (jmf Wigren, 2005). Ibland har jag kunnat följa proces-
serna på nära håll, när jag själv deltagit. I andra fall har jag följt projektets 
förlopp mer på distans, med stöd av den information jag kontinuerligt 
fått om vad som hänt i projektet via mail och kommunikation med koor-
dinatorteamet, partners och deltagare. På liknande sätt har jag ibland va-
rit mer aktiv i processen - genom att initiera aktiviteter som t ex fokus-
gruppintervjuer, djupintervjuer, samt aktivt medverkat vid seminarier 
och konferenser - medan jag vid andra tillfällen förhållit mig mer passiv 
och fokuserat på att observera de händelser som utspelats i projektet.   

Studien av MiF skulle därför kunna beskrivas som både en etnografi och 
som interaktiv forskning18. En etnografi i den mån att arbetet sträckt sig 
under en lång tid och att jag intresserat mig för att komma nära det fält, 

                                                 
18 Jag talar här om en interaktiv forskning men skulle även kunna tala om aktionsforskning, vilket är en 
forskningstradition som beskriver forskare som tillsammans med praktiker aktivt tar del av, och driver, 
förändringsprojekt (Hansson, 2003). Framförallt har dessa projekt syftat till att skapa ett mer demokratiskt 
arbetsliv (Lindhult, 2005). Under senare år har begreppet interaktiv forskning vuxit fram, delvis för att 
komma ifrån den kritik som riktats mot aktionsforskning som alltför situationsbunden vilket hindrar 
framväxten av generella teorier (jmf Aagaard Nielsen och Svensson, 2006, sid. 4 ff.). Gemensamt för både 
aktionsforskning och interaktiv forsning är dock synen på att kunskap är något som växer fram i ett sam-
spel mellan forskare och praktiker. Det handlar således om en läroprocess där praktiker inte ses som några 
som beforskas, utan istället ses som en viktig part för att få till stånd en gemensam kunskapsutvecklings-
process (Svensson, Brulin, Ellström och Widegren, 2002). 
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och den kultur, som jag studerat (t ex Barinaga, 2002; Wigren, 2002). In-
teraktiv forskning (t ex Svensson, Brulin, Ellström och Widegren, 2002; 
Hansson, 2003; Aagaard Nielsen och Svensson, 2006) i avseendet att jag 
deltagit i dialogen om deltagarnas möjligheter att mobilisera sin företag-
samhet, och synliggöra de strukturer som hindrar dem från att göra det.   

Även Equalidén har både inspirerat och influerat avhandlingsprocessen, 
vilken sätter fokus på att det finns maktstrukturer som begränsar olika 
sociala gruppers handlingsutrymme i fråga om att skapa sig ett arbetsliv. 
För att komma tillrätta med sådana förhållanden skapar programmet 
Equal förutsättningar för att initiera projekt som riktar kritik mot diskri-
minerande strukturer med syfte att förändra dem. På så sätt har jag kom-
mit i kontakt med kritisk teori och metod (Alvesson och Deetz, 2000), vil-
ket inspirerat mig att fundera över min roll som forskare och vilka möj-
ligheter jag har att förändra de maktstrukturer som hämmar ett entrepre-
nörskap i bred mening. 

Följaktligen relaterar denna studie till såväl interaktiv forskning som et-
nografi och kritisk metod. Jag ser därför en poäng med att tala om en in-
teraktiv kritisk metod.  Härnäst kommer jag att beskriva vad jag avser med 
en interaktiv kritisk metod. Därefter diskuterar jag, under rubriken 
”Walking the walk…”, hur jag gått tillväga i studien av MiF. Kapitlet av-
slutas med några reflektioner över vad det inneburit att göra åter-
kopplingar till projektets deltagare, intressenter och aktörer samt vad 
skrivandet betytt för avhandlingsprocessen. Det sistnämnda gör jag un-
der rubriken ”…writing the talk.” Avslutningsvis presenterar jag en över-
sikt som visar hur de återstående tio kapitlen disponeras.  

Interaktiv kritisk metod 

”En utvecklingsinriktad forskning måste ta ställning till värderingar och 
kunna hantera intressekonflikter” skriver Svensson (2002, sid. 189). Jag 
instämmer, men menar också att den interaktiva forskningen inte enbart 
ska vara inriktad på att handskas med de konflikter som uppstår. För som 
jag tidigare diskuterat kan konflikter rentutav ses som ett hälsotecken på 
att ett samhälle hänger ihop och fungerar (t ex Asplund, 1970; Laclau och 
Mouffe, 1985). Konflikter, i meningen motsättningar, meningsskiljaktig-
heter, och kollisioner, menar jag därför kan ses som nödvändiga för att få 
tillstånd en förändring. De blir med en sådan syn inget mindre än bräns-
let i förändringsprocesser. För att betona detta perspektiv talar jag om en 
interaktiv kritisk metod. 



Tillvägagångssätt 

- 41 - 

I samhällsvetenskaplig forskning har det vuxit fram en fåra som är mer 
inriktad på att ifrågasätta rådande ordningar än att bekräfta det etablera-
de normer och ”sanningar” (t ex Foucault, 1974; Laclau och Mouffe, 
1985). I denna fåra ryms den kritisk-teoretiska forskningen, som ibland 
går under namnet Frankfurtskolan (Adorno, Horkheimer, Marcuse och 
Habermas), vilken kännetecknas av att inta starka teoretiska utgångs-
punkter och att vara inriktad på att utveckla generaliserbara teorier (Al-
vesson och Deetz, 2000, sid. 28 ff.). Men det har också vuxit fram en kri-
tisk forskning som har en större öppenhet för det situationsbestämda och 
som intresserat sig för lokala berättelser, istället för den stora berättelsen 
om framsteg och frigörelse (Ibid.)  

Det är dessa senare strömningar inom kritisk samhällsvetenskaplig 
forskning som inspirerat mig. En sådan forskning handlar snarare om att 
”komma under ytan” och visa på subtila – och ofta tvetydiga – uttryck 
snarare än att diskutera uppenbara brister och missnöjen. Alvesson och 
Deetz (2000) sammanfattar den form av kritiskt tänkande som känne-
tecknar en sådan forskning i fem punkter, vilka även går i linje med de 
antaganden jag redogjorde i föregående kapitel. Framförallt handlar det 
om att:  

1. Identifiera de antagande som ligger bakom vanliga sätt att varsebli, förstå 
och handla. 

2. Erkänna det inlyftande som historia kultur och social position har över 
uppfattningar och handlingar. 

3. Föreställa sig och utforska ovanliga alternativ som kan rubba rutiner och 
en etablerad ordning. 

4. Uppmärksamma olika, inte minst subtila, former för social dominans. 

5. Vara tillbörligt skeptiskt till varje kunskap eller lösning som påstår sig vara 
den enda sanningen eller det enda alternativet.  

(Ibid., sid. 12) 

Dessa punkter pekar mot vikten av att intressera sig för det för-givet-
tagna genom att rikta fokus mot subtila uttryck som visar på dominans-
förhållanden i samhället. I MiF-projektet har det t ex synliggjorts att vissa 
av samhällets grupper har andra förutsättningar i fråga om att starta och 
driva en affärsverksamhet. Detta har inneburit att forskningen i MiF sna-
rare varit inriktad på att visa på spänningar i regioninvånarnas samtal 
om entreprenörskap, än att bidra till att bevara det dominerande språk-
bruk och den praktik som konstituerats historiskt, socialt, politiskt och 
kulturellt.  
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Till skillnad mot den kritiska forskningens utgångspunkt i konflikt har 
den interaktiva forskningen sina rötter i ett konsensusparadigm som, i sin 
begynnelse under det förra seklets mitt, var inriktad på att bidra till  
industrisamhällets utveckling (Svensson och Aagaard Nielsen, 2006, sid. 
30 ff.). I och med vänsterrörelsens frammarsch under mitten på 1960-talet 
skiftade emellertid paradigmet till ett kritiskt paradigm, vilket innebar att 
den interaktiva forskningen började betona vikten av en humanistisk 
värdegrund och att verka för framväxten av ett demokratiskt arbetsliv 
(Ibid.). Under 1980 och 90-talet återgick aktionsforskningen återigen till 
konsensusparadigmet, vilket Svensson och Aagaard framförallt menar 
berodde på att ekonomiska värden - i termer av konkurrens, innovation 
och produktivitet – gavs första prioritet i förändringsprocesser. Individu-
ella värderingar som placerade individen i förgrunden, och kollektivet i 
bakgrunden, gjordes alltmer utbredda genom de nyliberala strömningar-
na (jmf Liedman, 1997). Som en konsekvens fick den interaktiva forsk-
ningens fokus på maktrelationer – och att förändra dessa – inte längre 
samma spelutrymme.  

MiF är, i det här sammanhanget, intressant för att Equal bjöd in till att 
rigga projekt som utgick ifrån en kritisk forskningsmodell som under-
stryker vikten av att det finns en forskare följer med processerna och in-
teragerar med projektets partners och deltagare. Genom Equals betoning 
på att förändra de maktstrukturer som utesluter och diskriminerar olika 
grupper från arbetsmarknaden kunde MiF-projektet skrivas fram ett ”kri-
tiskt entreprenörskapsprojekt”. Naturligtvis har även jag färgats av dessa 
utgångspunkter vilket jag söker sammanfatta genom att tala om en inter-
aktiv kritisk metod.  

Förutom att jag relaterar till Alvesson och Deetz diskussion om kritisk 
samhällsvetenskaplig metod, har jag influerats av Freire (1970) som me-
nar att lärandeprocesser i regel handlar om att bevara rådande ordningar 
– och därmed maktstrukturer – istället för att bryta upp dem och bidra till 
ett mer jämlikt samhälle. Freire engagerade sig därför i att skapa förut-
sättningar för ett lärande som utgår från lokala erfarenheter, och som kan 
användas för att ifrågasätta den kunskap som förtrycker människor.  

För dessa tänkare utgör dialog en central betydelse. Det är genom dialog 
som dominansförhållande kan komma till uttryck, men det är också där-
igenom som nya diskurser och praktiker kan komma till stånd. I boken 
Making social science matter framhåller också Flyvbjerg (2001) betydelsen 
av dialog. Flyvbjerg menar att den samhällsvetenskapliga forskningen 
inte kan - och heller inte bör – jämföras med det naturvetenskapliga idea-
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let. Istället återupplivar han Aristoteles begrepp phronesis för att säga 
något om den samhällsvetenskapliga forskningens uppgift:  

Phronetic research is dialogical in the sense that it includes, and if successful, 
is itself included in, a polyphony of voices, with no one voice, including that 
of the researcher, claiming final authority. Thus, the goal of phronetic re-
search is to produce input to the ongoing social dialogue and praxis in a so-
ciety, rather than to generate ultimate unequivocally verified knowledge.  

Phronetic research thus recognizes a human privilege and a basic condition: 
meaningful dialogue in context. ‘”Dialogue” comes from the Greek dialogos, 
where dia means “between” and logos “reason” In contrast to the analytical 
and instrumental rationality which lie at the cores of both episteme and 
techne, the practical rationality of phronesis is based on a socially condi-
tioned, intersubjective “between -reason.” (Flyvbjerg, 2001, sid.139-140) 

Dialog utgör ett nyckelbegrepp i en interaktiv kritisk metod. En forskning 
som är inriktad på att bidra med tankeställare, snarare än att presentera 
faktabaserad kunskap, i den dialog som pågår i samhället. Dialog sätter 
således inte bara fokus på hur det är ställt med saker och ting, dvs. vad 
som låser oss från att göra på ett visst sätt, utan söker också hitta de öpp-
ningar som kan leda till att det uppstår nya förhållningssätt till den socia-
la världen. Som bekant handlar den här avhandlingen om vad entrepre-
nörskap betyder i KFV-regionen. Förhoppningsvis kan denna diskussion 
även leda till att det uppstår en dialog om vad entreprenörskap skulle 
kunna betyda i vårt samhälle. 

Walking the walk… 

Sedan mitt inledande möte med teamet hösten 2002 har jag följt projekt-
processen och de olika aktiviteter som genererats i denna. Jag har långt 
ifrån deltagit vid alla MiF:s möten. Likväl har det blivit ett ansenligt antal 
tillfällen under den tid som projektet pågått - hösten 2002 till våren 2005 – 
där jag observerat, utfört intervjuer, fokusgruppintervjuer och presente-
rat min forskning. Men jag har även getts möjligheten att delta vid andra 
aktiviteter om företagande och entreprenörskap i KFV-regionen, vilka 
inte direkt berör MiF, men som i något avseende berör utvecklingen av 
KFV-regionen. Sammanfattningsvis bildar MiF-projektet och KFV-
regionen tillsammans det empiriska fältet för denna studie19.  

                                                 
19 ”Walking the walk” har inneburit att följa projektet och ta del av vad som hänt under projektets gång. 
Min roll under det första året var i första hand den iakttagande etnografens, medan jag alltefter tiden gått 
mer och mer kommit att kliva in i rollen som den interaktiva forskaren och ge forskningen en röst i projek-
tet. I det forskningsprojekt som följer på MiF har jag och Anders W Johansson, tillsammans med NUTEK, 
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I MiF är det inte bara jag som haft en forskarroll. Egentligen kan MiF i sig 
ses som ett forskningsprojekt eftersom Equal framhåller vikten av att ex-
perimentera, pröva nya idéer och ta tillvara inslag som är innovativa, 
samt att utveckla nya metoder och modeller som förändrar uteslutande 
strukturer. På så sätt har deltagare, aktörer och anställda i projektet till-
sammans getts möjligheten att undersöka vilka låsningar som finns i de 
företagsfrämjande strukturerna, och hur det skulle kunna uppstå öpp-
ningar i dem.     

Jag misstänker dock att det är få deltagare och aktörer i MiF som själva 
sett sig som ”forskare” i egentlig bemärkelse. Den officiella forskarrollen 
är det jag som trätt in i. Men utöver mig finns det två andra personer i 
MiF som angränsat denna roll. Den ena är min huvudhandledare, som 
deltagit i MiF som den formella representanten för Mälardalens Högskola 
i UP, vilket inneburit en mer förhandlingsinriktad roll i projektet. Den 
andra är den externa utvärderaren av MiF som arbetat i gränslandet mel-
lan teori och praktik och som har en stor erfarenhet av att arbeta med 
transnationella EU-projekt. Utvärderarens uppgift innebar både att vara 
ett stöd för UP under projektprocessen och att utvärdera projektet (se 
Stridh, 2003a, 2003b, 2005).  

Kombinationen av dessa roller har gjort det lättare för mig att inta posi-
tionen som den interaktiva kritiska forskaren, än vad som varit tänkbart 
om jag haft ansvar för att utvärdera MiF och representera Mälardalens 
Högskola i UP. På så sätt har jag kunnat koncentrera mig på att sätta ord 
på de två diskurserna, analysera deras betydelse i det regionala dramat 
och att inleda en dialog om att de processer som växte fram i MiF kan 
leda till att det uppstår ett ”brett” entreprenörskap i KFV-regionen.  

Även projektkoordinatorns syn på, och tidigare erfarenheter av, interak-
tiv forskning bidrog till att skapa gynnsamma förutsättningar för att jag 
skulle kunna kliva in i rollen som den interaktiva kritiska forskaren i pro-
jektet och därmed att undvika positionen som ”experten” som hade svar 
och lösningar att komma med. Tillspetsat har jag därför i lugn och ro 
kunnat koncentrera mig på frågan; Vad håller regioninvånarna egentligen på 
med när de när de försöker främja, eller utföra, entreprenörskap?   
                                                                                                                                               
ESF-rådet och Regionförbundet Sörmland, riggat projektet Arenor för Entreprenörskap som syftar till att 
synliggöra de arenor vi kan se med om vi tolkar entreprenörskap ur ett brett perspektiv. Detta projekt 
ligger nära iscensättande forskning som Johannisson (2005) diskuterar, vilket innebär att vi som forskare 
tar initiativ att arrangera olika ”scener” för att - tillsammans med aktörer i regionen - skapa nya arenor och 
visa på arenor som förbises i diskussioner om entreprenörskap och regional utveckling. Här utgår vi såle-
des från den praktik som studerats under fyra år med en interaktiv kritiskt metodsansats vilket förändrar 
forskarrollen i den mening att vi övergår till att bli medskapare och katalysatorer för att radikalt förändra 
strukturer som hindrar entreprenörskap i en bred mening.  
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Jag har således både varit en del av projektet, samtidigt som jag också 
kunnat stå ”utanför” konkreta projektaktiviteter. MiF har i hög grad legi-
timerat mitt tillträde som forskare till fältet varför kontakter med aktörer 
från de olika organisationerna i UP, med deltagare i målgrupperna och 
med andra regioninvånare varit relativt oproblematiska. Med detta me-
nar jag inte att det empiriska materialet har ”serverats på guldfat”. Snara-
re har forskningsprojektet aldrig blivit ifrågasatt – eftersom det utgjort en 
del av MiF, vilket gjort det enklare att få tillträde till en mängd olika 
sammanhang och aktiviteter i både KFV och MiF. Eftersom jag dykt upp i 
regionen vid återkommande tillfällen under fyra år har jag även hunnit 
etablera en informell kontakt med många av regioninvånarna och kom-
mit nära den kultur och praktik som karaktäriserar KFV-regionen. 

Jag kommer att redogöra för hur jag gått tillväga för att samla in och tolka 
det empiriska material som ligger till grund för denna avhandling. Men 
först diskuterar jag tre spänningsfält som varit viktiga för den kritiska 
reflektionen under avhandlingsprocessen. 

Spänningsfälten – geografi, teori, och kontext 

Alvesson och Deetz (2000, sid. 187 ff) menar att pendlingen mellan närhet 
och distans till det empiriska fältet skapar kontraster och hjälper forska-
ren att kritiskt ifrågasätta och granska det som utspelas på fältet. Växel-
verkan mellan närhet och distans har också varit betydelsefull under 
forskningsprocessen, fastän på lite olika sätt20. Jag ser följande tre spän-
ningsområden som viktiga för de reflektioner som lett till denna avhand-
ling: 1) den geografiska spänningen mellan Västerås och kommunerna 
Katrineholm/Flen/Vingåker; 2) spänningen mellan empiri och teori; 3) 
spänningen mellan olika kontext.  

Det geografiska avståndet utgör ett viktigt spänningsfält eftersom det 
skapat förutsättningar för en reflektion som går utöver vad som hände 
vid enstaka tillfällen. Eftersom jag inte själv bor i regionen, utan har en 
timmes resande för att ta mig till KFV, har resorna gett mig god tid att gå 
igenom och reflektera över händelserna på fältet. Vid dessa tillfällen har 
jag också kunnat renskriva, förtydliga och utveckla fältanteckningarna. 
Framförallt upplever jag att den bild som har växt fram över MiF, och 

                                                 
20 En risk med etnografiska studier är att ”go native”, dvs. att observatören identifierar sig så mycket med 
deltagarna och, i detta fall projektet, att det skymmer sikten för vad man se, och hur man kan tolka de 
händelser som utspelas (Silverman 1993/2001). Pendlingen mellan närhet och distans underlättar även 
genom att hindra att en sådan blindhet, eller närsynthet, infinner sig. 
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KFV, blev tydligare tack vare den pendling som skapade kontraster mel-
lan de två geografiska områdena; Västerås och KFV-regionen.  

Det är svårt att veta hur ”nära” jag kommit kulturen i KFV om jag i stället 
valt att leva i regionen under ett år som Caroline Wigren (2002) gjorde i 
Gnosjö. Jag har inte kunnat bli ”en av dem” i den utsträckning som Wi-
gren blev. Däremot har jag relativt obehindrat kunnat kliva in och ut i 
situationer och händelser som utspelats i KFV. I likhet med Wigren har 
jag också fått höra en mängd berättelser som rör regionen (hon kallar 
dem micro stories). Det geografiska spänningsfältet bidrog till att skapa 
en förståelse för KFV. Jag gör därför anspråk på att kunna säga något om 
regionens kultur, vilket jag gör genom att tala om en regionalt förankrad 
företagsdiskurs.   

Ett annat betydelsefullt spänningsområde är pendlingen mellan empiri 
och teori. Från första dagen som doktorand var jag ”ute på fältet”. När jag 
efter ett tag började söka efter forskning som diskuterade entreprenör-
skap uppstod en smärre förvirring. Den vägledning jag hade hoppats på 
att få upplevde jag istället ledde mig in på villovägar som till exempel 
handlade om vilket småföretagande som har störst betydelse för tillväx-
ten, om att skillnaderna mellan entreprenörer och andra människor är 
betydande, och att entreprenöriella processer bäst låter sig studeras ge-
nom att betrakta hur företag startas. Samtidigt blev jag ”förförd” av MiF:s 
verksamhet, de aktiviteter som uppstod och alla goda avsikter som pro-
jektet stod för. Kort sagt fick jag svårt att förhålla mig kritisk till projektet, 
och den teori som jag inledningsvis stiftade bekantskap med bidrog inte 
till att skapa en välbehövlig distans. Inte heller hjälpte den mig nämnvärt 
med att se hur jag skulle kunna tolka mina intryck från fältet.   

Det finns två viktiga händelser som fick mig gå in på den väg som resul-
terat i denna avhandling. Dels spelade den internationella konferensen 
RENT, som jag deltog i hösten 2003, en viktig roll. Vid det tillfället pre-
senterade jag ett konferenspapper i vilket jag gjorde ett första försök att 
tolka MiF (Berglund, 2003). Avgörande var kanske inte så mycket de 
synpunkter jag fick efter presentationen som de frågor som min kollega, 
Maria Dahlin, ställde om MiF. I våra diskussioner hjälpte hon mig att se 
vikten av att skapa distans till projektet. Kort därefter läste jag Helene 
Ahls avhandling, The making of the female entrepreneur, som på ett pedago-
giskt sätt introducerade mig till, och gjorde mig fascinerad av, diskursbe-
greppet. Tillsamman utgör dessa händelser en vändpunkt eftersom 
diskursbegreppet sedermera bidragit till att skapa den distans som Maria 
så väl påpekade att jag behövde. Därigenom formades ett spänningsfält 
mellan teori och empiri, vilket skapade förutsättningar för en kritisk re-
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flektion av MiF. På så sätt har jag kunnat sätta ord på de två diskurserna, 
utveckla tankegångarna om entreprenörskapsdiskursen, och diskutera 
vikten av dialog i regional utveckling. 

På samma sätt som MiF skapade förutsättningar för spänningsfält mellan 
olika geografiska platser, och mellan empiri/teori, har projektet även 
bäddat för en resa mellan olika kontexter. På så sätt har det även uppstått 
ett spänningsfält mellan lokal, regional och nationell nivå beträffande hur 
olika organisationer arbetar med att främja entreprenörskap. Att till ex-
empel förflytta sig från ett möte om entreprenörskap på NUTEK, eller ett 
styrgruppsmöte i MiF, till en träff med kvinnorna från etniska minoriteter 
har inte minst visat att det finns vissa skevheter i hur man arbetar med 
frågan om att skapa ett mer jämlikt och företagsamt Sverige.  

Följaktligen bidrar de tre spänningsfälten till en förståelse för vilken ord-
ning som råder, var denna ordning överskrids och var en utmanande 
ordning kan växa fram. I mina termer har dessa spänningsfält bidragit till 
att visa på såväl öppningar som låsningar i entreprenörsdiskursen. 

Empiriskt material  

Under de nära tre år som jag följt projektet har jag samlat på mig en stor 
mängd material i form av fältanteckningar, intervjuer, mail, protokoll och 
mötesanteckningar från MiF, samt broschyrer och informationsmaterial 
om såväl MiF och KFV som de organisationer som utgör UP. Materialet 
har jag på ett så tydligt sätt som möjligt strukturerat för att underlätta, 
när jag vid olika tillfällen under processens gång, återvänt till anteck-
ningar, protokoll, intervjuutskrifter etc.  

Dels har jag haft en pärm där jag registrerat datum, plats, deltagare, etc. 
för varje observation och samlat de texter som härrör till varje observa-
tionstillfälle. Vid samtliga observationer har jag fört fältanteckningar där 
jag noterat citat, intryck, och beskrivningar av situationer. Allt material 
om KFV och organisationerna i partnerskapet har jag samlat i en speciell 
pärm. De intervjustudier som jag gjort inom ramen för MiF-projektet har 
även de alla fått varsin pärm där jag samlat informationsbrev, intervju-
frågor, transkriptioner, osv.  

Det empiriska material som jag arbetat med utgörs följaktligen av texter, 
dock olika typer av texter. För att kunna säga något om ”det breddade” 
entreprenörskapet har jag i kapitel 4 och 5 studerat forskartexter, offentli-
ga dokument och rapporter, samt tidningsartiklar. I kapitel 6-11 däremot 
relaterar jag framförallt till de texter som har sitt ursprung i samtalen 
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med, och mellan, invånare i KFV-regionen. Dessa texter har samlats in 
genom observationer - och resulterat i fältanteckningar - eller genom in-
tervjuer - och resulterat i intervjuanteckningar, inspelningar, och tran-
skriptioner.  

”Text” ska därför inte snävt förstås som enbart den skrivna texten, utan 
all slags text måste beaktas när man, som jag, intresserat sig för att stude-
ra hur diskurser anlitas, hamnar i friktion med varandra, och sätter grän-
ser för vad människor kan säga och göra. Potter och Wetherell (1987, sid. 
7) menar att diskurs omfattar all form av talad interaktion, formell och 
informell, och alla former av skriven text. Denzin förordar en ännu vidare 
definition av begreppet text:  

A text is any printed, visual, oral or auditory production that is available for 
reading, viewing or hearing (for example, an article, a film, a painting, a 
song). Readers create texts as they interpret and interact with them. The 
meaning of a text is always indeterminate, open-ended and interactional. 
(Denzin, 1995, sid. 52 i Burr, 1995, sid. 18)   

Det är med denna hållning till text som entreprenörskap studeras. Urva-
let av de forskartexter och offentliga texter som jag analyserar i kapitel 4 
och 5 redogör jag för i dessa två kapitel. Insamlingen av de texter som 
uppstått under mina besök i MiF och KFV-regionen vill jag däremot 
kommentera här.  

Deltagande observation 

Under MiF har jag ägnat mycket tid åt att observera informella såväl som 
formella möten, som konferenser, seminarier, studiebesök, styrgrupps-
möten, presidiemöten, teammöten, mobiliseringsgruppsmöten, partner-
skapsmöten, koordinatorteammöten. Totalt har det blivit 38 observatio-
ner, vilka presenteras i bilaga 5. Under observationerna har min upp-
märksamhet framförallt riktats mot interaktionerna mellan deltagarna, 
vilka samtalsämnen som diskuterats och de olika åsikter som framförts. 
Men jag har även noterat vilka röster som dominerat och vilka som igno-
rerats eller varit mer tysta.  

Vid dessa observationer har jag aldrig på förhand formulerat frågeställ-
ningar, utan vad jag noterat i min fältanteckningsbok präglades av den 
specifika situationen, de personer som var närvarande, men också av de 
frågeställningar som jag för tillfället funderade över. Naturligtvis uppda-
gas detta när jag läser genom mina fältanteckningar. Men anteckningarna 
avslöjar även de mer vardagsnära företeelserna, som att någon under ett 
samtal sökte med blicken och såg ut att vilja säga något men inte tog till 
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orda, vem som serverade kaffet under ett möte, hur deltagarna gruppe-
rade sig vid lunchen under en konferens, och vilken teknisk utrustning 
som användes för att göra en presentation, osv. Dessa detaljer framstår 
lätt som oväsentliga, men för att kunna besvara frågan ”Vad är det egent-
ligen som pågår här?” (jmf Silverman, 2001, sid. 43 ff.), har dessa detaljer 
fyllt en viktig funktion.  

Förutom att jag ständigt burit på min fältanteckningsbok, där jag kunnat 
anteckna de iakttagelser och uttalanden som jag vid dessa tillfällen funnit 
intressanta, har jag också samlat på mig material från dessa tillfällen (t ex 
protokoll, mötesanteckningar, och broschyrer). När jag sökt mig tillbaka 
till en viss händelse har detta material varit värdefullt för att kunna åter-
skapa en minnesbild av tillfället. Vid senare tillfällen har jag även burit 
med mig en kamera och, vid lämpliga situationer, tagit kort för att för-
stärka minnesbilden av olika händelser. 

Uttalanden från observationer, likväl som från intervjuer och fokusgrup-
pintervjuer, har anonymiserats förutom vid några få tillfällen där jag refe-
rerar till personer som arbetat i MiF:s koordinatorteam (kap. 10 och 11) 
och till de personer som initierat projektet (kap. 6).  

Intervjuer med centrala aktörer i MiF 

Under projektets gång har jag genomfört 21 intervjuer med aktörer som 
varit involverade i MiF-projektet, men också med personer som - i andra 
sammanhang än MiF - arbetar med regionalt utvecklingsarbete. Samtliga 
intervjuer presenteras i bilaga 6, och har karaktären av ostrukturerade 
intervjuer, vilket innebär att jag istället för att formulera tydliga frågor 
formulerat teman och övergripande frågeställningar till dessa intervjutill-
fällen (se Bryman, 2001, sid. 301).  

Inledningsvis intervjuade jag samtliga personer i koordinatorteamet, de 
tre personer som tagit initiativet att söka pengar för MiF, samt några 
andra nyckelpersoner som t ex ordförande i styrgruppen och represen-
tanten för ESF-rådet. Dessa intervjuer fyllde två syften. Dels sökte jag bil-
da mig en uppfattning om hur projektet hade uppstått, varför det initie-
rats, och vad man ville åstadkomma med projektet. Dels utgjorde dessa 
intervjuer ett bra tillfälle att bekanta mig med centrala aktörer för att få 
tillträde till projektaktiviteter och skapa legitimitet för kommande forsk-
ningsaktiviteter. 

Med de antaganden jag redogjorde för i föregående kapitel ser jag natur-
ligtvis inte dessa intervjuer som ett underlag för att berätta den sannings-
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enliga historien om hur och varför projektet egentligen uppstod, och vad 
man egentligen ville åstadkomma med MiF. För intervjuer – och därmed 
även de texter som produceras vid sådana situationer – utgör alltid en 
blandning av tvetydiga och komplexa kunskapsuttryck och sociala, poli-
tiska, psykologiska, och diskursiva processer (Alvesson, 2003, sid. 27).   

De inledande intervjuerna resulterade i att jag fick rika beskrivningar 
över regionens situation, men också över de förhoppningar som man till-
skrev MiF-projektet. Vid dessa intervjutillfällen valde jag att inte använda 
bandspelare eftersom den kunde förstärka forskarrollen och därmed på-
verka min ambition att få en informell kontakt med dessa personer, och 
bli ”en del av projektet”. Istället lyssnande jag och antecknade sådant 
som jag då ansåg vara relevant. Flera av dessa intervjuer kunde jag 
renskriva, förtydliga, och bearbeta på min resa hem från KFV. Vid några 
av de senare intervjuer jag genomförde med koordinatorn och en av 
teamledarna använde jag dock bandspelare, se bilaga 6.  

På liknande sätt som under observationerna fick jag även vid dessa tillfäl-
len ta del av olika dokument, däribland tidningsurklipp, informations-
broschyrer, och inte minst de texter som legat till grund för den första an-
sökan. Framförallt har de initiala intervjuer jag genomförde under hösten 
2001, och det material jag fick med mig, hjälpt mig att måla upp en bild 
över hur projektet kom till. Detta återkommer jag till i kapitel 6.  

Att genomföra intervjuer är en sak, att tolka dem är en annan. Ett första 
steg i tolkningen skedde ofta på tåget på väg hem. De första intervjuerna 
– och framförallt den första tidens händelser på fältet – gick jag ofta ige-
nom med min handledare, vars dörr alltid stått ”öppen”. Under dessa 
samtal fick jag sortera intrycken – genom att återberätta intervjusituatio-
ner, uttalanden, och observationer – men jag fick också lära mig att ”vän-
da och vrida” på några av de hållpunkter jag sökte fixera. I Alvessons 
(2003, sid. 25) vokabulär utgjorde dessa samtal en god övning i reflexivi-
tet, dvs. en medveten och följenlig ansträngning att studera ett tema från 
olika synvinklar.  

Intervjuer med blivande företagare  

I ett skede när jag satt igång med att läsa in mig på diskursstudier började 
jag fundera över vilka möjligeter, respektive hinder, som det fanns med 
att identifiera sig som företagare i KFV-regionen. Speciellt för dem som 
inte levde upp till de traditionella föreställningar om mannen som starta-
de ett tillverkningsföretag. Jag började därför söka efter vad som fanns att 
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läsa om företagaridentiteter och identitetsskapande inom entreprenörs-
kapsforskningen (t ex Johansson 1997; Wåhlin 1999, Lindgren, 2000) och 
slogs av att det inte var många som diskuterade vad det innebar att för-
skaffa sig en sådan identitet. Därigenom föddes idén att intervjua personer 
som passade in på något av följande fyra kriterier; 1) personen hade inom 
tre år startat ett företag, 2) personen hade försökt startat företag, men av-
brutit försöken eller lagt ner företaget under de tre första åren 3) perso-
nen höll precis på att planera att starta företag, samt 4) personer som rela-
terade till någon av målgrupperna i MiF-projektet. 

MiF var i detta skede någonstans mitt i processen (våren 2004) och jag 
hade då ett bra kontaktnät som kunde hjälpa mig att lokalisera personer 
som passade in på en sådan beskrivning. Jag fick kontakt med nio perso-
ner som jag intervjuade. Vid dessa tillfällen använde jag bandspelare, 
mycket tack vare att jag blivit intresserad av diskursteorin och såg en po-
äng att, i analysen av samtalen, ha tillgång till ”exakta” uttalanden. Jag 
förde emellertid även anteckningar, vilket framförallt visade sig vara en 
god idé i två fall där bandspelaren av någon anledning inte fungerade. 
Samma kväll rekonstruerade jag dessa intervjuer genom att skriva ner en 
detaljerad berättelse (ingen av dessa två intervjuer används emellertid 
som huvudspår i analysen).  

Vid dessa intervjuer träffade jag de (blivande) företagarna på deras re-
spektive arbetsplatser, i hemmet, eller i en av MiF-projektets lokaler. Jag 
presenterade syftet med projektet och bad dem att berätta om sig själva 
och deras erfarenheter av företagande (jmf Johansson, 1997). Detta gav 
intressanta uppslag om hur de blivande företagarna relaterade till före-
tags- respektive jämlikhetsdiskursen. Intervjuerna med de blivande före-
tagarna ligger till underlag för kapitlet, Att Klä sig i Entreprenörens Dräkt, 
där jag för en utförligare diskussion kring hur man kan se på livsberättel-
ser, tolkning av sådana berättelser, och vilken roll diskurser spelar i pro-
cesser av identitetsskapande. Jag har använt fingerade namn för att be-
skriva de blivande företagarna, vilka presenteras i översiktligt i en tabell i 
bilaga 8. 

Fokusgruppintervjuer 

Under det första halvåret var arbetet på fältet intensivt. Jag samtalade 
med en mängd aktörer parallellt med att jag satte mig in i projektansökan 
och deltog vid olika slags möten. Ganska snart fick jag en uppfattning om 
att det fanns olika berättelser om varför MiF introducerats, vad det skulle 
åstadkomma och hur. Men diskrepansen rörde också hur man såg på sin 
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region och dess utveckling. De olika utgångspunkterna diskuterades 
emellertid aldrig; i alla fall inte i min närvaro eller så att jag blev informe-
rad om det. I den utvärderingsrapport som den externa utvärderaren i 
projektet presenterade i mars 2003 framkommer också hur koordinatorte-
amet, i stället för att koordinera initiativ och processer, arbetat med att 
förankra projektet hos utvecklingspartnerskapet (Stridh, 2003a) En an-
ledning till detta anges vara att ledande partners hade för liten erfarenhet 
av att arbeta med ett så komplext program som Equal (Ibid.). Vidare be-
skriver Stridh MiF-processen som sökande.  

Trots att ingen av aktörerna ställde sig direkt avvisande, eller negativ, till 
MiF-projektet har det funnits - framförallt vid denna tidpunkt - en stor 
tveksamhet till vad projektet egentligen var tänkt att leda till, hur det 
skulle genomföras och därmed också om det kunde lyckas. Med denna 
tveksamhet till projektet uppstod en del omständigheter som av många 
ansågs som underliga; Varför förblev huvudpartners, de tre kommuner-
na, passiva när det var de som skulle driva projektet? Varför slöt inte 
partners upp i arbetet med utvecklingsteamen? Varför uppstod en kon-
flikt mellan koordinatorn och Katrineholms kommun? (se även Stridh, 
2003a). Listan på frågor kan göras lång. Men tveksamheterna, oklarheter-
na och konflikterna blev – i mina ögon – ofta ouppklarade. ”Sopade un-
der mattan”.   

Av den anledningen kände jag ett behov av att få till ett så öppet samtal 
som möjligt om hur de olika aktörerna i UP resonerade om MiF-projektet 
och de frågor som både MiF och ”katastrofen” väckte till liv. Kort sagt 
ville jag höra hur invånarna såg på sin region och dess framtid och rigga-
de därför 8 fokusgruppintervjuer (jmf Wibeck, 2000). Till dessa fokus-
gruppintervjuer bjöd jag in 25 aktörer från de organisationer som ingick i 
utvecklingspartnerskapet, varav 23 kunde delta. Detta resulterade i att 
grupper om tre till sex personer, mig medräknad, träffades vid åtta tillfäl-
len. Samtliga fokusgruppintervjuer utfördes i någon av deltagarnas orga-
nisationer. En utförligare beskrivning av fokusgruppintervjuerna presen-
teras i bilaga 7. 

Fokusgruppintervjuer har använts med framgång när det gäller ”forsk-
ning om känsliga ämnen” (ibid., sid. 21). De kan, enligt Wibeck (2000) ge 
röst åt marginaliserade grupper och borde därför också kunna ge röst åt 
marginaliserade synsätt. Samtliga fokusgrupper inleddes med en kort 
presentation av alla deltagare. Därefter ritade jag upp en enkel skiss som 
bestod av två cirklar förenade med en pil där den ena cirkeln represente-
rade ”regionen idag” och den andra ”regionen om tre år”. Deltagarna 
gavs först en stund för sig själva att fundera över denna illustration och 
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skrev eller ritade ner sina tankar och funderingar på varsitt papper, med 
syfte att låta alla deltagare komma till tals. Därefter gick man ”laget runt” 
så att alla deltagare kunde presentera sina framtidsbilder för varandra, 
och därmed också vad de såg som problem, vad som orsakat dessa pro-
blem och hur de skulle kunna lösas.  

Livliga diskussioner följde efter dessa presentationer och min roll som 
moderator innebar oftast att lyssna till samtalen. Vid några tillfällen blev 
emellertid moderatorfunktionen mer påtaglig eftersom samtalen inte 
”flöt på” lika bra. För att få igång samtalet formulerade jag då frågor med 
utgångspunkt i begreppen entreprenörskap, mångfald, företagsamhet, 
kultur och jämlikhet. På så sätt kunde diskussionen med, och mellan, ak-
törerna fortsätta. 

Samtliga fokusgruppintervjuer spelades in och har sedan transkriberats i 
sin helhet. Deltagarnas funderingar utifrån den bild som presenterades 
finns också de med som underlag för i analysen. När jag i texten refererar 
till dessa intervjuer använder jag fingerade efternamn med förhoppning-
en om att göra texten lättare att följa. För att inte glömma bort att även jag 
är en deltagare som formar samtalen finns också mina uttalanden med i 
transkriptionerna (se Wetherell och Potter, 1992, sid. 100).  

Förutom att fokusgruppintervjuerna gav mig en bättre insikt om hur de 
olika aktörerna resonerade om MiF och KFV har de utgjort ett underlag 
för de analyser som jag gör i kapitel sju och åtta. I dessa kapitel använder 
jag två olika metoder för att tolka dessa samtal som ger en idé om hur 
företagsdiskursen tar sig i uttryck, likväl som för hur man söker komma 
bort från densamma.  

Analys i interaktiv kritisk metod 

Det empiriska materialet har analyserats utifrån lite olika principer, vilket 
jag redogör för i respektive kapitel. När det däremot kommer till analy-
sen av de två diskurserna, som jag gett namnen företagsdiskursen och 
jämlikhetsdiskursen, har de inte framträtt utifrån en regelrätt diskursana-
lys. Snarare har de vuxit fram som en insikt i de tre spänningsfält som jag 
redogjort för.  

Insikten menar Alvesson och Deetz (2000, sid. 21) kan betraktas som ”det 
mänskliga tänkandets främsta frontlinje”, och utgör därför det första 
elementet i kritisk forskning. Det andra elementet är kritik, vilket inte kan 
separeras från insikten. ”Kritiken bygger på insikt”, eftersom den uttryck-
ligt överväger maktförhållanden, sociala asymmetrier, kulturell domi-
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nans och tröghet (Ibid., sid. 158 ff.). Det tredje, och sista, elementet i kri-
tisk forskning är ”transformativ omvärdering”, vilket beskriver den process 
som kan förändra de förhållanden som kritiken riktar uppmärksamheten 
mot (Ibid., sid. 179). Dessa tre element utgör enligt Alvesson och Deetz en 
grund för kritisk forskning.  

Insikten föregår således både kritik och transformativ utvärdering. Utan 
insikt kan varken kritik riktas mot rådande ordningar, eller att förändra 
dessa. Insikten är tolkningens konst, som genomgår följande process: 

man uppmärksammar något 

man skapar en gestalt eller en bild av detta något, 

man ger en speciell, något ”ytlig”, men icke uppenbar mening åt det, och 

antingen utforskar denna mening eller pekar på ytterligare en mening hos 
detta något, en ”djupare” mening som kasar ett nytt och oväntat ljus över det 

(ibid., sid. 165) 

På mikroplanet sker denna process ständigt, som när man till exempel 
läser forskningstexter, går igenom sitt empiriska material, eller kommer i 
samspråk med någon från ”fältet”. Av den anledningen menar Alvesson 
och Deetz att man bör pröva det empiriska materialet ur flera synvinklar. 
Insikten växer fram enligt den hermeneutiska spiralformade rörelse som 
pendlar mellan ”vissa detaljer och helheter” (Ibid., sid. 165). På så sätt har 
de två diskurserna tagit form och med tiden blivit allt tydligare i sina 
konturer. Av den anledningen kan forskningsprocessen, också på ett mer 
övergripande plan, beskrivas med utgångspunkt i tolkningsprocessen.  

Först uppmärksammade jag att entreprenörskap sågs som oerhört bety-
delsefullt; inte minst i MiF. Men jag noterade också att det fanns väldigt 
olika berättelser beträffande vilken betydelse man tillskrev entreprenörs-
kap. Dessa berättelser positionerade de sociala grupper som har satts i 
fokus i MiF på väsentligt skilda sätt. Jag skapade därefter en gestalt som 
integrerade denna kritik genom att sätta ord på det etablerade språkbru-
ket - företagsdiskursen - och det språkbruk som introduceras via MiF - 
jämlikhetsdiskursen. Två sätt att tala och tänka om entreprenörskap.  

Genom att peka på att de två diskurserna relaterar till olika värdegrunder 
gav jag deras olikheter en mening. Tillspetsat betonar företagsdiskursen 
behovet av ekonomisk tillväxt medan jämlikhetsdiskursen framhåller vik-
ten av jämlikhetssträvanden. På så sätt blir målgrupperna antingen ett 
medel för att åstadkomma en ekonomisk tillväxt, eller så blir de själva 
målet i MiF:s ambitioner att skapa en mer inkluderande region genom att 
frigöra sig från etablerade föreställningar och skapa sig ett (arbets)liv. 
Kritiken kan på ett tydligare sätt kommuniceras till projektets deltagare 
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och aktörer genom att jag, som forskare, satt ord på de två diskursernas 
närvaro i det regionala dramat.   

Jag har sedan utforskat dessa två diskurser för att undersöka vilka grän-
ser och möjligheter som de medgett. Dels genom att placera diskurserna i 
ett större sammanhang, genom att analysera texter om entreprenörskap 
på den akademiska och offentliga scenen. Dels genom att utforska vilka 
öppningar och låsningar som uppstått i för människor som, i det regiona-
la dramat, på olika sätt försökt att skapa en mer företagsam region. Ge-
nom att vara en del av MiF har jag under projektets slutfas kunnat be-
skriva de två diskurserna och hur de inverkar på identitetsskapande, 
möjlighetsskapande, och regional utveckling. På det sättet byggdes den 
transformativa omvärderingen, som ofta verkar problematisk att få till 
stånd, in i själva projektkonstruktionen av MiF:  

Det tredje elementet i kritisk forskning, transformativ omvärdering, är på 
sätt och vis det svåraste. Transformativ omvärdering innebär att man skapar 
möjligheter för nya sätt att förhålla sig till den sociala världen, som präglas 
av kritisk insikt och etisk hänsyn och inspirerar till nya former av praktik där 
vissa skevheter, skygglappar, ofriheter och stelnade orienteringar tyglas och 
mer sociala kriterier på ansvarsfullhet tas i beaktande. Omvärderingen ska 
alltså leda till föreställningar om en kvalitativt annorlunda verklighet. Den 
för också ofta med sig en annan vokabulär. (Ibid., sid. 168) 

Den transformativa utvärderingen för ofta med sig en annan vokabulär, 
skriver Alvesson och Deetz. MiF, menar jag, förde med sig en sådan vo-
kabulär. Insikten om detta ledde till att sätta ord på denna – jämlikhets-
diskursen – men också att sätta ord på den vokabulär – företagsdiskursen 
– som skymde sikten för att en omvärdering skulle kunna komma till 
stånd. Om företagsamheten synliggörs hos grupper som sällan omtalas i 
företagsdiskursen kan också de praktiker som upprätthåller den uteslu-
tande företagsdiskursen förändras. På så sätt kan ett handlingsutrymme 
skapas som kan leda till en kvalitativt annorlunda verklighet.  

Genom att sätta ord på jämlikhetsdiskursen har jag ytterligare betonat – 
men kanske framförallt förtydligat – MiF:s ide. I och med det har de 
grupper som relaterar till projektet fått legitimitet för sina handlingar. 
Som forskare har jag getts möjlighet och skriva och tala i olika samman-
hang vilket spridit kunskap om att det, genom jämlikhetsdiskursen, kan 
växa fram ett nytt sätt att förhålla sig till entreprenörskap. I kapitel nio 
visar jag vad det innebär om blivande företagare i KFV kan hitta nya sätt 
att förhålla sig till entreprenörskap. I kapitel tio visar jag vilket hand-
lingsutrymme som jämlikhetsdiskursen öppnade upp, och i kapitel elva 
diskuterar jag, inspirerad av Freire (1970), vilken betydelse som med-
vetandegörande har i regionala utvecklingsprocesser.   
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…writing the talk 

Skrivandet har, under avhandlingsprocessens gång, inneburit flera saker. 
För det första har projektet ställt vissa krav på att vi (dvs. jag och mina 
handledare) som representerat forskningsprojektet i MiF ska skriva och 
publicera oss. För det andra har texterna fungerat som ett bra underlag 
för att presentera forskningen av MiF och skapa en dialog med deltagare 
och aktörer vid olika seminarier, konferenser och dylika tillfällen. För det 
tredje har texterna fungerat som en viktig del i spridningen av MiF som 
framhålls som en viktig fas i arbetet med att Equal:   

I spridningsfasen ska de samlade resultaten från Equals utvecklingspart-
nerskap påverka praxis inom politiken och näringslivet när det gäller att 
motverka diskriminering och utestängning i arbetslivet. Såväl nationellt som 
inom hela EU. (ESF-rådet, 2001, sid. 12) 

Att skriva akademiska texter har således fyllt en viktig funktion i MiF. 
Men om jag låter mina tankar om skrivande få karaktären av ”den be-
kännande berättelsen” (Van Maanen, 1988) har texterna framförallt fun-
gerat som en ventil för mig själv när det handlat om att bringa ordning i 
vad jag å ena sidan kunnat se i MiF-projektet, och å andra sidan har tex-
terna hjälpt mig att utveckla ett teoretiskt ramverk som hjälpt mig att sät-
ta ord på detta. I de läsanvisningar som jag skrev i en tidigare version av 
detta manus, som presenterades vid ett s.k. mellanlägesseminarium, gav 
jag på följande sätt uttryck för vad skrivandet betytt för mig:  

Mellanläge…ett läge mitt emellan något, mellan två punkter. Den ena inträf-
fade för snart tre år sedan och den andra är ännu en vision. Kanske är det 
just visionen som ska bli mer påtaglig, gripbar, efter ett sådant här seminari-
um? Kanske är det tvärtom? Vad vet jag... Vad ett mellanläge emellertid in-
dikerar är något som är ’på väg’, något ofullständigt och fragmentariskt. 
Oreda, förvirring och kaos. Jag tror inte att ni kommer att bli besvikna. Sam-
tidigt finns något som talar emot detta. Inte minst mängden av text. Den 
uppmärksamme seminariedeltagaren har förmodligen redan kontrollerat att 
räkneverket i PDF stannade på hela 278 sidor. Det kan ju ses utlova en hel 
del kaos, eller så ett försök att berätta ”the whole story”. Hela berättelsen om 
projektet ”Mångfald i Företagsamhet”, vilket avslutades under våren och 
som jag följt sedan min första dag som doktorand. Men i stället för att se 
mängden av text som ett utspel av storhetsvansinne skulle jag nog hellre 
säga att det representerar en slags självbevarelsedrift. När jag för några 
veckor sedan pratade med en person som också varit engagerad i MiF ut-
brast hon; ”Tänk så mycket ångest det här projektet har skapat!” Inte ens 
som den behärskade och kyligt observerande forskaren står man utanför så-
dant. Att skriva kan således också innebära att ”skriva av sig”… 
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Skrivandet har, som jag beskrev ovan, handlat om att fullfölja mina plik-
ter i MiF - att göra återkopplingar till projektet och sprida forskningen om 
Equal. Men, skrivandet har också fungerat som en ventil där jag kunnat 
”skriva av mig”. Det har också blivit ett antal texter under avhandlings-
processen, som i olika utsträckning fyllt dessa syften. De flesta av dessa 
texter har jag skrivit på egen hand, men flera texter har uppstått i ett soci-
alt sammanhang, vilket gett mig möjlighet att få synpunkter på de tanke-
gångar som har utvecklats till denna avhandling. Till exempel har jag 
skrivit om interaktiv forskning med Kicki Stridh, om entreprenörskap ur 
ett intersektionalitetsperspektiv med Lina Stenmark, om entreprenörskap 
i skolan med Carina Holmgren, om entreprenörskap i en organisatorisk 
kontext med Maria Dahlin och Martin Johansson, och om entreprenörs-
kap och regional utveckling med Anders W Johansson. 

Fyra kapitel i denna avhandling är också inspirerade av dessa texter. Två 
kapitel hämtar sin inspiration från artiklar som publiceras i tidskrifterna 
Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 
(kap 4) samt i Entrepreneurship & Regional Development (kap 11 – denna 
artikel befinner sig ännu i en granskningsprocess). Ytterligare två kapitel 
är inspirerade av texter som publiceras i antologierna Entrepreneurship as 
Social Change – A Third Movements in Entrepreneurship Book (kap 9), samt i 
Den Oavsedda Organisationen (kap 10). 

Artiklarna som ligger till grund för kapitel 4 och 11 har jag skrivit till-
sammans21 med min handledare, Anders W Johansson. Artiklarna som 
ligger till grund för kapitel 4, 9 och 11 är skrivna på engelska och har se-
dan översatts och utvecklats för att passa i denna monografi. Den text 
som kapitel 10 bygger på är skriven på svenska, men också denna text har 
förändrats. Några stycken har fallit bort och andra, framförallt de empi-
riska beskrivningarna, har fått mer utrymme. I den bearbetning som 
gjorts för att ge dessa fyra kapitel en plats i denna monografi har de alla 
omarbetats även om de, om än i olika grad, går i linje med de publicerade 
bidragen. 

De synpunkter jag fått i dessa granskningsprocesser har varit oerhört 
värdefulla för att utveckla de analyser som presenteras i dessa fyra kapi-
tel. Inte minst utmanades jag och Anders W Johansson i den text som lig-
ger till underlag för kapitel 11 om att på allvar ta oss an uppgiften att, ut-

                                                 
21 I dessa kapitel refererar jag i texten till mig själv – dvs. jag – och inte till ”vi”.  Detta skulle kunna ses 
som missledande eftersom texterna tagit form i en gemensam process. Likväl har dessa kapitel bearbetats 
och utvecklats vilket också innebär att det vore inkorrekt att referera till ”vi” om en text som inte till fullo 
är gemensam. Jag har därför valt att referera till mig själv, men vill samtidigt framhålla att de övergripan-
de tankegångarna är en gemensam produkt.  
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ifrån Freires idéer, utveckla ett nytt perspektiv på regional utveckling. 
Om denna artikel publiceras är ännu oklart, men jag vill ändå passa på att 
rikta ett tack till de anonyma granskarna av en tidigare version av denna 
text för de omfattande och betydelsefulla synpunkter vi fick. 

Skrivandet har följaktligen haft flera olika innebörder under avhand-
lingsprocessen. Främst har nog ändå skrivandet handlat om att få utlopp 
för tankar och idéer. Eller, bättre uttryckt, att i klartext kunna se vilka 
tankar och idéer som jag burit på, för att sedan kunna utveckla dessa tan-
kar vidare. På egen hand, och tillsammans med andra. För att citera Karl 
Weick22: "How can I know what I think until I see what I say!". Detta citat 
menar jag sätter fingret på den funktion som skrivarbetet haft för mig 
under avhandlingsprocessen. Det är skrivandet som har drivit avhand-
lingsprocessen framåt. I alla fall om man förstår skrivande i den mening 
som Asplund (2002) beskriver det i Avhandlingens språkdräkt:  

Vi skriver inte ord för ord, vi lägger inte det ena ordet efter det andra som 
legobitar. Vi skriver knappast ens mening för mening utan texten växer fram 
i diffusa enheter som kan ses bestå i allt från ett glimmande stickord till vagt 
anade, större sjok av text. (Ibid, sid. 37)  

Jag ser skrivandet som en central del av själva avhandlingsprocessen. Det 
är i skrift som jag förmått sätta ord på tankar och erfarenheter från såväl 
det empiriska som det teoretiska fältet. Utan att skriva hade jag aldrig 
kunnat uttrycka att fenomenet handlar om ”breddningen av entrepre-
nörskapet”. Inte heller hade jag kunnat ge uttryck åt de två diskurserna, 
att se entreprenörskapsdiskursen som en väv, eller de premisser jag re-
dogjorde för i det inledande kapitlet. I skrivandet tvingas man sätta ord 
på något. På så sätt kan forskning bidra till att skapa ett (nytt) språk som 
gör det möjligt att se handlingar som vi inte hade kunnat se med det 
(gamla) språk vi hade till hands.  

Disposition 

De tio kapitel som följer präglas alla av att synliggöra fenomenet bredd-
ningen av entreprenörskap på nya, och ibland kanske överraskande, sätt. 
Jag gör det utifrån några olika perspektiv, analysmetoder, och arbetar 
med olika texter med syfte att illustrera aspekter av entreprenörskap ut-

                                                 
22  I en text som Sten Jönsson presenterade i anknytning till en doktorandkurs menar han dock att det var 
någon annan – Robert Graves – som först skrev citatet 1928 (se Sensemaking in Organizations 1995). 
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ifrån MiF-projektet. Dock relaterar samtliga angreppssätt till diskurssyn-
sättet.  

I kapitlen om de två scenerna synliggörs den bredd av entreprenörskap 
som vuxit fram i såväl forskning som offentliga sammanhang. I det regi-
onala dramat inleder jag med att diskutera hur ett projekt, som sätter fo-
kus på att bredda entreprenörskapet, över huvudtaget kunde komma till 
stånd i KFV-regionen. Jag intresserar mig sedan för vilka möjligheter, och 
gränser, som den dominerande företagsdiskursen medger, vilka implika-
tioner de två diskurserna har för blivande företagares möjligheter att 
skapa en företagaridentitet, att det breda entreprenörskapet kom till ut-
tryck i projektet genom en ny organisation, men också genom konflikter, 
kollisioner, och processer av medvetandegörande. Följaktligen närmar jag 
mig breddningen utifrån olika utgångslägen. Ett kapitel övergår till nästa, 
utan att tydligt haka i där nästa kapitel slutade. Tillsammans utgör samt-
liga kapitel likväl ett bidrag i framskrivandet av collaget ”breddningen av 
entreprenörskapet”.  

Kapitel 3 - Entreprenörskapsdiskursen 

I nästa kapitel diskuterar jag entreprenörskapsdiskursen som jag menar 
bättre kan förstås som en väv vilken består av olika versioner – eller sam-
talstrådar om entreprenörskap. Vävmetaforen riktar blicken mot vad som 
förenar versionerna av entreprenörskap. Det är tankefiguren ”vår tids 
skapelseberättelse” som jag menar att, i princip, alla versioner om entre-
prenörskap relaterar till; en berättelse som placerar människans skapan-
dekraft i centrum. Tankefiguren är emellertid inte entydig utan tre tvety-
diga bilder visar sig; Individ/Kollektiv, Skapelse/Förstörelse, och Man/-
Kvinna. Vi tycks dock ha svårt att växla mellan dessa bilder vilket sätter 
fingret på några dilemman som rör hur entreprenörskapet kan breddas. I 
nästa kapitel utvecklar jag detta teoretiska bygge närmare, vilket ligger 
till grund för kommande kapitel.  

Kapitel 4 – Den akademiska scenen 

En central scen för konstruktionen av entreprenörskap är det akademiska 
samtalen. På den akademiska scenen, analyserar jag därför 19 vetenskapliga 
artiklar om entreprenörskap och söker därigenom visa på några av entre-
prenörskapsvävens trådar - såväl tjocka som tunna – och vad det finns för 
möjlighet till dialog mellan dessa samtalstrådar.   
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Kapitel 5 – Den offentliga scenen 

En annan viktig scen för konstruktionen av entreprenörskap är den offent-
liga scenen. I detta kapitel studerar jag ett antal offentliga texter som jag 
menar å ena sidan visar att entreprenörskap kan ses som ”förändring” 
och å andra sidan som ”utveckling”. Beroende på om det modernistiska 
utvecklingsbegreppet eller det mer revolutionära förändringsbegreppet 
betonas, får konsekvenser för vad och vilka som ges tillträde till denna 
scen och de finansiella medel som den genererar.  

Kapitel 6 – Mångfald i Företagsamhet – ett tvetydigt projekt   

Efter de två kapitlen om scenerna följer sex kapitel som alla har en ut-
gångspunkt i MiF-projektet och som syftar till att synliggöra ett antal oli-
ka aspekter på vad det innebär att bredda entreprenörskapet i KFV-
regionen. Alla dessa sex kapitel går under huvudrubriken det regionala 
dramat.  

I det sjätte kapitlet berättar jag om hur MiF uppstod och hur tvetydighe-
ten kom att bli inbyggd i projektet i och med ett antal oväntade händelser 
– däribland katastrofen. Jag avslutar detta kapitel med att summera pro-
jektet och peka på några av dess resultat. Ansökningsprocessen menar jag 
starkt bidragit till att MiF kommit att bli ett så tvetydigt projekt. I detta 
kapitel använder jag mig av intervjuer och observationer som gjordes i 
inledningsskedet. Men jag använder även de två versioner av ansökning-
ar om projektmedel från Equal som skickades till ESF-rådet.   

Kapitel 7 – Hur kan KFV-regionen utvecklas? 

I kapitel sju och åtta analyserar jag de fokusgruppintervjuer som genom-
fördes med representanter från de organisationer som bildar UP; det nät-
verk av organisationer som står bakom MiF. Jag använder två olika me-
toder för att analysera deltagarnas samtal om hur krisen kan lösas och 
hur de tänker om regionens möjligheter att utvecklas. I kapitel sju gör jag 
en delvis Foucaultinspirerad läsning av fokusgruppintervjuerna med syf-
te att visa hur företagsdiskursen tar sig i uttryck.  
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Kapitel 8 - Tolkningsrepertoarer i samtal om regional utveckling 

I kapitel 8 analyserar jag, inspirerad av Potter och Wetherell (1987) vilka 
tolkningsrepertoarer som anlitas i de samtal som producerades under 
fokusgruppintervjuerna. De tre repertoarerna - proaktivitet, samarbete 
och konkurrens - utgör viktiga diskursiva resurser för aktörerna när de 
samtalar om regionens möjlighet att utvecklas. Man kan därför säga att 
dessa repertoarer gör det möjlighet att överhuvudtaget samtala om regi-
onal utveckling i KFV-regionen.  

I kapitel 9 - Att klä sig i entreprenörens dräkt 

I kapitel nio utgår jag från den intervjustudie jag gjorde med blivande 
företagare i KFV-regionen.  Jag intresserar jag mig för på vilket sätt som 
dessa företagare anlitar jämlikhets- och företagsdiskursen för att repre-
sentera sig själva i positioner som företagare. Men också omvänt för vilka 
positioner som diskursen placerar dem i och vilka effekter det får för de-
ras möjligheter att klä sig i entreprenörens dräkt. De blivande företagar-
nas identitetsskapande är nära sammanflätat med att jämlikhetsdiskursen 
börjar få fotfäste i regionen. 

Kapitel 10 - NEEM – en organisation som utmanar spelreglerna.  

I kapitel tio diskuterar jag Nätverket Entreprenörer från Etniska Minoriteter 
som uppstod i ett tidigt skede i MiF. Jag utgår här från fältanteckningar, 
intervjuanteckningar, bandupptagningar, och dokument som producerats 
i MiF. NEEM är en organisation som har kommit att utmana rådande 
”spelregler” om entreprenörskap, genus och etnicitet. Om Equalidén bi-
dragit till att känneteckna MiF som ett tvetydigt projekt så vill jag mena 
att NEEM är en stark bärare av denna tanke. Därigenom ställer NEEM 
saker och ting på sin spets. Frågan jag ställer i detta kapitel är vilket spel 
som spelas av, och i, NEEM? 

Kapitel 11 - Conscientização i regionala utvecklingsprocesser,  

I det elfte, och näst sista kapitlet, försöker jag säga något om hur före-
tagsdiskursen kan förändras. Detta gör jag genom att utveckla ett nytt 
perspektiv på entreprenörskap som jag relaterar till regional utveckling. 
Inspirerad av den kritiska pedagogen Paulo Freire´s (1970) tankar om 
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conscientização – att bli medveten om sociala, politiska eller ekonomiska 
motsättningar och att ingripa mot förtryck och diskriminering - visar jag 
hur öppningar i entreprenörskapsväven kan uppstå. Jag använder detta 
perspektiv för att tolka de processer som uppstått i MiF och använder här 
såväl fältanteckningar som intervjutranskriptioner och material från MiF.  
Framförallt lyfter jag fram några konflikter och kollisioner som uppstått 
mellan företags- och jämlikhetsdiskursen. Syftet är att visa hur dessa kan 
göra oss medvetna om att det finns andra sätt att se på hur en region, som 
KFV, kan utvecklas. I processer av conscientização kan maktstrukturer 
som vi tagit för givna synliggöras – och därmed förändras. På så sätt kan 
alla människors skapandeförmåga tas tillvara. 

Kapitel 12 - Att bredda entreprenörskapet,  

Avslutningsvis reflekterar jag över vad det inneburit att skriva fram detta 
collage av entreprenörskapsbilder och vilka konsekvenser det kan få i 
praktiken om vi ser entreprenörskap ur ett lite bredare perspektiv.  
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Kapitel 3 

ENTREPRENÖRSKAPSDISKURSEN* 

If I ask about the world, you can offer to tell me how it is under one or 
more frames of reference; but if I insist that you tell me how it is apart 
from all frames, what can you say? 

Nelson Goodman, Ways of Worldmaking (I Gergen, 1999, sid. 33) 

Som jag framhöll i det inledande kapitlet tycks entreprenörskap ha blivit 
Lösningen oavsett om det är fråga om sociala missförhållanden, miljöfrå-
gor, demokratiska aspekter, eller jämlikhetssträvanden. Man skulle kun-
na säga att entreprenörskap spritt sig till alltfler av samhällets sfärer. I 
dessa används det på olika sätt för att dels visa på förändring men också 
för att söka åstadkomma förändring. Entreprenörskapsbegreppet ser san-
nerligen själv ut att befinna sig i en omdanande process. Vad jag behöver 
är därför en teori som hjälper mig att belysa förändring. Kort sagt; en teo-
ri som bidrar till en förståelse av entreprenörskapets breddning.  

De vetenskapsteoretiska antaganden som jag redogjorde för i föregående 
kapitel gör språket till det centrala kugghjulet i det relationella samspelet 
människor emellan (Berger och Luckmann, 1966). För med antagandet 
om att världen – inkluderat människan - är socialt konstruerade kan jag 
inte söka inuti individen efter förklaringar utan i den språkrymd som 
människorna rör sig inom. I samtal producerar vi ständigt en mängd 
”bilder” av världen vilket gör språket – i bildig bemärkelse – till vårt hu-
vudsakliga konstruktionsmedel. Det är genom diskurser som vi kan ska-

                                                 
* Diskussionen i detta kapitel om att se entreprenörskapsdiskursen som en diskursiv väv har utvecklats 
utifrån resonemangen i följande två konferensartiklar;   
1. Berglund, K. and Johansson, A. (2006). The Entrepreneurship Discourse - Outlined from Diverse Construc-
tions of Entrepreneurship on the Academic Scene. Presenterades vid AGSE konferensen den 7-10 februari 2006 
i Auckland, New Zeeland, samt vid CommEnt Research Symposium den 24-26 februari 2006 i Hammer 
Springs, Nya Zeeland 
2. Berglund, K and Holmgren, C (2005) At the Intersection of Entrepreneurship Education Policy and Practice - 
On conflicts, tensions and closures. Presenterades vid den 14:e Nordic Conference on Small Business Rese-
arch, den 11-13 maj 2006 i Stockholm 
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pa, relatera till och använda oss av sådana ”bilder”. När jag talar om 
diskurs23 refererar jag till en uppsättning av betydelser, metaforer, repre-
sentationer, bilder, berättelser och uttalanden som tillsammans fram-
bringar en viss version av världen (Burr, 1995, sid. 64).  

Diskurs ser jag därför som en samhällsteori som, genom att ta språket på 
allvar, sätter skenet på själva konstruktionsprocessen och de maktaspek-
ter som innebär att vissa konstruktioner framträder på bekostnad av 
andra. Konstruktionsmetaforen är viktig eftersom den, utöver att visa att 
uttalanden är konstruerade, också betonar diskursens roll i att konstruera 
objekt (entreprenörskap) och subjekt (entreprenören).  

När Alvesson och Deetz (2000) talar om teori använder de linsen som en 
metafor för att illustrera att teori aldrig kan vara något annat än ”ett sätt 
att se och tänka om världen”. Teori utgör dock en omstridd term och de 
särskiljer följande tre synsätt:  

1) I ”positivistisk” forskning ses teori som en abstrakt modell som särskiljs 
från den verkliga världen. Med en sådan utgångspunkt institutionaliseras te-
orin som representationer av erfarenheter.  
2) I en tolkande forskningsansats diskuteras ofta hur explicita och aktiva teo-
rierna kan vara så att det empiriska materialet inte kommer i skymundan. 
3) I kritisk teori fyller teori funktionen att få en förståelse av sociala fenomen 
genom att belysa de drag som oftast tas för givet, eller undertrycks. Linsme-
taforen gör detta möjligt eftersom den, till skillnad från att se empiri som en 
”spegel” av naturen, i stället riktar uppmärksamheten mot specifika drag av 
ett socialt sammanhang. (Ibid., sid. 43) 

Jag ser teori som en lins som kan hjälpa mig att rikta uppmärksamhet 
mot hur entreprenörskapet håller på att breddas och vilka konsekvenser 
det får i konkret praktik. Därmed relaterar jag till teori enligt det tredje 
synsätt som Alvesson och Deetz redogör för. Entreprenörskapsdiskursen 
utgör en teori. Men genom att prata om en entreprenörskapsdiskurs ris-
kerar jag att leda in läsaren på fel spår. För, som jag ser det finns det ing-
en entydig diskurs om entreprenörskap, utan en mångfald av versioner 
som söker lägga beslag på begreppet på just sitt sätt.  

                                                 
23 Ett grundläggande antagande i diskursteori innebär att tal, språk och text inte är transparenta media 
som transporterar betydelser, utan att de produceras genom diskurser (t.ex. Foucault, 1971, 1974; Laclau 
och Mouffe, 1985; Potter och Wetherell, 1987).  Det är genom diskurser som vi konstruerar vår verklighet 
och därigenom produceras och reproduceras kontinuerligt idéer, föreställningar och antaganden om socia-
la fenomen som blir för givet tagna. Diskurs förstår jag i vid mening som ”all form av talad interaktion, 
formell och informell, och alla former av skriven text” (Potter and Wetherell, 1987, sid. 7). Som jag beskrev 
i föregående kapitel studerar jag det breddade entreprenörskapet med utgångspunkt i forskartexter, of-
fentliga dokument och tidningsartiklar. Breddningen av entreprenörskapet studerar jag däremot framför-
allt utifrån samtal med, och mellan, invånare i en KFV-regionen. 
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Av den anledningen ser jag entreprenörskapsdiskursen som en väv som 
består av olika trådar (versioner) av entreprenörskap, men där vissa trå-
dar blivit tjockare och mer självklara och för givet tagna än andra. Ett al-
ternativ vore att tala om ett diskursivt fält där flera entreprenörskapsdis-
kurser strider om att lägga beslag på begreppet på just sitt sätt (Winther 
Jørgensen och Phillips, 2000). Det gör jag inte, delvis för att väven gjort 
det enklare att föreställa sig vari trådarna hakar i varandra, men också 
var de utesluter varandra. Det är dock samma tankegångar. Jag läser där-
för ett diskursivt fält med entreprenörskapsdiskurser och entrepre-
nörskapsväven synonymt. 

Hädanefter kommer jag huvudsakligen att tala om entreprenörskapsvä-
ven eftersom den metaforen förmår att rikta uppmärksamheten mot hur 
olika versioner av entreprenörskap spelar in i skapandet av förnyelse-
processer i samhället i bred mening. Entreprenörskapsväven gör det möj-
ligt att studera såväl det breddade entreprenörskapet på de två scenerna, 
som breddningen av entreprenörskapet i KFV-regionen. Företags- och 
jämlikhetsdiskursen ser jag därför som vardera en tråd i entrepre-
nörskapsväven. På så sätt kan de placeras i ett sammanhang som visar 
hur dessa två tråder både relaterar till, och står i kontrast med, de andra 
versioner av entreprenörskap som påträffas på den akademiska och den 
offentliga scenen. Entreprenörskapsväven är mitt sätt att prata om 
diskurs, en ansats som färgat såväl teori som metod i denna avhandling.  

Det ser ut att finnas en mängd saker som behöver avhandlas i detta kapi-
tel. En central uppgift innebär förstås att reda ut hur diskurs kan förstås 
som en väv. Tankarna om entreprenörskapsväven utvecklar jag genom 
att göra en kort genomgång av hur entreprenörskap studerats, därefter 
analyserar jag de två begreppen ”entreprenörskap” och ”entreprenören”. 
Utifrån dessa resonemang framställer jag tesen att det är en viss tankefi-
gur som förenar trådarna i entreprenörskapsväven, nämligen tanken om 
att entreprenörskap är vår tids skapelseberättelse som placerar männi-
skans skapandekraft i centrum.  

Denna tankefigur finns alltjämt närvarande i samtal om entreprenörskap. 
Den är emellertid inte entydig, utan tre fixeringsbilder visar sig; Indi-
vid/(Kollektiv), Skapelse/(Förstörelse), och Man/(Kvinna). Parenteserna 
illustrerar att vi i samtalen om entreprenörskap lätt fastnar i bilden av 
Individen/Mannen/Skapelsen och har svårare att se dess motsvarighe-
ter, Kollektivet/Kvinnan/Förstörelsen. Denna svårighet sätter fingret på 
de dilemman som rör breddningen av entreprenörskapet. Genom att dis-
kutera entreprenörskapsdiskursen som en väv och peka på de tre fixe-
ringsbilderna får vi en idé om svårigheterna respektive möjligheterna i 
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ambitionerna med att bredda entreprenörskapet. På så sätt kan entrepre-
nörskapsväven bidra till en förståelse för vad som uppstår när MiF gör 
sitt inträde i KFV-regionen. 

Jag inleder detta kapitel med att ”leka med” entreprenörskapsbegreppet. 
Eftersom det ofta tycks vara ett sådant begrepp som leker en katt-och-
råtta lek med oss vänder jag på steken med syfte att visa det förgängliga i 
att definiera entreprenörskap. Efter denna inledande ”lek” är kapitlet 
därefter strukturerat enligt följande: 

1. Jag ger en historisk tillbakablick över hur entreprenörskap stude-
rats och pekar på vilken förförståelse som finns om begreppet i ett 
akademiskt sammanhang.  

2. Därefter utvecklar jag tankarna om att se diskurs som en väv ge-
nom att relatera till forskningen om diskurser. 

3. Med utgångspunkt i en dekonstruktion av entreprenörskap disku-
terar jag tankefiguren ”den skapande människan”, vilken jag me-
nar förenar de olika trådarna (versionerna) i entreprenörskapsvä-
ven. 

4. Jag resonerar sedan kring vilka positioner det finns för människan i 
berättelsen om entreprenörskap.  

5. I ovanstående resonemang uppenbaras en paradox som innebär att 
entreprenören å ena sidan blivit en mytomspunnen figur, och å 
andra sidan utgör entreprenörens egenskaper en mall för hur vi ska 
vara som människor i dagens samhälle. Jag utvecklar resonemang-
et om hur vi kan se på denna paradox och menar att tankefiguren 
”den skapande människan” är förledande eftersom den rymmer 
följande tre fixeringsbilder; Individ/Kollektiv, Skapelse/Förstör-
else, och Man/Kvinna. Om vi kan lära oss att växla mellan dessa 
bilder menar jag att det skapas förutsättningar som inkluderar 
människorna i de förnyelseprocesser vi är i så stort behov av.  

6. Avslutningsvis sammanfattar jag detta omfångsrika kapitel genom 
att diskutera på vilket sätt som den teori jag ger konturer åt i detta 
kapitel kan bidra till att förstå entreprenörskapets breddning. 

Men till att börja med ska vi studera en jakt, dock inte den på entreprenö-
rer. Utan den på spunk! Med tanke på avhandlingens titel tror jag nämli-
gen att vi har mycket att lära av Pippis jakt på spunk.  
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Pippis jakt på spunk 

”Vad har du egentligen hittat på, Pippi?” 
”Ett nytt ord”, sa Pippi och tittade på Tommy och Annika, som om 
hon först nu hade fått syn på dem. ”Ett spritt språngande nytt ord.” 
”Vad då för ord”, sa Tommy. 
”Ett utmärkt bra ord”, sa Pippi. ”Ett av dom bästa, jag har hört.” 
”Säj det då”, sa Annika.  
”Spunk”, sa Pippi triumferande. 
”Spunk” sa Tommy, ”Vad betyder det?” 
”Om jag bara det visste”, sa Pippi. ”Det enda jag vet är, att det inte 
betyder dammsugare.” 
Tommy och Annika funderade ett slag. Till sista sa Annika: 
”Men om du inte vet, vad det betyder, så är det väl inge nytta med 
det just?” 
”Nej, det är det som retar mej”, sa Pippi. 
”Vem är det egentligen som har hittat på från början, vad ordena ska 
betyda”, undrade Tommy. 
”Antagligen en hoper gamla professorer”, sa Pippi. ”Och nog får 
man väl säja, att folk är konstiga! Tänk, vilka ord dom hittar på! ’Bal-
ja’ och ’träplugg’ och ’snöre’ och sånt där som ingen människa kan 
begripa var dom får det ifrån. Men ’spunk’, som verkligen är ett bra 
ord, det låter dom helt enkel bli att hitta på. Vilken tur att jag kom på 
det! Och jag ska nog ta reda på vad det betyder också.” 
(Astrid Lindgren, 1948) 
 

Samtalet om spunk är hämtat ur en av Astrid Lindgrens berättelser om 
den alltid lika påhittiga Pippi som ständigt ger sig ut på nya äventyr. För 
dagen är det just spunk som Pippi tänker utforska. Men för Annika och 
Tommy blir samtalet om spunk tämligen obegripligt; spunk betyder ju 
ingenting, menar de. Därför blir det poänglöst, oanvändbart och föga 
meningsfullt att prata om. Man skulle kunna säga att spunk inte existerar, 
eftersom det ännu inte finns någon idé, uppslag eller föreställning om 
vad spunk kan tänkas representera. Samtalet om spunk blir egendomligt.  

Pippi är på jakt efter just en betydelse för spunk och frågar i godisaffären, 
i skolan och hos doktorn. Var hon än kommer så finns det ingen som ac-
cepterar att spunk kan vara varken godis, en lärdom eller en sjukdom. 
Pippi lyckas helt enkelt inte med att övertyga eller intala en publik att 
spunk kan betyda något. Detta innebär dock inte att det inte skulle kunna 
få en betydelse. Låt oss utgå från en för en sådan tankeövning. Genom att 
ta stenen som ett exempel inser vi snart att ett så till synes enkelt ting kan 
betyda många olika saker. För att nämna några kommer jag att tänka på 
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att en sten kan fungera som ett bokstöd, ett vapen, en ljusstake, ett 
smycke, en del i en eldstad, och ett konstverk. Det går säkert att komma 
på fler, men själva tankeövningen visar att en sten av allt att döma bär på 
flera betydelser. Så skulle inte också en sten kunna ge spunk en betydelse? 

”Titta, en alldeles speciell sten som bara barn kan ha”, tänker Pippi, 
och tar upp stenen och börjar rita två ögon och öron, en näsa, en mun 
och så några morrhår.  
”Åh, en katt”, säger Annika drömmande, eftersom Annika alltid 
önskat sig en alldeles egen katt. 
”Nej, en spunk”, säger Pippi, och den kan man ta med sig vart man 
vill, ”Och vet ni vad det bästa är?” 
”Näe”, svarar Annika och Tommy i mun på varandra. 
”Jo, det går att göra fler spunkar”, säger Pippi nöjt.  ”Vill ni också ha 
en?” 
”Jaa. Snälla Pippi, kan vi också få en”, ber både Annika och Tommy. 
”Javisst”, säger Pippi, och tar upp ännu en sten som hon snabbt för-
vandlar till en spunk. 
(Min egen berättelse om hur sökande efter spunk skulle ha kunnat 
sluta.)  

 
Nu har Pippi vad som krävs för att begreppet ska vinna en ontologisk 
innebörd; en publik. Tommy och Annika accepterar att en sten också kan 
betyda spunk och därmed blir det inte heller konstigt att prata om. För 
dessa tre personer kommer spunk nu att betyda något. För att fortsätta 
leka med tanken om spunk så kan vi låtsas att det snart finns många fler 
barn som också skulle vilja ha en spunk; en precis likadan som den som 
Annika och Tommy nyss fått. Ryktet om spunk sprids, och med den ef-
terfrågan. Fördenskull startar Pippi ett företag så att hon kan börja pro-
ducera spunk i stor skala till alla de barn som vill ha en sådan.  

Berättelsen om spunk24 kan tyckas tämligen egendomlig, men jag vill 
mena att den producerar en bild av vad som i regel omtalas som entre-
prenörskap. I det här fallet kommer Pippi på en idé som sedan utvecklas 
till en affärsidé som blir en ny produkt. Efterfrågan uppstår, eller skapas, 
och därför startar Pippi ett företag som kan introducera den nya produk-
ten på marknaden.  

                                                 
24 Ordleken med spunk och entreprenörskap gäller också för andra ogripbara, abstrakta, beteckningar för 
olika fenomen som aldrig helt kan fixeras (Laclau och Mouffe, 1985). Dit hör begrepp som nation, samhäl-
le, organisation, marknad osv. Syftet med en sådan här ordlek är illustrera ett begrepps ofixerade tillstånd 
vilket bidrar till att ge sken åt hur tillfälliga och föränderliga de betydelser är som vi för tillfället tillskriver 
ett begrepp.   
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Entreprenörskap25 har inom forskningen förklarats på en mängd olika 
sätt, däribland som en ny kombination av tillgängliga resurser (Schumpe-
ter, 1934), som ett risktagande (Knight, 1921), som ett upptäckts- och möj-
lighetssökande (Hayek, 1945; Kirzner, 1973; Shane och Venkataraman, 
2000), som en intuitiv genomförandeprocess (Sarasvathy, 2001), eller som 
en interaktiv skapandeprocess (Hjorth och Johannisson, 2000).  Oavsett 
förklaringsmodell blir personen – entreprenören - som utför detta en vik-
tig figur då hon ses som resurskombinatör och innovatör, upptäckare och 
möjlighetssökare, verksställare och improvisatör, eller som skapare och 
medskapare.  

När nu Pippi i det här fallet blir denna viktiga figur kan vi börja fundera 
över frågor som; Var hon en entreprenör redan när hon sökte efter 
spunk? Om, inte, när blev hon en entreprenör? Vilken roll har publiken, 
som initialt utgjordes av Tommy och Annika, i denna process? Vad hade 
hänt om Pippi i stället använt sina guldpengar för att tillverka spunk och 
gratis skänka dem till alla barn; hade hon då fortfarande varit en entre-
prenör? De personer som imiterar Pippi och som också börjar producera 
spunk - även om de kallar dem för spink – kan också de kallas för entre-
prenörer?  

Dessa frågor kan tyckas något egendomliga att adressera utifrån denna 
fiktiva berättelse. Så för att återknyta till ”verkligheten” vill jag presentera 
Yngve Bergkvist26, som just är en person som kommit att kallas entrepre-
nör. Bergkvist gav emellertid inte en sten någon ny betydelse, utan före-
slog istället att den norrländska isen kunde komma till användning för att 
bygga ett hotell i Jukkasjärvi. Att Yngve Bergkvist under de första åren 
ansågs som mindre sansad – och kanske också som aningen konstig med 
besynnerliga idéer om att is kunde betyda något helt annat än bara fruset 
vatten - sätter fingret på varför detta ifrågasättande av entreprenörskap 
kan vara tänkvärt. Ingen kan i förväg veta vad som blir entreprenörskap, och 
inte heller vem som blir en entreprenör.  

Paradoxalt nog har, trots detta, forskningsintresset för entreprenörskap 
expanderat (t ex Landström, 2000) och med det en uppsjö av teorier som 

                                                 
25 Entreprenörskap är ett begrepp som under lång tid konstituerats och fått mening på vissa bestämda sätt. 
Begreppet ”entrepreneur” förekommer enligt Landström (2000, sid. 21) för första gången år 1437 i Diction-
naire de la langue francais där den mest allmänna betydelsen angavs vara ”celui qui entreprend quelque 
chose”; med andra ord sågs entreprenören som en aktiv person som fick något gjort.  Skulle vi idag förstå 
entreprenörskap som att ”få något gjort”, kan vi börja fundera över vad som inte är entreprenörskap.   

26Yngve Bergkvist är grundare och ägare av Icehotel AB, Destination Kiruna och Adventure Lapland, med 
en omsättning på 85 miljoner. Han har fått utmärkelser som Årets Gnosjöare 2001, Sveriges Turistpris 1986 
och 1994, Årets entreprenör 2000, Årets svensk i världen 2002 och blivit nominerad hedersdoktor vid Lu-
leå Universitet 2001.  Se: http://www.xn--samhllsbyggare-8hb.nu/prog_info.php?id=5 (2006-11-23) 
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söker fastställa vad entreprenörskap är, vem entreprenören är, hur det 
bör studeras, och hur det kan förstärka den ekonomiska tillväxten. Mot 
bakgrund av att studieobjektet handlar om det oväntade som ständigt 
uppstår i olika skepnader, och vars blivande existens är avhängigt entre-
prenörer likväl som den publik som kallar dem så, är det på sin plats att 
fråga sig hur entreprenörskap har studerats. 

Entreprenörskapsforskningens historia 

Schumpeter (1934) kan genom sitt verk, ”The Theory of Economic Develop-
ment”, ses som entreprenörskapsforskningens ”founding father”. Många 
nutida teorier om entreprenörskap faller därför i hög grad tillbaka på 
Schumpeters teori om ekonomisk utveckling (se Ahl, 2002, sid. 37ff). Ge-
nom att kombinera produkter, produktionsmetoder, marknader, råmate-
rial, och organisationer på nya sätt menar Schumpeter att det ekonomiska 
systemet förändras. Det är här som entreprenören har sin plats eftersom 
hon ses som den person som bryter tidigare mönster och som därigenom 
rubbar jämvikten på marknaden.  

År 1911, då Schumpeter la fram sin första version av denna teori, gick 
han tvärs emot då rådande uppfattningar om hur ekonomier utvecklas 
genom att föreslå att förändringen sker inom systemet, att den sker i 
plötsliga utbrott snarare än som ständig utveckling, och inte minst att det 
är människor som åstadkommer denna förändring. Men - och ett stort 
sådant - det är endast ett fåtal människor som ses som kapabla att skapa 
en sådan förändring: 

While in the accustomed circular flow every individual can act promptly and 
rationally because he is sure of his ground and is supported by the con-
duct…of all other individuals, who in turn expect the accustomed activity 
from him, he cannot simply do this when he is confronted by a new task… 
Where the boundaries of routine stop, many people can go no further and 
the rest can do so in a highly variable manner.  

[T]he typical entrepreneur is more self-centred than other types, because he 
relies less than they do on tradition and connection and because his charac-
teristic task, theoretically as well as historically – consists precisely in break-
ing up old, and creating new, tradition. (Schumpeter, 1934 i Swedberg, 2000, 
sid. 61, 69)  

Entreprenören är en speciell sorts person som blir synnerligen viktig för 
den ekonomiska utvecklingen. Forskningen om entreprenörskap har se-
dan i mångt och mycket försökt fånga fenomenet entreprenörskap och 
sökandet efter Entreprenören stod länge i centrum genom McClelland’s 
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forskning (Landström, 2000, sid. 62). Denna ansats har till och med fått ett 
eget namn; ”the-traits-approach”, eller ”egenskapsforskning” (Ibid.). I 
denna ansats sökte man länge fastställa Entreprenörens unika egenska-
per. Detta visade sig emellertid vara ett utopiskt projekt då bilderna av 
entreprenörerna var både mångtydiga och svårtolkade. Kritiken mot 
denna ansats har också varit massiv (t ex Gartner, 1989; Aldrich, 1990). 
Men, som Ahl (2002) poängterar, säger denna spökjakt ändå oss något om 
hur vi kommit att förstå entreprenören;  

[N]o one knows what this creature really is like, but most agree that it is a 
very good and useful one, and is to be kept and nourished” (Ibid., 2002, 
sid.46).  

I dag riktas blicken inom entreprenörskapsforskningens huvudfåra till 
stor del mot att studera de möjligheter som driver processen av ekonomisk 
utveckling ur olika perspektiv. Framförallt sker det genom att studera 
tillkomsten av nya företag, och utvecklingen av befintliga; med andra ord 
handlar det fortfarande om att hitta kopplingen mellan ekonomisk ut-
veckling och entreprenörskap (se t ex Davidsson, Low och Wright, 2001).  
Entreprenörskapsprocessen förstås, och studeras, ofta som antal enheter 
som förändras över tid. På det sättet kan vi lära mer om hur nya bran-
scher och företag kommer till, hur företag utvecklas och hur företeelser 
korrelerar med omsättning, antal anställda, osv. (se t.ex. Davidsson och 
Wiklund, 2001). Entreprenörskap ses huvudsakligen som en process i 
termer av de möjligheter som man kan upptäcka ”där ute” (Shane och 
Venkataraman, 2000). Men möjligheterna är fortfarande avhängiga att det 
finns ”alerta entreprenörer” som har förmågan att upptäcka dem (Kirz-
ner, 1973).  

En gemensam nämnare för huvudfåran i entreprenörskapsforskningen 
tycks vara det grundläggande antagandet om att det finns en objektiv, 
given värld som inte är förhandlingsbar, vars existens är oberoende av de 
autonoma, självbestämmande subjekt som tar del av den. Ogbor (2000), 
som dekonstruerat centrala forskningstexter inom entreprenörskap, me-
nar att en darwinistisk syn på människan visar sig i den dominerande 
bilden av entreprenören, vilken förkroppsligas i den västerländske hjäl-
ten som av naturen erövrar och övervinner alla hinder och som därige-
nom kan förutsäga framtiden och agera därefter (Ibid., sid. 618). 

Antagandet om att vi kan uppfatta världen som ”den är” ges ibland be-
teckningen ”naiv realism” (Wetherell och Still, 1998, sid. 99 i Burr, 1995, 
sid. 9). Med en sådan syn på världen urskiljs två grupper av människor; 
de som är entreprenörer och de som inte är det. Denna uppdelning före-
faller måhända inte som så egendomlig vid en första anblick. Vid närma-
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re eftertanke menar jag att den inte är så oskyldig eftersom den medför 
maktojämlikheter mellan dessa grupper där vissa utpekas som de efter-
traktade entreprenörerna.  

Uppdelningen mellan entreprenörskap/icke-entreprenörskap och entre-
prenörer/icke-entreprenörer blir ofta besynnerlig (Gartner, 1990; Saras-
vathy, 2004). Trots det pågår en febril aktivitet kring att fastställa och 
skapa effekter kring dessa begrepp både inom akademin och i det offent-
liga. Jag är emellertid inte den första att rikta kritik mot hur entreprenör-
skap studerats. De röster som – på ett eller annat sätt – söker rubba den 
dominerande förståelsen om entreprenörskap, och entreprenören, ljuder 
allt starkare. Kritik riktas både direkt och indirekt mot entreprenörskaps-
forskningens huvudfåra. Lindgen och Packendorffs text från 2001 är ett 
exempel på en sådan röst. På ett träffsäkert sätt sätter de Schumpeters 
resonemang i ett större sammanhang: 

[E]ntrepreneurial acts happen in all sectors of society. With his background 
in economics, it was natural that Schumpeter analysed entrepreneurship in 
terms of markets, sales and economic returns, but it is also natural to analyse 
entrepreneurship in fields of society other than business life on their own 
premises. Moreover, in most fields of society, entrepreneurship has economic 
consequences even though it does not operate in a context of free market 
economy. Entrepreneurial acts may happen within existing organizations, in 
authorities, in universities, in voluntary associations, in sub-groups of soci-
ety. They might even happen in the private life of individuals. (Ibid., sid. 91) 

Citatet är hämtat ur boken New Movements in Entrepreneurship, där det 
görs ett antal försök att förflytta entreprenörskapsforskningen mot nya, 
ännu orörda, domäner. Det handlar om att ”öppna upp” för ett nytt sätt 
att se på det – entreprenörskap - och dem – entreprenörerna. Lindgren och 
Packendorff sammanfattar sin syn på denna rörelse genom att peka på att 
den empiriska basen för forskningen bör vidgas. Likaså menar de att 
identiteten entreprenör bör omgestaltas eftersom en bredare syn på ”ent-
reprenören” kan fungera frigörande för olika sociala grupper. Entrepre-
nörskap bör dessutom ses som relationellt – people do it together! – och 
berättelser kan fånga upp dessa drag av entreprenörskap. Avslutningsvis 
betonar de att pluralism och mångfald kännetecknar entreprenörskap, 
och att det därför också kan känneteckna forskningen om densamma 
(Ibid., sid. 99-102). Denna uppmaning skulle likväl kunna vara hämtad ur 
MiF, det projekt som föresatt sig att skapa en social mångfald genom att 
ge entreprenörskap en bredare innebörd.  

Jakten på entreprenörer och entreprenörskap liknar till stor del Pippis 
jakt efter spunk eftersom ingen tycks veta vem eller vad som eftersöks. 
Men det är sällan vi ges chansen att se på entreprenörskap som om det 
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skulle vara en spunk. Begreppen används i stället som om det vore själv-
klart vad de betecknar. Därav undertrycks den mångtydighet och kom-
plexitet som ”entreprenörskap” och ”entreprenören” rymmer. På så sätt 
osynliggörs de för givet tagna antaganden som görs om entreprenörskap 
och vållar därmed inte någon större debatt. Därför blir det inte heller 
ifrågasatt på det sätt som spunk blev.   

Mitt förslag är att vi kan utgå från att det är ett fenomen som konstrueras, 
bestäms och konstitueras genom social interaktion. Därmed förstås ”ent-
reprenörskap” och ”entreprenör” som sociala konstruktioner, snarare än 
som naturliga enheter, vilket gör att själva samtalet om dessa får en vä-
sentlig betydelse. För genom samtal om entreprenörskap produceras och 
reproduceras diskurser om vad - och vilka - som ses bidra till tillväxt, ar-
betstillfällen, utveckling och förändring av samhället. Med en sådan ut-
gångspunkt kan man aldrig söka efter entreprenörskap inuti individerna, 
utan i relationerna dem emellan. Diskursbegreppet ser ut att vara ett 
”redskap” som kan hjälpa mig att göra det. 

Entreprenörsskapsväven 

Michel Foucault kallas stundtals idéhistoriker, och vid andra tillfällen fi-
losof. Oavsett titel är han en person som ständigt återkommer i diskus-
sioner om diskurs, såväl teoretiskt som metodologiskt27. När Foucault 
tillträdde sin professur vid Collége de France 1970, med titeln ”tankesy-
stemens historia”, gav han en installationsföreläsning som gick under 
namnet Diskursens ordning. Vid denna föreläsning talade Foucault om of-
fentliga samtal - eller diskurs - som ”de praktiker som systematiskt for-
mar det objekt som omtalas” (Foucault, 1971/1993, sid. 49). Med hänvis-
ning till denna förklaring uppmanar oss Burr (1995, sid. 64 ff.) till efter-
tanke eftersom citatet blottlägger den besvärliga cirkelgångsrelation som 

                                                 
27 I Diskurs som Teori och Metod, som kan ses som en handbok i diskursanalys, redogör Winther Jørgensen 
och Phillips (2000) för tre ansatser som visar hur diskurser kan studeras; 1) Diskursteori med utgångs-
punkt i Laclau och Mouffe (1985), 2) Kritiskt diskursanalys med utgångspunkt i Fairclough (1992) och, 3) 
Diskurspsykologi med utgångspunkt i Wetherell och Potter (1992). Inledningsvis relaterar de samtliga 
dessa ansatser till Foucaults tankar om diskurs, makt och kunskap. Bergström och Boréus (2000) inleder 
också sitt kapitel om Diskursanalys i boken Textens Mening och Makt med att diskutera Foucaults syn på 
diskurs. I Burrs (1995) introduktion till socialkonstruktionism utgör Foucault likaså en viktig referens-
punkt för att diskutera diskurser och hur de kan analyseras, vilket också ses som ett vanligt tillvägagångs-
sätt inom konstruktionistiskt forskning. Både Fairclough (1992) - genom Discourse and Social Change - och 
Potter och Wetherell (1987) - genom Discourse and Social Psychology: Beyond Attitudes and Behaviour – har 
uppmärksammats för sina ansatser till diskursanalys. Dessa författare tar även de avstamp i Foucaults 
tankar om diskurs för att utveckla sina resonemang om diskurser, och hur de kan analyseras.  
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finns mellan diskurser, oss själva, och den värld av ”saker” som vi befol-
kar. I denna rundgång är det lätt att förirra sig och börja fundera över föl-
jande frågor; Är det diskurserna som bestämmer över oss människor, el-
ler tvärtom? Och, vari ligger möjligheterna i att skapa nya diskurser som 
uppbjuder andra alternativ än de nu tillgängliga? Dessa frågor tyder på 
ett besvärligt ”hönan-eller-ägget” resonemang. 

Denna knivighet verkar landa i två ståndpunkter som ibland framstår 
som oförenliga. I den ena28 tillskrivs diskursen en stark maktposition att 
producera vår sociala omvärld, vilket kontrasterar gängse uppfattningar 
om människans förmåga att självständigt navigera i världen. I den andra 
ansatsen29 får i stället variationen och skiftningar i diskurserna framträda 
eftersom intresset riktas mot den mångtydighet som uppstår när männi-
skor anlitar diskurser för att framställa sig själva, andra, och världen på 
vissa sätt. Ett tredje alternativ30 innebär att acceptera båda dessa betrak-
telsesätt och å ena sidan rikta blicken mot entreprenörskapsdiskursen, 

                                                 
28 Detta verkar vara en vanlig ansats inom diskursanalys och i Textens Mening och Makt skriver Berg-
ström och Boréus (2000) att ”diskursen eller diskurserna som ska undersökas måste avgränsas. Här måste 
man bestämma sig för typ av diskursbegrepp och likaså hur lång tid studien ska omfatta” (s. 266). I denna 
ansats faller intresset på diskursen, per se, för vad den föreställer och hur den förändras; ofta över en lång 
historisk period. Till exempel intresserade sig Foucault för att klarlägga strukturerna för olika kunskaps-
regimer, det vill säga ”dels reglerna för vad vi över huvudtaget kan säga, och dels reglerna för vad som 
betraktas som sant och falskt” (Winther Jørgensen och Phillips, 2000: 19ff). Den metod som användes här 
var arkeologi, vilket senare övergick till en genealogi där makten uppmärksammades som den agent som 
bringade ”ordning”. Med ett sådant strukturellt perspektiv har Mörkenstam (1999) studerat hur samer 
kom att konstitueras i den politiska diskursen. Ett annat exempel på en Foucault inspirerad ansats är 
Knights och Morgan (1991) som studerat hur praktiken kring strategier i företag kom att konstituera såväl 
organisationer som subjektivitet.  
29 I denna ansats framhåller forskarna de resurser vi har till hands för att kunna åstadkomma redogörelser 
i olika sammanhang, och om olika teman. Wetherell och Potter, (1992) studerade exempelvis vilka reper-
toarer som fanns tillhands i den diskursiva konstruktionen av Nya Zeeland och dess invånare. Ruth Wo-
dak (1996, i Bergström och Boréus, 2000, sid. 251-255) utgör ett annat exempel på en diskursanalys som 
intresserat sig för makt och interaktion i samtal vid sammanträden i tre skolor i Wien. Likaså har Peter 
Svensson (2004) intresserat sig för hur marknadsförare använder olika tolkningsrepertoarer, inspirerad av 
Potter och Wetherell (1987), vid observationer av möten vid en reklambyrå, och på ett konsultföretag. Med 
hjälp av dessa tolkningsrepertoarer kunde han säga något om hur ’marknadsföraren’ och ’kunden’ kon-
struerades, vilket samtidigt skapade den scen varpå dessa yrkeskategorier fick sin legitimitet. Ett fjärde 
exempel är Lindgren (2001) som studerat kvinnor i friskolor och hur de anlitar diskurser om profession, 
kön och entreprenörskap i sitt identitetsskapande. 
 
30 Broadfoot, Deetz och Andersson (2004) diskuterar fruktbarheten i att låta diskurs omfatta många nivåer, 
metoder och ansatser och benämner en sådan ansats dialogisk. Vidare gör Burr (1995) en distinktion mel-
lan makro och mikro konstruktionism och benämner den första ”analys av diskurser” och den senare 
”diskursanalys” och förordar att detta skulle må bra av att förenas i en sammanhängande ansats. Alvesson 
och Kärreman (2000) diskuterar diskurser med stort D och litet d, vilket skulle kunna översättas till tidiga-
re uppdelning, men förespråkar ett mellanting av detta genom att lyfta fram vikten av att kontextualisera 
diskurser. Samtliga dessa tre ansatser går i linje med mitt argument om att se diskurs som en diskursiv 
väv vilket framhåller mångfalden, komplexiteten och föränderligheten mellan olika diskursiva versioner.   
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och de betydelser som den fastställer och åsidosätter, och å andra sidan, 
fästa uppmärksamheten på vilka versioner av entreprenörskap som anli-
tas i praktiken när människor samtalar.  

I denna avhandling handlar det framförallt om praktiken kring MiF och 
som utspelas i KFV-regionen. Jag menar att, i detta drama, måste männi-
skorna på något sätt förhålla sig till entreprenörskapsdiskursen i sina för-
sök att utveckla, eller förändra, sin region; antingen genom att starta ett 
företag, eller genom att driva frågor om entreprenörskap i andra sam-
manhang. Jag har diskuterat två väsentligt skilda sätt att förstå MiF och 
entreprenörskap på; företagsdiskursen och jämlikhetsdiskursen. För att 
förstå dessa två lokala diskurser och hur de relaterar till entreprenörs-
kapsdiskursen måste vi först godta att det kan finns flera versioner av ent-
reprenörskap: 

If we accept the view […] that a multitude of alternative versions of events 
are potentially available through language, this means that, surrounding any 
one object, event, person etc, there may be a variety of different discourses, 
each with a different story to tell about the object in question, a different way 
of representing it to the world. (Burr, 1995, sid. 64) 

Följaktligen kan vi med hjälp av metaforer, representationer, bilder, be-
rättelser, och samtal frammana en viss version av världen (Burr, 1995, sid. 
64). Men, precis som när det gäller andra fenomen, finns inte bara en ver-
sion som har något att berätta om entreprenörskap, utan en mångfald av 
versioner som alla hävdar sin rätt att säga något om fenomenet i fråga. I 
följande citat gör oss Steyaert och Katz (2004) uppmärksamma på några 
versioner av entreprenörskap:  

… the health sector (de Leeuw 1999), the informal sector in the Third World 
(Morris et al. 1996), ecology (e.g. ecopreneurs) and sustainability (Pastakia 
1998, Larson, 2000, Albrecht 2002), non-governmental development associa-
tions (Fowler 2000), civic entrepreneurship (Henton et al. 1997),  education 
and universities (Feldman 2001), art and culture (Lavoie and Chamlee-
Wright 2000, cities (Hall and Hubbard 1998, Acs 2002) and the rapidly grow-
ing sector of social enterprises (Borzaga and Defourney 2000), social innova-
tive businesses (Quarter 2000) and social entrepreneurship (Leadbeater 1997, 
Wallace 1999). (Ibid., sid. 182) 

Dessa versioner kan dock betraktas som “de andra” i jämförelse med den 
dominerande versionen av entreprenörskap som verkar fastgjuten i den 
industriella sfären och ekonomiska dimensionen (Ibid.). För även om ent-
reprenörskap numera omtalas i en rad olika sammanhang och ses utspela 
sig på en mängd olika platser tillhör entreprenörskap ännu inte livet ”tout 
court”, för att citera Hjorth, Johannison och Steyaert (2003). Men det pågår 
definitivt försök att placera det i andra sammanhang. Kort sagt finns det 
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en mängd konkurrerande sätt att föreställa sig – och därmed också tala 
om - entreprenörskap31.   

Vi kan nu sluta oss till att det finns en uppsjö versioner av entreprenörs-
kap. Det jag kallar entreprenörskapsdiskursen rymmer dem alla. Impres-
sionistiskt beskriver jag därför entreprenörskapsdiskursen som “en väv”32 
där olika föreställningar om entreprenörskap vävs samman på ett eller 
annat sätt. Jag ser följaktligen ingen övergripande, och heller ingen enty-
dig, diskurs om entreprenörskap. Entreprenörskapsdiskursen bör i stället 
betraktas som en väv som består av en mängd olika tanke- och samtals-
trådar; en entreprenörskapsväv.  

Den väv jag har i åtanke består således inte endast av en ”tråd” – eller 
version av entreprenörskap – utan bildas av ett flertal olika tanketrådar. 
Några av dem har med tiden blivit tjocka vars betydelser kommit att fixe-
ras och bli för givet tagna, medan andra trådar, som jämförelsevis är tun-
nare och betydligt mer sköra, lätt kan framstå som obegripliga i skenet av 
de förra. Ibland kan man tänka sig att de tunna trådbara och dess alterna-
tiva betydelser kan komma att stå i konflikt med, och därför åsidosättas 
av, de tjocka trådarna. Men de tunna trådarna kan också påminna oss om 
att vi emellanåt måste ompröva de ”sanningar” vi kommit att ta för givet. 
För trådarna i entreprenörskapsväven är inte bara tanketrådar, de är ock-
så samtalstrådar. När inte trådarna möts, eller när de dominerande är för 
starka, får vi svårt att kommunicera och, i stället för dialog, uppstår mo-
nolog.  

Att studera samspelet och förändringarna mellan olika diskursiva trådar 
utgör ett alternativ för att se hur en diskurs kan förändras. Detta perspek-
tiv har kommit att utvecklas under avhandlingsarbetets gång och med 
många olika inspirationskällor. De främsta inspirationskällorna, till att 
förstå världen som en diskursiv väv, har dock varit de två politiska teore-
tikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Framförallt har jag hämtat 
inspiration från Hegemony and a Socialist Strategy 33(1985). 

                                                 
31 Av den anledningen kan entreprenörskap i sig förstås som ett tomt begrepp: En flytande signifikant (Lac-
lau, 1990:28), som endast får mening genom de olika diskursiva versionerna. 
 
32Jag skulle likaväl ha kunnat använda ”nät” eller någon annan metafor som beskriver hur vissa ord som 
knyter an till varandra bildar en viss betydelse. Jag har i utvecklingen av vävmetaforen inspirerats mycket 
av Winter Jørgensen och Phillips (2000) läsning av Laclau och Mouffe (1985) vars teori de just gett namnet 
”diskursteori”.  
33 I Hegemony and a Socialist Strategy dekonstruerar Laclau och Mouffe ett antal teorier, däribland marxis-
men. En bärande tanke i Laclau och Mouffes eget teoribygge är att den klassiska marxistiska uppdelning-
en i överbyggnad kontra bas ger en alldeles för enkel bild av den sociala tillvaron och vår förståelse för 
hur makt kan ta sig i uttryck. I stället framhåller de diskursbegreppets användbarhet och utvecklar en teori 
där det sociala fältet ses som en diskursiv konstruktion och framhåller betydelsen av den antagonism som 
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Diskurser är, som jag tolkar Laclau och Mouffe, vad som över huvud gör 
det möjligt att konstruera vår verklighet. Diskurser tar form genom bety-
delser, metaforer, representationer, bilder, berättelser, och uttalanden, 
vilka är nära sammanflätade med den praktik där de tar sig i uttryck. 
Diskurs ska därför inte enbart reduceras till en språknivå. Diskurser är 
materiella (Ibid., sid. 108) eller, för att tala med Foucault, bör vi framförallt 
studera den praktik34 som upprätthåller de olika entreprenörskapsversio-
nerna.  

Diskurser står således i ett intimt förbund med de institutionella och soci-
ala praktiker vilka har djupgående effekter för hur vi kan handla, såväl 
som hur andra kan handla mot oss. Det vill säga, för att en diskurs ska 
kunna bli kraftfull måste den infogas i materiella praktiker (Broadfoot, 
Deetz, Stanley och Anderson, 2004, sid. 195). Institutioner som syftar till 
att uppmuntra entreprenörskap, och därigenom utveckla ett näringsliv, 
gör exempelvis vissa praktiker (som entreprenörskapsprojekt) görliga, 
vilka i sin tur legitimerar bestämda handlingar (som exempelvis rådta-
gande kontra rådgivande). Varje gång vi deltar i ett entreprenörskapspro-
jekt, söker rådgivning för företagandet, eller söker starta-eget-bidrag till 
vårt nya företag reproduceras också de praktiker som möjliggör jakten på 
entreprenörer i samhället. Diskurs, praktik och handlingar är med detta 
synsätt intimt sammanflätade. 

När vi till exempel talar om entreprenörer som en grupp, urskiljer vi dem 
samtidigt som en särskild skara från andra människor. Därigenom etable-
ras inte endast denna skillnad lingvistiskt, utan vi skapar också platser i 
det fysiska rummet där entreprenörer får sina egna institutioner, som till 
                                                                                                                                               
uppstår av att det finns en mängd olika versioner av en diskurs. I Laclau och Mouffe´s begreppsapparat 
kallas de dock inte trådar, utan ekvivalenskedjor. Diskurser ses således som vad som ger den sociala värl-
den en betydelse, men betydelserna kan aldrig helt låsas fast på grund av språkets grundläggande instabi-
litet. Därför utgör en diskurs inte någon sluten enhet, utan är ständigt ett föremål för förhandling (se 
Winther Jørgensen och Phillips, 2000 sid. 13; 31-65). Förhandlingen menar jag framförallt pågår mellan de 
olika trådarna i väven. 
 
34 Men kan fråga sig var gränsen mellan diskurs och praktik går, och om det överhuvudtaget finns en 
sådan gräns? Foucault själv var inte speciellt uttrycklig kring om det fanns en sådan skiljelinje, och i så fall 
var den skulle dras. Dock påtalade han att ”alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad 
som helst när som helst och, slutligen, att vem som helst inte får tala om vad som helst” (1972, sid. 7). 
Diskurser gör något, de konstruerar och producerar en verklighet som gör det möjligt människor att agera. 
De påbjuder, kort sagt, specifika handlingar. Att tala är också att handla, vilket Austin (1965) visat genom 
talaktsteorin. Vi kan ”göra saker” med ord. Genom uttalanden som ”Stäng dörren”, ”Akta dig för hun-
den” eller ”Företaget ska läggas ned” åstadkoms tre saker (Ibid.). För det första har uttalandet en speciell 
mening eftersom det refererar till en specifik händelse, person eller objekt. För det andra så finns en viss 
kraft i uttalandet. Att be någon stänga dörren kan uttalas som både en fråga, uppmaning och förebråelse. 
Den tredje företeelsen är en effekt, eller en konsekvens, av de två första och beror på den kontext som 
uttalandet görs. Att säga att ett företag ska lägga ned kan få ödesdigra konsekvenser om det sägs av en 
viss person i ett visst sammanhang, medan det blir ”nonsens” i ett annat. Härav Foucaults anmärkning om 
att vem som helst inte får tala om vad som helst när som helst. 
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exempel sina framgångsrika företag, företagsföreningar, tidskrifter, täv-
lingar, projekt, osv. Givetvis finns det en mångfald av andra platser som 
också skulle kunna ingå i denna beskrivning. Men det beror förstås också 
på vilken version av entreprenörskap som görs gällande.   

Vad jag försöker göra oss uppmärksamma på är att vi ofta blir låsta, inte 
bara när det handlar om våra möjligheter att föreställa oss entreprenörs-
kap väsentligt annorlunda, utan också när det gäller de fysiska rum där 
entreprenörskap kan ta form. I MiF har det därför betonats som oerhört 
centralt att synliggöra och skapa arenor och mötesplatser som tillåter att 
en mångfald av entreprenörskap kan få komma till uttryck. Men så hand-
lar ju detta projekt heller inte om något mindre än att bredda entrepre-
nörskapet för att skapa en mer entreprenöriell region.  

Ofta handlar skillnaderna mellan de olika entreprenörskapstrådarna mer 
om olika nyanser, och betydelserna glider i varandra utan att det uppstår 
vare sig kommunikationssvårigheter eller missförstånd. Men när entre-
prenörskap, å ena sidan, ses som ett medel för tillväxt och, å andra sidan, 
som ett sätt att skapa ett mer jämlikt samhälle, och där de två olika ver-
sionerna gör anspråk på vissa av samhällets grupper på väsentligt skilda 
sätt uppstår inte bara förbryllande situationer av tystnad, utan också kon-
flikter och meningsskiljaktigheter. I KFV-regionen kan MiF sägas ha satt 
igång en strid om hur entreprenörskap kan uppfattas. Ska den tolkas en-
ligt företagsdiskursen eller jämlikhetsdiskursen? Det är frågan. 

Företagsdiskursen och jämlikhetsdiskursen ser jag som två trådar i entre-
prenörsskapsväven. Den förstnämnda som tjockare och den sistnämnda 
ännu som tunn. De har således olika status i entreprenörskapsväven. Hur 
de relaterar till de andra trådarna i entreprenörskapsväven och vilka av-
tryck som de två diskurserna sätter i det regionala dramat kommer jag att 
diskutera i kommande kapitel35. Men först måste vi se vad som förenar 
de olika trådarna.  För om både de tjocka och tunna trådarna nu ingår i 
samma väv – den med prefixet entreprenörskap – borde de ju även ha 
något gemensamt. 

                                                 
35 Broadfoot, Anderson och Deetz (2004, sid. 198) varnar för att om en studie försöker omfatta alla de olika 
aspekter som en dialogisk syn på diskurser visar i en sammanhängande analys smälter de olika aspekter-
na samman i ett ”träsk av teoretiska och metodologiska motsättningar”. Detta håller jag med om, men 
genom att utveckla tankarna om att se diskurs som en väv menar jag att skiftande bilder kan frammanas 
som tillsammans bidrar till en ökad förståelse om entreprenörskap. På så sätt kan vi förstå hur människan 
å ena sidan lätt förblindas av de tjocka trådarna, men att hon ständigt också kan gripa tag i någon av de 
tunna trådarna för att skapa handlingsutrymme för sig själv och andra.  



Entreprenörskapsdiskursen 

- 79 - 

En förenande tankefigur 

Vad är det som gör entreprenörskap tänkbart? I detta avsnitt tar jag mig 
an uppgiften att synliggöra några antaganden som över huvud gör tankar 
och samtal om entreprenörskap möjliga; de konstruktioner som ligger 
outtalade i bakgrunden när entreprenörskap omtalas. Vad jag söker göra 
här är att skissa de breda penseldragen och därigenom sätta ”ramen” för 
entreprenörskapsväven genom att synliggöra de antaganden som förenar 
de olika trådarna; oavsett tjocklek. För trådarna bör ha något gemensamt, 
tänker jag. Annars kan de ju knappast vara en del av en och samma väv. 
Detta försök ska nu inte förstås som att jag kommer att definiera entre-
prenörskap. Snarare kommer jag att använda två akademiska texter för 
att säga något om entreprenörskapsvävens tankefigur36 (Asplund, 1979; 
1991). Kort sagt, det gemensamma antagande som alla entreprenörska-
pets versioner relaterar till.  

För att kunna säga något om denna tankefigur kommer jag att först att 
studera entreprenörskapets motbild. Att studera motsatsord är en teknik 
som Ahl (2002, sid. 46ff) använt i sin dekonstruktion av entreprenörskap. 
Inspirerad av Saussure, som påpekade att för att göra något begripligt 
kan man porträttera vad det ses som, har hon utifrån en omfattande 
genomgång av entreprenörskapslitteratur, blottlagt entreprenörskap ur 
ett genusperspektiv. Detta ser jag som en intressant metod för att urskilja 
entreprenörskapsvävens tankefigur. Jag kommer således att söka efter de 
ord som används för att beskriva entreprenörskap och, genom att se vilka 
ord som står i kontrast till dessa, söker jag skapa ett spänningsförhållande 
mellan entreprenörskap och icke-entreprenörskap. 

 

 

                                                 
36 I teorier om framtiden introducerar Asplund (1979) en heuristisk modell över hur diskurser, tankefigu-
rer och den materiella verkligheten kan ses hänga samma i tid och rum. I modellen utgör tankefiguren 
kittet mellan den materiella nivån och den diskursiva nivån. Som jag tolkat Asplund fungerar tankefigurer 
som ”översättare”, inte bara i tid och rum, utan också mellan olika språk. Tankefiguren hämtar jag från 
Asplunds diskussion (1979) men jag placerar den i Laclau och Mouffe’s diskursbygge som inte gör någon 
åtskillnad mellan den materiella världen och idévärlden. För dem utgör dessa två världar var sin sida av 
samma mynt och kan därför ej särskiljas. Tankefiguren, menar jag, tillför den diskursiva väven en ram; en 
extra dimension. Närmare bestämt utgör tankefiguren vad som binder samman en diskursiv väv. Det som 
Winther Jørgensen och Phillips (2000) kallar ”det diskursiva fältet”. Tankefiguren kan således ses som 
intrigen till metaberättelsen om entreprenörskap.  
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Entreprenörskapets motbild 

En text jag funnit lämplig för detta ändamål är Handbook of Entrepreneur-
ship Research vars redaktörer, Acs och Audretsch37 (2003), sett behovet av 
en bok som diskuterar hur forskning om entreprenörskap kan förstås och 
utföras. Till denna bok har de bjudit in en rad forskare som alla studerat 
entreprenörskap ur en mängd olika perspektiv. Handboken består av 19 
kapitel och bokens författare uppgår till 29 personer.  

I det inledande kapitlet, som författats av Acs och Audretsch, skriver de 
att syftet med boken är att, ”med hjälp av ledande forskare, bidra med en 
karaktäristisk, tvärvetenskaplig, utgångspunkt för entreprenörskaps-
forskningen” (Ibid., sid. 8). De diskuterar också entreprenörskapets histo-
ria, hur man kan tänka kring entreprenörskap, varför det är så viktigt att 
studera och avslutar med att ge en kort inblick i samtliga av bokens kapi-
tel. Denna text ser ut att vara en passande text att ta del av för att hitta de 
begrepp som används för att beskriva entreprenörskap med. Det som 
sägs i denna text om entreprenörskap torde i vart fall vara legitimt att 
säga; i alla fall år 2003.  

Jag har omsorgsfullt läst Acs och Audretsch introduktionskapitel och an-
vänt en understrykningspenna för att markera alla de begrepp som de 
använder för att beskriva entreprenörskap med. Dessa listas i den vänstra 
kolumnen i tabell 3.1. Därefter använde jag ett antonymlexikon38 för att 
kunna hitta entreprenörskapsbegreppens motsatsord, vilka återfinns i 
den högra kolumnen. Förutom dessa beskrivningar av entreprenörskap 
har jag också lagt till och markerat de begrepp som Ahl (2002, sid. 48) 
fann i sin dekonstruktion. Tillsammans borde dessa två texter kunna ge 
en ledtråd till vad de olika trådarna i entreprenörskapsväven har gemen-
samt.  

Vid en snabb överblick misstänker jag att det är få – om ens någon – som 
skulle välja den högra kolumnen med motsatsord framför de begrepp 
som beskriver entreprenörskap. Den bild av vad entreprenörskap repre-
senterar, som presenteras i den vänstra spalten i tabellen, visar hur sam-
hället förändras; eller utvecklas. Dock framträder en sida av denna för-
ändring; den goda sidan. Det är inga dystra, svartmålade bilder som tor-
nar upp genom den mängd av begrepp som beskriver entreprenörskap. 

                                                 
37 Zoltan Acs och David Audretsch är båda pristagare av FSF-NUTEK Award, ett pris som delas ut till 
framstående entreprenörskapsforskare. Flera av medförfattarna till denna handbok i entreprenörskaps-
forskning också mottagit detta pris; Howard Aldrich, Arnold Cooper, William Gartner samt David Storey. 
 
38 Att ange negationer och blottlägga dikotomier för att visa på tystnader och ”det andra” är några av 
Martins (1990) råd för att dekonstruera en text.  
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Det borde vara lätt att medge att entreprenörskap upprätthåller en di-
stinkt, och oinskränkt, skiljelinje mellan ”svart och vitt”. Uppdelningen 
mellan gott och ont, en alltid lika välbekant som angelägen distinktion. 
Om vi vänder blicken mot skönlitteraturen framstår skillnaden mellan 
gott och ont lätt som en tidlös litterär schablon varmed vi befinner vi oss i 
ett universum av berättelser. Frågan att ställa här blir således vilken stor 
berättelse som entreprenörskap skildrar? Var går skiljelinjen mellan det 
vita, goda och det svarta, onda?   

Tabell 3.1 – Begrepp som beskriver entreprenörskap och dess motsatser 
Ord som beskriver Entreprenörskap Motsatser 
Marknadsaktivitet1, 2 Att inte bedriva handel* 
Utveckling1 Stagnation, tillbakagång 
Ekonomisk tillväxt1,, 2 Ekonomisk stagnation, nedgång 
Dynamisk1 Statiskt, passiv 
Innovation1, 2 Beständighet, varaktighet, tradition, ”samma 

hjulspår” 
Teknologisk förändring1 Humanistisk, mänsklig stabilitet 
Privat sektor1, 2 Offentlig sektor 
Tillblivelse1 Undergång, förintelse 
Risk 1, 2 Stabilitet 
Risktagande1, 2 Undvika risker, säkerställa, garantera 
Riskkapital1 Riskfritt arbete* 
För vinst1 Icke-vinst, förlust 
Osäkerhet1, 2 Säkerhet, trygghet, tillförsikt, visshet 
Manövrera och leda1, 2 Ta order, ge efter 
Förmåga att uppfatta möjligheter1, 2 Vara blind inför möjligheter 
Se och handla på möjligheter1 Låta möjligheter passera förbi 
Drivkraft2 Hindrande kraft 
Information1 Desinformation 
Kunskap1 Okunskap, enfald, villfarelse 
Upptäckt1 Oupptäckt* 
Exploatering1 Bevara, låta vara* 
Agera1 Dröja, tveka, låta bli 
Strategisk1 Mindre välbetänkt, otaktisk 
Kreativitet1 Fantasilöshet, idétorka 
Process1 Ögonblicksbild 

1 Beskrivningar av entreprenörskap med utgångspunkt i Acs och Audretsch inledningskapitel i Handbook 
of Entrepreneurshp Research. 
2 Beskrivningar av entreprenörskap tagna från Ahl’s (2002) dekonstruktion. 
* De ord som jag ej kunnat hitta antonymer till utan som jag delvis genom att konsultera kollegor, själv 
konstruerat. 
 
De ledord som rubricerar entreprenörskap ser ut att handla om skapelse, 
förändring, och utveckling. Inte om förintelse, stagnation, och tillbaka-
gång. En inte alltför långsökt tolkning skulle kunna vara att det fenomen 
som avses handlar om hur samhället nydanas i en mängd aspekter. Ent-
reprenörskap sätter inte bara skenet på förändring, utan jag skulle vilja 
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säga att dess ”kärna”39 utgörs av lägesförändring, rörelse, kraft och hand-
ling. Ett passande motsatsord till entreprenörskap, som emellertid inte 
uppenbarar sig i tabellen, skulle kunna vara handlingsförlamning. Givet 
att handlingsförlamning är ett uttryck för uteblivet beteende och immobi-
litet blir entreprenörskap de spontana handlingarnas kraft och styrka.  

Entreprenörskap verkar vara vad som gör det stela och fasta återigen rör-
ligt. Det förändrar. Och det är människor som gör förändringen möjlig. 
Människor – eller kanske hellre; entreprenörer - förflyttar samhället i 
önskvärd riktning. I samtalet om entreprenörskap verkar vi sätta en tilltro 
till människans förmåga att förbättra världen i någon mening. En möjlig 
tolkning skulle därför kunna vara att entreprenörskap blivit ett begrepp 
som upprätthåller skiljelinjen mellan ”den goda” och ”den onda” sam-
hällsutvecklingen. Vi föreställer oss ogärna framtiden som en utsiktslös, 
hopplös och redan utstakad väg. I alla fall inte när det är entreprenörskap 
som omtalas: 

Entrepreneurship – which can be enacted by an individual, a group of people 
involved in a process, or a network of companies – brings about social 
change (Hjorth, Johannisson och Steyaert, 2003, sid.105). 

Entrepreneurship has come to be perceived as an engine of economic and so-
cial development throughout the world (Acs och Audretsch, 2003, sid. 3). 

Vi kan således konstatera att entreprenörskapet haft stor betydelse för sam-
hällsutvecklingen och kanske kommer att få en än större betydelse i framti-
den (Landström, 2003, sid. 13). 

[L]iving requires an open risk that can take us anywhere, even where we 
least expect it. That is what entrepreneurship as an alternative practice can 
signify in any economy, old or new: the search for an elsewhere, for another 
moment to use. The purpose: continuously to be on the move (Steyaert och 
Hjorth 2003, sid. 302). 

Stagnation är hotet, den stora faran. Det är dynamik, förändring, och mo-
bilitet som förespråkas. Listan av superlativ kan göras lång och det är inte 
utan förundran jag konstaterar att ensamt litet ord - entreprenörskap – 
kan föra med sig så mycket hopp, längtan och förväntan. Drömmen om 
en framtid. Jag läser – kanske mellan raderna? – en tilltro till att samhället 
kan förändras till det bättre. Det kan utvecklas.  Entreprenörskap blir vad 
som skänker oss hopp och tro på en värld också i morgon. Men det finns 
inte någon tydligt utstakad väg. Bara en förväntan om att det genom ent-
reprenörskap uppstår nya vägar.    

                                                 
39 Imre Lakatos beskrev de grundläggande principerna som den hårda kärnan i ett forskningsprogram. I 
entreprenörskapsforskningen skulle den hårda kärnan vara något i stil med att olika former av samhälls-
förändring kan förklaras av entreprenörskap (se Chalmers, 1999, sid. 125). 
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Entreprenörskap som vår tids skapelseberättelse 

Hjort och Johannisson (2000) beskriver entreprenörskap som en skapel-
seprocess och framhåller den lekande människan, homo ludens, i stället för 
homo economicus. Likväl är entreprenörskap inte något som de ifrågasätter 
per se utan det associeras med godhet. Kopplingen mellan skapelse och 
entreprenörskap gör det, om inte omöjligt så väldigt svårt att föreställa 
sig entreprenörskap som något dåligt. Detta resonemang kan förstås från 
två aspekter. 1) Skapelse är ett teologiskt begrepp förknippat med godhet, 
och 2) Vi använder entreprenörskap när vi talar om framtiden och det gör 
vi helst med en tilltro om att den kommer att gestalta sig på ett bra sätt.  

För det första är det inte vilken framtid som helst som vi talar om när vi 
talar om entreprenörskap. Det är den goda framtiden vi vill skapa. Men så 
är också skapelsebegreppet40 intimt förknippat med godhet:  

Skapelse är ett teologiskt begrepp som utrycker att allt i tillvaron ytterst är 
beroende av sin skapare. Någon har tänkt och velat det som finns oberoende 
av oss. I kristen teologi är det Gud som har skapat världen. Det betyder ock-
så att skapelsen är god, eftersom Gud är god. Ondska är sådant som står 
Guds goda avsikter emot. (Grenholm, 2005, sid. 45) 

För det andra så menar jag att frågan om hur vi vill att framtiden ska ge-
stalta sig ständigt finns närvarande i samtalen om entreprenörskap. Hur 
vi kan tala och tänka om framtiden bestäms enligt Asplund (1979) av tre 
tankefigurer; den första relaterar till apokalypsen och alltings ände, den 
andra till ”the great chain of being” och hur allt hänger samman i ett 
kretslopp, den tredje till utvecklingstanken men också till Myten om fram-
steget (von Wright, 1993).  
                                                 
40 När vi talar om skapelsen är det ofta världens uppkomst vi har i åtanke. Precis som när det handlar om 
andra fenomen i tillvaron påträffas också här olika versioner om hur det förhåller beträffande denna exis-
tentiella nivå. I den vanligt förekommande skapelseberättelsen var det Gud som skapade, först himmel 
och jord, och sedan människorna. I den andra skapelseberättelsen berättar evolutionen om att allt liv på 
jorden har uppstod ur en gemensam urform och att det är i en biologisk process som livsformer utvecklats 
över generationers sikt; däribland människan. I den förra berättelsen framstår kreativitet som mycket 
centralt, i den andra de biologiska processer genom vilka livsformer skapas. Båda dessa berättelser berör 
hur vi talar om entreprenörskap. Idag riktas blicken mot människans kreativitet och skaparförmåga att 
utveckla vår livsform; samhället. Människan blir Guds medskapare. Samtidigt blottar sig den evolutionära 
skapelseberättelsen tydligt om vi betänker att det marknadssamhälle vi lever i baseras på idén om att de 
starka (företagen, idéerna, organisationerna, individerna, osv.) som överlever och att de svaga slås ut. 
Dagens skapelseberättelse menar jag kan ges rubriken entreprenörskap, vilket i sin tur ger entreprenörer-
na positionen som skapare. Följande citat, vilket är hämtat ur det tal som Ebba Lindsö framförde vid Ent-
reprenörsdagen i Göteborg den 20 september 2004, ger exempel på detta: ”Det finns många entreprenörer 
i Sverige idag som vill vara med och skapa något, något som är angeläget och som har betydelse för 
många människor. Det är ett oslagbart ögonblick när man känner att det stämmer, att någonting går fram-
åt, blir bättre, lättare, enklare. Och det man gör är meningsfullt. Man kan påverka, man kan skapa. Entre-
prenör är det finaste man kan vara. Och det roligaste.” Talet är hämtat från: 
http://sn.svensktnaringsliv.se/SN/publi.nsf/wtall/CC257EDB7F3A8C6AC1256F410037151F (2006-12-
03). 
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Entreprenörskap kan ses relatera till dessa tre tankefigurer på lite olika 
sätt. I första hand kan den sammankopplas med utvecklingstanken och 
berättelsen om moderniteten. Men jag menar att samtalet om entrepre-
nörskap rymmer en fjärde tankefigur för hur vi tänker och talar om fram-
tiden som just kännetecknar den stora berättelsen om entreprenörskap; 
nämligen att entreprenörskap kan ses som vår tids skapelseberättelse41. Det är 
denna tankefigur som jag menar att de olika versionerna av entrepre-
nörskap relaterar till. Framförallt sätter den människans förmåga att skapa 
en framtid i fokus. Det är denna tankefigur som förenar trådarna i entre-
prenörskapsväven.  

Vi använder entreprenörskap för att porträttera hur vi vill att framtiden 
ska gestalta sig. Det påminner oss om människans möjlighet att interve-
nera i världen och ger oss därför hopp och tilltro om en värld också i 
morgon. Det är detta antagande som utgör en tyst överenskommelse i de 
allra flesta entreprenörskapsversioner; människans förmåga att skapa sin 
framtid. Den skapande människan gör diskursen om entreprenörskap 
möjlig. Det är därför dags att fördjupa oss i hur vi föreställer oss henne. 

Den skapande människan 

Genom det lingvistiska tricket att omvandla ett adjektiv, som entrepre-
nörskap, till substantivet entreprenör skapas med ens en viss typ av per-
son. Sådana förvandlingar ses av Burr (1995, sid. 49) som en generell in-
riktning mot att se människor i termer av vad de är, snarare än att se dem 
för vad de gör. Eftersom vi kan säga entreprenör, precis som vi kan säga 

                                                 
41 Att det också finns andra skapelseberättelser påminner oss Grenholm (2005) när hon reflekterar över 
moderskap och den skapelseprocess i vilken barn kommer till världen. Moderskap – och naturligtvis även 
faderskap – utgör även de berättelser om skapelse som hänger samman med hur vi kan tänka om framti-
den. För om det inte finns några barn har vi svårt att se någon framtid. Moderskap är en realitet vi inte kan 
undkomma. Därför tänker jag att moderskap ingår i alla de andra de fyra tankefigurerna om framtiden; 
om än i det fördolda och på olika sätt. Det slår mig också att denna andra skapelseprocess, där barn blir 
till, står i kontrast till entreprenörskap. I en analys av en årgång av tidningen Entreprenör visar det sig 
problematiskt att beskriva kvinnor som entreprenörer utan att beskriva deras relation till barn och familj. 
Skapelseberättelsen om entreprenörskap tycks därför inte vara förenlig med berättelsen om fortplantning. 
Detta gör att vi lätt hamnar i den ständiga dikotomins premisser där produktion står i kontrast till repro-
duktion, kultur mot natur, offentligt mot privat, osv. Den ena av de två skapelseprocesserna – entrepre-
nörskap eller fortplantning – tar alltid överhanden. De tycks vara oförenliga i en och samma tankefigur, 
vilket sätter gränser för vilka vi kan se som skapare; entreprenörer. Om vi förflyttar oss tillbaka till den 
skapelseberättelse som bibeln har att förtälja får vi veta att Gud skapade först mannen, sedan kvinnan (1 
Mos 2, sid. 21-23). Först handlade Gud av kreativitet, sedan imiterade han. Kreativitet är knuten till den 
första och ursprungliga skapelsen av mannen, vilket står över imitation – skapandet av kvinnan. Entre-
prenörskap handlar om kreativitet, inte om imitation eller reproduktion, och tar därför plats i sinnebilden 
av det existentiella skapandet. Inte i bilden av hur människor ständigt kommer till världen.  
 



Entreprenörskapsdiskursen 

- 85 - 

ledare och innovatör, kan vi också tänka oss att det finns människor som 
är så beskaffade. Fokus flyttas från att göra till att vara. Från att entrepre-
nörskapa till att vara en entreprenör.  

I en studie av Howorth, Tempest och Coupland42 (2005) där de intervjuat 
flera personer som startat företag, fann de betydande olikheter mellan 
vad de olika entreprenörerna beskrev att de gjorde jämfört med hur de 
framställde sig själva. Identiteten ”entreprenör” stämde för dem inte sär-
skilt bra överens med vad de i själva verket gjorde. Företagarna gav sig 
med andra ord vissa egenskaper som de sedan implicit ifrågasatte när de 
beskrev vad de faktiskt tog sig för. En av deltagarna i studien, Alan, som 
startat flera olika företag, och som såg entreprenörer som personer som 
tog ansvar för sin egen överlevnad, beskrev sig själv i motstridiga orda-
lag, vilket också visade sig vara det mest utmärkande i den diskursiva 
analysen av entreprenörernas utsagor. Entreprenörens identitet framstår 
därför som både mångtydig, fragmenterad och ständigt under förflytt-
ning (Ibid.). Det torde således vara intressant att studera vad de männi-
skor som vi för stunden kallar entreprenörer är sysselsatta med när de ut-
för entreprenörskap. 

Så har dock inte fallet varit inom entreprenörskapsforskningen. En för-
klaring kan vara definitionssvårigheterna. För hur kan vi veta när och var 
entreprenörskap utövas. Och av vem? För vilka var det nu som skulle 
studeras? Det tycks finnas en viss rundgång i problematiken med att be-
stämma vilka vi avser när vi talar om dem som utvecklar samhället i rätt 
riktning. Kan det vara så att vi har svårt att kalla människor för entrepre-
nörer i nutid? Antingen talar vi om de som genomfört det. Alternativt 
talar vi – med viss förhoppning – om dem som ska göra det; skapa den 
nya framtiden. Sällan talar vi om de som gör det just nu. Omständighe-
terna tycks därför vara att entreprenörer bäst låter sig fångas antingen 
retrospektivt eller visionärt. bevarare 

Möjligen har detta dilemma bidragit till att just entreprenörens karak-
tärsdrag rönt ett sådant enormt intresse i den s.k. egenskapsforskningen 
Förmodligen var tanken att om vi kunde identifiera entreprenörerna be-
höver vi inte längre oroa oss för samhällets utveckling. Detta är dock en 

                                                 
42 I Rethinking entrepreneurship methodology and definitions of the entrepreneur förespråkar Howorth, Tempest 
och Couplands (2005) en mångparadigmatisk ansats, till skillnad från en tvärvetenskaplig, för att på ett 
insiktsfullare sätt diskutera entreprenörskap inom forskningen. Själva använder de fyra olika ansatser – en 
normativ, en tolkande, en diskursiv och en kritisk – i sin studie av företagarna. I samtliga av dessa fyra 
ansatser framkom svårigheterna med att fastställa en enhetlig definition av vem entreprenören är. Entre-
prenörens identitet menar de således är mångfacetterad, föränderlig, och låter sig därmed inte lätt 
”fångas”.  
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ansats som numera betraktas som både förlegad och oviktig inom forsk-
ningen. Om den över huvud ges något utrymme idag så är det margi-
nellt. Emellertid betyder inte det att den är overksam. I spåren har denna 
forskning lämnat ett antal antaganden om hur en entreprenör ska vara: 

In some respects, the entrepreneurs is a heroic figure in American folklore 
akin perhaps, to Davy Crockett an other truly indigenous epic types  - stal-
wart independents who hewed forests, climbed over the mountains, built 
new communities, rose from nothing to something, and did all the things 
American heroes must have done to build a great nation. (Collins och Moore, 
1964, sid. 4-5 i Ogbor, 2000) 

Entreprenörerna har kommit att framstå som synnerligen speciella per-
soner. De är ju dem som skapar! Åtskilliga är de superlativ som söker be-
skriva dessa personer. Man kan rimligen ställa sig frågan om vem som 
kan leva upp till standarddefinitionen av en entreprenör? Med hänsyn till 
hur entreprenören har omtalas har också kritik riktats mot att diskursen 
är diskriminerande (Berglund och Stenmark, 2005) eftersom den är man-
ligt könsmärkt (t ex Ahl, 2002; Holmqvist och Sundin 2002; Pettersson, 
2002), och etnocentriskt bestämd (Ogbor, 2000).  

Entreprenörens motbild  

Jag kommer nu att använda samma dekonstruktionistiska grepp som när 
jag skapade ett motsatsförhållande mellan entreprenörskap och icke-
entreprenörskap. Nu är emellertid siktet i stället inställt på hur entrepre-
nören beskrivs, respektive hur hon inte beskrivs vilket presenteras i tabell 
3.2. Som tidigare har jag utgått från Acs och Audretsch (2003) inlednings-
kapitel och Ahls (2002, sid. 48-54) dekonstruktion. Därutöver har jag lagt 
till de vanligaste beskrivningarna som, enligt Filion (1998, sid. 6), använts 
inom forskningen för att beskriva entreprenörens karaktärsdrag. 

Det är ingen kort lista som uppenbarar sig när det handlar om att ge plats 
åt alla de goda egenskaper43 som beskriver entreprenören. Inte förvånan-

                                                 
43 Lakoff och Johnson (1980) menar att människan i allt högre grad kommit att bli en ”behållare” för olika 
motiv och egenskaper. Hur egenskaper uppstår kan dock förstås på skilda sätt. Antingen ses de som bio-
logiskt, medfödda; våra inneboende attribut. Alternativt skulle de egenskaper vi kan förskaffa oss utgöra 
en karta på attribut som anses vara riktiga i vår tid. I olika sociala situationer snappar vi upp detaljer från 
denna karta som vi antingen tillskriver oss eller bortskriver oss ifrån. På så sätt kan egenskaper ses som 
vad som skapas i relationer människor emellan. Vi blir då inte den person vi ”är” för att vi har sådana 
inneboende egenskaper, utan för att vi befunnit oss i vissa sociala situationer där vi förskaffat oss vissa 
erfarenheter som format den person vi kommit att bli. En sådan syn på människan skulle förmodligen, av 
åtskilliga, kunna uppfattas som rätt så egendomlig. Möjligen också befängd. Vi har med tiden blivit så 
vana att tänka om både oss själva och andra som exempelvis blyga, rättframma, känsliga eller modiga 
personer. Att se sig själv, eller andra, i ett annat sken blir i många fall otänkbart. Burr (1995) driver denna 
tes på ett tänkvärt sätt genom att be oss betänka vilken betydelse som personliga egenskaper skulle få om 
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de visar sig också, precis som när det gäller entreprenörskap, beskriv-
ningarna av entreprenören att vara betydligt mer tilltalande än dess mot-
satser. Att påstå att entreprenören framstår som en synnerligen extraor-
dinär person ser inte direkt ut att vara någon underdrift.  

Tabell 3.2 – Begrepp som beskriver entreprenören och dess motsatser 
Entreprenören ’Den Andre’ 
Flexibel3 M Orubblig 
Accepterar tvetydigheter och osäker-
heter2, 3 

Tolererar ej tvetydigheter och osäker-
het 

F Sensitivitet gentemot andra3  M Kraftfull, övertygande  
F Tenderar att lita på människor3  Tenderar att ej lita på människor 
Kreatör, tycker om att skapa2, 3 Imitatör, tycker om att efterlikna 
M Innovatör3  Imitatör, någon som inte hittar på nytt 
M Ledare2, 3  F Underlydande 
M Tar måttliga risker3 Tar ej måttliga risker 
M * Energisk2, 3 Handlingsförlamad 
M Säker3  F Osäker 
M Original3 Kopia 
M Optimistisk2, 3 Pessimistisk 
M Resultatorienterad3  F Orienterar sig mållöst 
M Rådig3  Medelmåttig 
M Prestationsorienterad2, 3 F Fatalist 
M Självmedveten3   F Är ej självmedveten 
M Självförtroende3 F Har ej självförtroende 
Långsiktigt engagemang3 Kortsiktig 
M Tar initiativ3  F Efterföljare 
Lär sig3 Förblir okunnig 
M Resursanvändare3  Resursförbrukare 
M Pengar som mått på framgång3  F Har inte pengar som mått på fram-

gång 
Kreatör, tycker om att skapa*  F Tycker om att efterlikna 
M Organisatör2 Oorganiserad, kaotisk 
M Fattar välgrundade beslut2 Fattar dåliga beslut 
M Skarpsinnig2 F Lättlurad 
M Inflytelserik2  F Lättpåverkad 
M Anförare av industrialismen2  F Anhängare (av industrialism) 
M Insiktsfull2  F Blind 
M Modig2 F Feg, försiktig 
M Leder ekonomisk och moraliskt 
framåtskridande2  

F Följer (ekonomiskt och moraliskt 
framtåskridande) 

M Viljestark2  F Vek, kraftlös 
M Beslutsam2  F Obeslutsam 
M Stadigt temperament2  F Ombytlig 
M Håller sig till utstakad kurs2  F Vacklande 

                                                                                                                                               
vi levda ensamma på en öde ö. Troligen, menar hon, skulle dessa egenskaper då förlora sin mening efter-
som de berör hur vi uppträder i samvaro med andra människor (Ibid., sid. 32). Egenskaperna är således 
flytande, de definieras alltid i förhållande till andra. Egenskaper uppstår inte i ett socialt vakuum utan de 
är relationella.  
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Entreprenören ’Den Andre’ 
M Djärv2  F Feg 
M Beslutsam trots osäkerhet2  F Svamlig 
M Skicklig på att stå emot motstånd2  F Foglig 
M Självcentrerad2  F Osjälvisk  
M Vill skaffa sig privat kungarike eller 
en dynasti2  

F Har inget behov av att lämna ett mär-
ke av sig i världen 

M Söker makt2  F Undviker makt 
M Söker svårigheter2 Undviker svårigheter 
M Visionär2  Pragmatisk 
M Aktiv2 F Passiv 
M Uthållig2 F Svag 
M Har intern kontroll2 F Förpassad till extern kontroll 
Outtröttlig2 F Klen 
M* Duglig2 Oduglig 
M* Intelligent, begåvad2 Dum  
M* Effektiv2 F Tvekande 
M* Mentalt fri2  F Mentalt begränsad 
M* Överlägsen fallenhet för affärer2  F Undermålig affärstalang 
M* Framsynt2  F Kortsynt 
M* Självständig2  F Förbunden 
M* Oberoende2, 3  F Beroende 
M* Vill kämpa och vinna2  F Undviker kamp och konkurrens 
M* Vill visa sin överlägsenhet2  F Inget behov av att visa sin duglighet 

1 Beskrivningar av entreprenörskap med utgångspunkt i Acs och Audretsch inledningskapitel i 
Handbook of Entrepreneurshp Research. 
2 Beskrivningar av entreprenörskap tagna från Ahl’s (2002) dekonstruktion. 
3 Beskrivningar av entreprenörskap tagna från Filions (1998, sid. 6) sammanfattning av karakteri-
stika som utmärker entreprenören. 
M De egenskaper som ses som manliga enligt Bem’s (1981 i Ahl, 2002) index över maskulinitet och 
femininitet 
M* De egenskaper som ses som manliga, men som enligt Persson (1999, i Ahl, 2002) inte gäller för 
den svenska kulturen. 
F De egenskaper som ses som feminina enligt Bem’s (1981 i Ahl, 2002) index över maskulinitet och 
femininitet 
 

Många av dessa egenskaper kan sägas ha producerats, eller i vart fall för-
stärkts, i forskarsamhället. Inte minst har egenskapsforskningen cemente-
rat bilden om att det här handlar om en mycket speciell och eftertraktad 
person. Kritiken mot denna forskning har emellertid inte låtit vänta på 
sig, menar Landström (2000, sid. 64). Men de kritiska röster44 som lyfts 
fram verkar inte ha ifrågasatt varför dessa egenskaper ses som positiva. 

                                                 
44 Snarare har kritikerna i en funktionalistisk anda betonat att antalet motiv och egenskaper blivit så 
många att de blivit ohanterliga, att en individs motiv inte är konstanta över tiden, och att motiven kan 
variera mellan enskilda individer. Huvudsakligen baseras kritiken på metodologiska och konceptuella 
argument varmed man argumenterar för att undersökningsverktygen behöver förfinas (Landström, 2000, 
sid. 65). Med andra ord så skulle träffsäkrare undersökningar kunna utföras beträffande vad som egentli-
gen karaktäriserar entreprenören om man bara kunde komma överens om en allmängiltig definition av 
entreprenörskap. Men att bestämma vad entreprenörskap är, har som bekant visat sig vara ett fåfängt 
uppdrag. 
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Inte heller på vilka grunder de ständigt sammankopplas med entreprenö-
rens dåd; och därmed inte illdåd45.  

När Ahl (2002) dekonstruerar bilden av entreprenören gör hon det utifrån 
en socialkonstruktionistisk utgångspunkt. Men där finns också en annan 
agenda, den feministiska. Därför använder hon i sin dekonstruktion ett 
index46 som beskriver vilka egenskaper som vi i dagens samhälle ser som 
feminina respektive maskulina. Inspirerad av detta grepp har jag marke-
rat de egenskaper som anses vara feminina respektive maskulina enligt 
tabell 3.2. Resultatet är slående. Nästan alla de egenskaper som beskriver 
entreprenören är manligt könsmärkta. På samma sätt är flera av de kon-
trasterande orden feminina. Jag kan således lugnt stämma in med dem 
som tidigare påpekat att entreprenören är en maskulin konstruktion (t ex 
Ahl, 2002; Bruni, Gherardi och Poggio, 2004; Javefors Grauers, 2000; Jo-
hannisson, Hjorth och Steyaert 2001; Lindgren, 2000, Ogbor, 2000; Petter-
son, 2002; Holmqvist och Sundin 2002).   

Flera av de egenskaper som ses som feminina - och som kan betraktas 
som positiva egenskaper – saknas emellertid helt i tabellen. Till exempel 
finns varken egenskaper som, pålitlig, sympatisk, förstående, ödmjuk, 
tillgiven och förtrolig uppsatta på listan. Uppenbarligen säger inte dessa 
egenskaper något om hur entreprenörer kan vara. Att kvinnan blir ”den 
andre”47 i förhållande till entreprenören verkar ganska uppenbart och vi 
kan också tänka oss att ”andra” grupper som exempelvis invandrare och 
ungdomar står i kontrast till den konstruktion som upprätthåller synen 

                                                 
45 I artiklen Entrepreneurship: Productive, Unproductive and Destructive illustrerar Baumol (1990), genom att 
studera historiska skeenden från forntida Rom, Kinas storhetsperiod, Medeltiden och Renässansperioden, 
en betydligt mer nyanserad bild av entreprenörskap. Denna historiska beskrivning av entreprenörskap 
pendlar således mellan att vara något konstruktivt uppbyggande till att ta sig i uttryck på ett oerhört de-
struktivt sätt, som t ex genom krig.  Därigenom problematiseras tankefiguren på ett tänkvärt sätt genom 
att visa att förstörelse är skapelsens baksida och att det aldrig entydigt går att dra en linje däremellan.   

46 Sandra Bem (1981 i Ahl, 2002) har utvecklat en förteckning över begrepp som beskriver kulturellt accep-
terade normer för vad som anses vara manligt och kvinnligt i vår tid. Dessa begrepp visar hur vi konstrue-
rat könsrollerna, och har använts flitigt i amerikansk psykologiforskning (Ibid.). 

47 De flesta ser sig nuförtiden leva i ett jämställt samhälle där vi oavsett könstillhörighet uppfattar oss ha 
samma förutsättningar avseende våra (arbets-) liv. Men i de texter som beskriver kvinnors entreprenörs-
kap visar sig detta vara en illusion eftersom de två sfärerna privat och arbete åtskiljer man och kvinna 
(Ahl, 2002). I entreprenörskapsforskningens huvudfåra omnämns överhuvudtaget inte den privata sfären 
där hem, familj och barn tar plats, en sfär som i entreprenörskapstexter står i förbund med kvinnan (Ibid.). 
Det är i den offentliga sfären som entreprenörskap tar plats, en sfär som - enligt dessa texter – uteslutande 
befolkas av män. Men så är det också män som historiskt tagit plats både som forskare och undersöknings-
objekt i forskningen om entreprenörskap. När fokus i forskningen riktas mot kvinnor som entreprenörer 
förstärks skillnaderna mellan kvinnor och män, såväl som uppdelningen mellan privatliv och arbetsliv. 
Den poäng som Ahl framför innebär att forskningen om kvinnors entreprenörskap, genom att fokusera på 
skillnaderna mellan kvinna och man, snarare förstärker olikheterna mellan könen än att minska på dem. 
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på entreprenören, vilken bäst verkar komma till uttryck i den väster-
ländske hjälten: 

Entrepreneurship is conceptualized by this ideological orientation as if it 
were a concrete means by which the rational European/North American 
male model exhibits the propensity to take risks, to conquer the environment 
and to survive in a Darwinian world’ (Ogbor, 2000, sid. 618). 

Att kvinnan bli ”den andre” i förhållande till entreprenören verkar gans-
ka uppenbart. Vad som är mer anmärkningsvärt är det påstående som 
Jones och Spicer (2005) presenterar vilket innebär att vi alla blir ”den and-
re” i förhållande till entreprenören. Vid närmare betraktande av alla de 
egenskaper som beskriver entreprenören är jag benägen att godta denna 
tanke. Entreprenören är en illusion, en drömbild; en stereotyp av den 
ideala människan i en marknadsekonomi. Den illusoriska bilden av ent-
reprenören kan avläsas utifrån mängden av positiva egenskaper, men 
också med tanke på att samtliga egenskaper anspelar på den traditionella 
hjältebilden. Men kanske lever vi i ett sagoland där vi behöver förebilder i 
form av hjältar och hjältinnor som vi kan se upp till. Problemet är i så fall 
att det inte finns en mångfald av sådana förebilder när vi talar om entre-
prenörskap. En hjältebild passar ju definitivt inte alla.   

Entreprenören – en hjältefigur 

Kvar återstår det faktum att det inte endast är kvinnor, ungdomar, in-
vandrare, eller andra ouppräknade sociala kategorier som blir ”den and-
re” i förhållande till den mytbild som skapats av entreprenören. Här får 
vi alla vackert ta plats i samma båt. Ingen kan hålla måttet med tanke på 
alla de fantastiska egenskaper som vi använder för att beskriva entre-
prenören. Figuren blir helt enkelt inte mänsklig.  I stället kan vi se entre-
prenören som en beskrivning av idealmänniskan - en gudabild om man 
så vill - för hur människan bör vara i ett marknadsorienterat samhälle. 
Inte konstigt att jakten på entreprenörer ter sig utopisk! Entreprenören 
per definition finns inte utan har i stället blivit myten personifierad:  

The search for the source of dynamic entrepreneurial performance has much 
in common with hunting the Heffalump. The Heffalump is a rather large and 
very important animal. He has been hunted by many individuals using vari-
ous ingenious trapping devices, but no one so far has succeeded in capturing 
him. All who claim to have caught sight of him report that he is enormous, 
but they disagree on his particularities. Not having explored his current habi-
tat with sufficient care, some hunters have used as bait their own favourite 
dishes and have tried to persuade people that what they caught was a Heffa-
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lump. However very few are convinced, and the search goes on. (Kilby, 1971, 
sid. 1 i Jones och Spicer, 2005, sid. 234). 

Vad som kännetecknar forskningen om entreprenörskap har varit de 
oförtrutna försöken att identifiera entreprenören (se tex. Ogbor, 2000; 
Armstrong, 2001). Ett uppdrag som ständigt har misslyckas eftersom ent-
reprenören i själva verket inte existerar (Jones och Spicer, 2005). Entre-
prenören har i stället kommit att betraktas som en idealmänniska i da-
gens samhälle vars egenskaper kan ses som en beskrivning - dock en 
gäckande sådan - över vilka vi bör vara. I Laclau och Mouffe´s (1985) ter-
mer blir entreprenören en myt, den som ger oss hopp och tillförsikt och 
som upprätthåller drömmen om en framtid. Vad de gör och var de dyker 
upp kan vi aldrig förutsäga. Inte heller hur de kommer att beskrivas 
framledes.  

Så hur vi än letar, vilka platser vi än besöker och vilka förfaranden vi än 
tillämpar i jakten finner vi bara ”de andra”; undantagen som ligger – mer 
eller mindre – långt ifrån den idealbild som målas upp. Till och med Ing-
var Kamprad och Bill Gates är ju av kött och blod. Vad jag emellertid vå-
gar påstå är att, som idealbilden ser ut just nu, favoriseras den rationelle, 
västerländske, heterosexuelle, medelålders mannen av medelklass. Lika-
fullt utgör dock även han ett undantag från normen. Än värre blir det för 
”de andra” som blir än mer avvikande när entreprenören, som den omta-
las idag, utgör mallen. Myten om entreprenören är uteslutande, men den 
stänger oss alla ute.  

En paradox 

Tankefiguren om entreprenören som den skapande människan stöter 
bort henne. Samtidigt sätter den agendan för hur människor ska bete sig i 
dagens samhälle. Detta blir paradoxalt. För trots att entreprenören existe-
rar som en mytbild har denna bild samtidigt blivit liktydig med hur vi i 
allmänhet betraktar människan i dagens samhälle (t ex du Gay, 1986; 
1999). Entreprenörens egenskaper har på ett ontologiskt plan kommit att 
åtnjuta företräde:   

[A]s schools, government departments and so forth are re-imagined as “en-
terprises” they all accord an increased priority to the “entrepreneur” as a 
category of person. In this sense the character of the entrepreneurs can no 
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longer be seen as jus on e among a plurality of ethical personalities but must 
rather be seen as assuming an ontological48 priority. (du Gay, 1999, sid. 231) 

Om vi följer du Gays resonemang har entreprenören, i en betydande me-
ning, tagit besittning i dagens samhälle. Hon har blivit en självklar mått-
stock som dyker upp i alla de sfärer som livet har delats in i och som sät-
ter agendan både för hur vi ska vara liksom för hur vi ska agera när vi 
ansvarsfullt, självförverkligande och självoptimerande deltar i projektet 
med att ”göra våra liv”. För visst skulle vi väl gärna identifiera oss med 
många av de egenskaper som radades upp i tabellen? Vem vill inte be-
skriva sig själv som en energisk, säker, optimistisk person med självför-
troende som tar initiativ och som litar på andra människor och tycker om 
att skapa…  

Entreprenören framstår ofta som en öde ö som navigerar fritt i den socia-
la världen, till synes helt frikopplad från en kontext där det finns andra 
människor som kan bidra till – eller stjälpa - att möjligheter uppfattas och 
förverkligas, så att de så småningom kan komma att åtnjuta största tänk-
bara värde i samhället. På så sätt förefaller det som att de individer som 
lyckats har klarat det på helt egen hand - genom att använda sina nät-
verk, driva sin idé och nyttja tillgängliga resurser - medan de som miss-
lyckats har sig själva att skylla. Men så menar också Bauman (2001) att vi 
idag lever i ett individualiserat samhälle:  

I vårt ”samhälle av individer” antas allt det trassel man kan hamna i vara 
själförvållat, och får någon det hett om öronen beror det på den olycklige 
ägaren till öronen själv. Det goda och det dåliga som fyller en persons liv har 
hon bara sig själv att tacka för eller kan hon bara ge sig själv skulden för. 
(Bauman, 2001, sid. 18) 

Enligt Bauman håller det gemensamma på att försvinna, samhället luck-
ras upp, och i efterdyningarna står individerna ensamma. På ett rätt så 
olustigt sätt står förhoppningarna till att vara den som först griper tag i 
de vinstlotter som finns i livets lotteri (Ibid.). För det är på bekostnad av 
någon annans välmående. Rådande strukturer, i form av våra institutio-
nella arrangemang, blir svårligen ifrågasatte. Vad som förenar oss - sam-
hället - får det besvärligt när vad som skiljer oss åt blir alltmer mångfacet-
terat. Det är inte strukturerna som måste ses över, utan det är individen 
som ska anpassa sig därefter.  

Till och med entreprenörskapsforskningen särskiljer individ från struktur 
och riktar intresse mot hur entreprenörerna kan rätta sig efter strukturer-

                                                 
48 I svenska akademins ordlista beskrivs ontologisk som ”läran om det varandets väsen”. Att något är 
ontologiskt beskriver följaktligen egenskaperna om varandet, och i detta fall avses hur vi människor ska 
vara 
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na. De strukturer som Schumpeter’s entreprenör både skapar och förstör. 
I Ahls (2002) studie om hur kvinnors entreprenörskap framställs i fors-
kartexter blev det till exempel uppenbart att huvudintresset inte riktades 
mot strukturella förhållanden utan att enskilda kvinnor istället gavs råd 
om hur de kunde anpassa sig därefter (Ibid, sid. 165ff). Den förändrings-
agent vi så gärna omtalar har kanske inte så stor frihet som vi så ofta fö-
reställer oss. Följaktligen blir entreprenören en produkt av rådande dis-
kurser – må så vara deras prefix – som skildrar vår tids stora berättelse 
om människan: 

Prevailing discourses of the individual paint a picture of human beings as 
separate, disconnected units naturally different from each other in terms of 
their motivation, talents, intelligence, determination and so on, so that, 
within a market economy, competitiveness and ambition secure the survival 
of the fittest, according to their natural abilities. (Burr, 1995, sid. 75) 

Följaktligen blir tankefiguren om entreprenören som den skapande män-
niskan paradoxal. Å ena sidan framstår den som oerhört uteslutande med 
tanke den mytbild som vuxit fram, medan den å andra sidan sätter agen-
dan för hur vi som människor ska bete oss i ett marknadsdrivet samhälle. 
Båda dessa påståenden verkar rimliga, var för sig, men tillsammans före-
faller de uppenbart ologiska och motsägelsefulla. Denna paradox tror jag 
har något viktigt att berätta. 

Tre centrala fixeringsbilder  

Samtalet om entreprenören och entreprenörskap resulterar ofta i en ensi-
dig bild över entreprenörskapandet. Bilden över hjälten, den som gör 
gott. Tankefiguren om den skapande människan, vilken gör berättelsen 
om entreprenörskap möjlig, blir förledande. Den sätter Skapelsen/-
Mannen/Individen i fokus medan dess motbilder, Förstörel-
sen/Kvinnan/Kollektivet, göms i dunkel. Tankefiguren ”den skapande 
människan” menar jag därför inte är entydig, utan tre centrala fixerings-
bilder visar sig (Asplund, 1991, sid. 37ff).  I en välgjord fixeringsbild är de 
två bilderna gjorda av samma element men man kan bara se en figur åt 
gången: 

I en sådan [fixeringsbild] ser man först en viss figur, t ex en gammal kvinna, 
men efter ett tag kan man urskilja en helt annan figur, t ex en ung kvinna. 
Bildens element går att organisera på två vitt skilda eller motsatta sätt. I rik-
tigt välgjorda fixeringsbilder ingår samma element i bägge figurerna. Emeller-
tid kan man se endast en figur åt gången; bägge figurerna kan inte ses samti-
digt. (Ibid., sid. 42)  
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Precis som vi kan växla mellan den unga och den gamla kvinnan kan vi i 
varje bild av t ex skapelse också se förstörelse, om än i det fördolda. Och, 
vice versa, finns det i varje bild av förstörelse också en bild av skapelse. 
De två bilderna i en fixeringsbild definieras således alltid i relation till 
varandra vilket innebär att bilderna av Skapelse/Förstörelse, Man/-
Kvinna, Individ/Kollektiv både utesluter och förutsätter varandra. De två 
motbilderna ska därför inte ses som varandras fiende. Tvärtom! De kom-
pletterar varandra, men ställer förstås krav på en viss grad av komplexi-
tet. Framförallt sätter de vår förmåga att kunna växla mellan att se Ska-
pelse/Förstörelse, Man/Kvinna, och Individ/Kollektiv. Kort sagt, fixe-
ringsbilderna ställer krav på vår förmåga att växelse.  

Om vi kan lära oss att växla mellan de tre fixeringsbilderna så kan vi se 
att det i skapandet av något nytt alltid förstörs något gammalt, vi kan om 
vi negligerar den manligt präglade mytbilden se de kvinnliga entreprenö-
rerna, och inte minst kan vi se kollektivet de som på olika sätt deltar i ent-
reprenörskapandet och åtnjuter dess förtjänster, men som kanske också 
fruktar dess konsekvenser. Kan vi lära oss att se denna komplexitet me-
nar jag att de skapas förutsättningar för ett entreprenörskap som rymmer 
mer. Jag kommer kort att resonera kring var och en av de tre fixeringsbil-
derna. Utifrån artiklar i tidningen Entreprenör49 reflekterar jag sedan över 
hur de tre fixeringsbilderna kommer till uttryck. Avslutningsvis summe-
rar jag detta kapitel genom att diskutera hur vi kan förstå öppningar och 
låsningar i entreprenörskapsväven. 

Skapelse / (Förstörelse) 

I den dominerande versionen ser entreprenörskap ut att bilda en viktig, 
och högst passande pusselbit, i den stora berättelsen om moderniteten, 
vilken kan beskrivas som drömmen om en värld med tydliga beskriv-
ningar för varje situation och där ingen enda situation lämnas utan före-
skrifter. I en sådan värld ses utveckling inte enbart som förändring utan 
framförallt som ”framsteg” (t ex Foucault, 1980; Lyotard, 1984; von 
Wright, 1993). ”Men för att skapa en värld enligt sådana krävande nor-
mer behövde man först rensa byggplatsen från de spridda resterna efter 
tidigare handlingar” skriver Bauman (2001, sid. 85), och menar att mo-

                                                 
49 Entreprenör är en tidning som ges ut av Svenskt Näringsliv och som, sedan starten i maj 2001, vuxit 
kraftigt i upplaga. Tidningen utkommer med tio nummer om året och har en upplaga på runt 70 000 ex-
emplar och delas ut till de cirka 55 000 medlemsföretag som är organiserade i 50 bransch och arbetsgivar-
förbund. 
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derniteten utgör den skapande förestörelsens epok. I Schumpeter´s ögon 
var det också så som entreprenörskap skulle betraktas: 

I princip menar Schumpeter att den största faran för kapitalismen utgörs av 
stagnation, dvs. att ”den kreativa förstörelsen” upphör. Inget nytt kan byg-
gas upp inom ekonomin utan att något annat rivs ned, menar Schumpeter – 
så enkelt är det. (Swedberg, 1994, sid. XXVII). 

I samband med att något byggs upp rivs något annat ned. Logiken är sol-
klar. Entreprenörskap handlar om både skapande och förstörelse och blir 
per definition tvetydigt. Detta resonemang öppnar således upp för mång-
tydiga tolkningar (för en utförligare diskussion om tvetydighet, se Jo-
hansson, 1997, sid. 15 ff.). Men i realiteten går ofta denna tvetydighet för-
lorad och gränsen mellan vad som skapas och förstörs blir diffus och 
otydlig. Jag ska inte ge mig in på en diskussion huruvida Guds skapelse-
akt är god, eller hur vi nu föreställer oss människans och jordens upp-
komst. Men när det handlar människans skapelser kan de aldrig ses som 
entydigt goda. De blir alltid tvetydiga, om än mer eller mindre. Entrepre-
nörskapandet definieras nämligen alltid i förhållande till andra människor 
och deras värld.  

Där några ser en skapelseakt ser andra en akt av förstörelse. Emellanåt 
sammanfaller världarna vilket gör det svårt att se skapandets baksidor. 
De blir då de framsteg som vi eftertraktar. I alla fall för stunden. För 
ibland får vi omdefiniera dessa skapelser när de till exempel kommer att 
uppvisa förödande konsekvenser i form av ekonomisk tillbakagång, ar-
betslöshet, miljöförstöring, osv. Entreprenörskap handlar därför lika 
mycket om vad det är som skapas som vad det är på bekostnad av. Följakt-
ligen utgör skapelse och förestörelse var sin sida av samma mynt; entre-
prenörskapandet.  

Man / (Kvinna) 

I min genomgång av nio nummer av tidningen Entreprenör50 står det klart 
att huvuddelen av artiklarna handlar om män. Närmare bestämt 75 %. En 
fjärdedel av artiklarna beskriver kvinnors entreprenörskap. En betydligt 
mindre del, dock inte oansenlig. Att räkna förekomsten av kvinnor och 
män bör emellertid ses som ett första tillvägagångssätt om man vill göra 
en genusanalys (t ex Wahl, Holgersson, Höök, och Linghag, 2001). En så-
dan analys51 måste, i min mening, förutom att tolka det påtagliga, synliga 
                                                 
 
51 Jag har studerat nr 1-9 av 2005 års utgåvor av tidskriften Entreprenör, läst igenom samtliga nummer och 
iakttagit och studerat hur personer avbildas i tidningarna. Ett enkelt – och kanske också förledande - sätt 
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och uttalande också intressera sig för det subtila, osynliga och outtalade. 
Poängen är att det inte räcker med att räkna kön, eller att studera hur kön 
framställs. Vi måste också tolka de processer som ständigt (re)producerar 
den könsmaktsordning som placerar männen i förgrunden och kvinnorna 
i bakgrunden (Ibid., sid. 38). I alla fall tycks det ju vara så när det handlar 
om entreprenörskap. 

I rubrikerna till artiklarna om kvinnor i Entreprenör påminns jag om hur 
forskningstexterna sammankopplade kvinnors entreprenörskap till den 
privata sfären och mäns entreprenörskap med den offentliga sfären (Ahl, 
2002). Denna uppdelning återupprepas i dessa artiklar. Följande citat är 
några av rubrikerna i Entreprenör vilka visar att det finns en tendens att 
sätta kvinnan i relation till barn, familj, kärlek och städning, och därmed 
den privata sfären:  

Mammas mysprojekt blev ett företag. Ibland visar sig de knasigaste idéerna 
vara de bästa. Det gäller bara att ta vara på dem. Det gjorde Pia Eriksson. 
Med sin ”pedagogiska snuttekudde” – Thildekudden – har hon på några 
månader gått från mammaledig textillärare till framgångsrik egenföretagare. 
(Entreprenör, nr 2, 2005) 

Med hjärtat hos kunderna. Att ta över familjeförtagen Ottossons Truckservi-
ce var inget självklart val för Anette Saleskog. Men idag kan hon inte tänka 
sig ett annat liv. Mitt bland blåställ, olja och en gammal jukebox och bokslut 
möter vi kvinnan som lärt sig ratta ett truckföretag rätt i den lilla byn som 
rockar. (Entreprenör, nr 5, 2005) 

Skatterabatt på städning lyfter Finlands företagare. Få ditt hem städet för 
en hundralapp i timmen. Av utbildad personal och med kvitto. Låter det som 
en dröm? I Sverige kanske, men i Finland är det verklighet.  
– Vi har fått mer tid att umgås med barnen. Och därför kan vi också satsa 
helhjärtat på vårt företag utan att ha dåligt samvete säger företagarna Jaana 
och Pasi Salonen.  (Entreprenör, nr 1, 2005) 

Mannen däremot beskrivs i relation till företaget, affärs(manna)skap, till-
växt, frihet, och utveckling: 

Rekrytering i rekordfart. Mikael Lundell, vd för Jobbexpressen, har gjort en 
snabb tillväxtresa på ett år. Och expansionen fortsätter. 13 anställda skall bli 

                                                                                                                                               
att bilda sig en uppfattning om kön har jag gjort genom att räkna antal förekomster av kvinnor respektive 
män. Därutöver har jag lyft fram de centrala artiklar i varje nummer där fokus riktats mot enskilda indivi-
der, vilka kan tolkas som skapare respektive medskapare av organisationer. Artiklarna sorterade jag i 
tabeller med de rubriker och underrubriker som användes i de nummer som de förkom i. Vidare har artik-
larna kategoriserats efter kön, dvs. om artikeln sätter fokus på kvinnor har den hamnat i vänster kolumn 
och om den sätter fokus på män har den hamnat i höger kolumn. I de fall där en sådan indelning varit 
otydlig, vilket framförallt provocerats när artiklarna handlar om familjeföretag, har artikeln placerats i 
både kolumnen för kvinnor och för män. Detta angreppssätt gör det möjligt att räkna förekomster av såväl 
bilder som artiklar där män och kvinnor förkommer. 
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Figur 3.1, Omslaget till EU:s  
Grönbok om Entreprenörskap

25 och omsättningen fördubblas Vi jobbar hårt och har gått med vinst från 
dag ett, säger Mikael Lundell. (Entreprenör, nr 5, 2005) 

Bångstyrig skattejurist blev snabbväxande entreprenör. Entreprenörernas 
entreprenör i Sverige heter Thomas Engström. Genom att gå sin egen väg har 
han skapat ett världsledande företag i medicinteknikbranschen. Nu laddar 
han upp inför den stora världsfinalen av Entrepreneur of the year i Monaco. 
(Entreprenör, nr 5, 2005) 

Nydanaren från Knalleland. Han började jobba som tioåring. Han har 
krängt damkappor och startat det svenska ambulansflyget. Och ingen annan 
än Ulf Lindskog skulle väl få för sig att ta över hela ambulanssjukvården i 
Östergötland – och lyckas . (Entreprenör, nr 8, 2005) 

Mannens entreprenörskap framstår som det viktiga, och kanske det ”rik-
tiga”, medan kvinnornas entreprenörskap snarare förefaller vara en trev-
lig sysselsättning som de utför jämte privata göromål. Det är i den offent-
liga sfären som tillväxt och sysselsättning skapas. I det privata livet där-
emot är familj, och barn, det viktiga.  Kvinnans står i förbund med den 
privata sfären, och mannen med den offentliga sfären. På så sätt blir 
kvinnan – precis som i forskartexterna – återigen ”den andra”. Den som 
inte avviker från entreprenörskapsnormen. 

Individ / (Kollektiv) 

En bild som säger oss något om entre-
prenören är omslaget till EU:s Grönbok om 
Entreprenörskap. Fotot visar en leende, 
kostymklädd, västerländsk man som är 
på språng (att se nya möjligheter?) med 
portföljen i högsta hugg. Det är befogat 
att fråga varför de valt just denna bild till 
omslaget på en idéskrift som syftar till att 
lyfta fram frågan om entreprenörskapets 
roll i Europa.  Skulle man – med tanke på 
MiF - inte lika gärna ha kunnat använda 
ett foto av en kvinna, en ung person, en 
någon funktionshindrad, eller någon med 
utländsk bakgrund? Kanske. Men skulle 
man också ha kunnat tänka sig att pryda 
omslaget med en bild på alla dessa grup-
per; en folksamling? Förmodligen mer 
tveksamt. För en sådan bild skulle bryta mot vår syn på Entreprenören 
som den ensamme, energiske personen på jakt efter nya möjligheter. In-
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dividen personifieras i våra bilder av entreprenörer. Tillspetsat söker vi 
avbilda den stora skaparen; hjälten som frambringar arbetstillfällen, till-
växt och välfärd.  

Men det finns givetvis alltid också en kollektiv sida av entreprenörskapet 
(t ex Johannisson, 2005).  I forskningen har det ”kollektiva” entreprenörs-
kapet numera också fått ett uppsving genom diskussioner om ett socialt 
entreprenörskap (t ex Duhl, 2002; Seelos och Mair, 2005; Roper och Che-
ney, 2005; Peredo och McLean, 2006). Här söker man lyfta fram hur män-
niskor går samman för att åstadkomma ett gemensamt bästa (t ex Johns-
tone och Lionais, 2004; Andre, 2006). Må så vara om det kollektiva målet 
rör gruppen, företaget, regionen, nationen, eller kanske i en mer utopisk 
vision; hela världen. I den kollektiva bilden blir entreprenörskap ett sätt 
för hur man tillsammans kan förändra världen (Spinosa, Flores och Drey-
fus, 1997) genom att organisera sig med andra (Gartner, 1993), vilket kan 
leda till att diskriminerande strukturer förstörs till förmån för att mer 
jämlika skapas (Berglund och Johansson, 2006).   

Naturligtvis menar jag inte att kollektivet är en del av entreprenörskapets 
praktik. Givetvis finns det där, alltjämt närvarande. Det är bara det att vi 
– i vår gemensamma föreställningsvärld - har lyft fram individens bety-
delse i entreprenörskapandet, och förskjutit kollektivets funktion till bak-
grunden.  

För även bakom ikoner som Ingvar Kamprad och Bill Gates finns ett kol-
lektiv som bidragit till att IKEA och Microsoft blivit de företag som de är 
idag. Jag säger därför inte att Individen inte är viktig i entreprenörska-
pandet bara att kollektivet också spelar en central roll i entreprenöriella 
processer. Två berättelser kan därmed ta form. Den ena sätter Individen i 
fokus – den skapande människan – och den andra Kollektivet – de som 
på olika sätt deltar i att definiera och ge form åt skapelsen. Vad vi behö-
ver göra är bara att bli lite bättre på att inte glömma bort att också berätta 
den senare versionen. 

Den ensidiga bildens ironi 

I en tidning med titeln Entreprenör borde det finnas gott om entreprenö-
rer. Paradoxalt nog gör det inte. I alla fall inte om man tolkar begreppet i 
dess precisa betydelse och just söker efter entreprenörer och inte företa-
gare, hotelldirektörer, vd:ar, kyrkoherdar, lärare, politiker, strategikon-
sulter eller någon annan beteckning som används för att beskriva de per-
soner som omtalas i artiklarna. Av de totalt 83 artiklarna i de nio nummer 
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som jag studerat (årgång 2005) hittar jag fem som riktar sig till entrepre-
nörer, en artikel som beskriver företagandet som entreprenörskap, och 
slutligen finner jag tio artiklar som presenterar tio ”riktiga” entreprenö-
rer. Av dessa är åtta män och två kvinnor. Det tycks vara förbehållet vissa 
få utvalda att få beteckningen som skapare. I detta fall Mannen. I artiklar-
na porträtteras entreprenörerna, både bildligt och skriftligt, som ensam-
ma, drivkraftiga personer som övervunnit omgivningens motstånd. Pre-
cis som myten om Individen föreskriver.  

I Entreprenör omnämns följaktligen inte entreprenörer så ofta. Desto mer 
skrivs det om företagare. Jag har en känsla av samma sak gäller i var-
dagssamtalet. Många gånger är entreprenören och företagaren en och 
samma person, men inte alltid. Ibland kan man också vara entreprenör i 
ett sammanhang, men inte i ett annat. Entreprenör och företagare kan lä-
sas synonymt, likväl finns det en spänning – ibland kanske också en mot-
sättning – mellan entreprenören och företagaren. I boktiteln ”Skapare, sko-
jare och skurkar – företagaren i litteratur, film och konst” (de Geer, 1994) syn-
liggörs detta spänningsförhållande. Jag skulle vilja säga att entreprenören 
är den som ställs i strålkastarljuset som skaparen medan företagaren får 
klä skott för de baksidor som skapelserna kan komma att uppvisa. På så 
sätt blir Skapelsen liktydig med entreprenörskapet medan företagandet 
lättare likställs med förstörelse.  

Diskussionen om skapare/skojare/skurk visar det växelspel som kan 
uppstå mellan tolkningar av entreprenörskap och företagande.  De vi kal-
lar entreprenörer gör gott; de är samhällets hjältinnor och hjältar. Företa-
garfiguren däremot framstår som betydligt mer dubbeltydig eftersom 
den också rymmer bilden av ”den egennyttige utsugaren” och ”det miss-
förstådda geniet” (Davidsson, 1994). Spännvidden mellan entreprenö-
ren/företagaren är inte obetydlig. Det som i ena stunden ses som en ska-
pelse kan i nästa betraktas som en destruktiv företeelse. På samma sätt 
riskerar skaparna med ens att omdefinieras. Från att i ena stunden vara 
skapare kan de i nästa stund framstå som förstörare.  

Under ett kort ögonblick fick till exempel IT-gurun Jonas Birgersson, en 
av 90-talets stora entreprenörer, sola sig i strålglansen för att i nästa stund 
bli placerad i skamvrån. Såväl entreprenörskapandet som entreprenörer-
na kan växla, men entreprenörskapets koppling till den goda samhällsut-
vecklingen förblir oantastlig och orubbad. Skaparna är agnarna som sål-
las från vetet. Vi tenderar att placera dem på en piedestal. Likt Gud. Men 
de är farligt nära avgrunden den dag det börjar blåsa.  

Vad som glöms bort i detta till synes nyckfulla spel om att bli omtalad 
och tilltalad som entreprenör är att det är Kollektivet som bestämmer vilka 
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individer som ska kallas entreprenörer. Pippis jakt på spunk icke att för-
glömma. Vad fixeringsbilderna därför påminner oss är att ge akt på vår 
förmåga att växelse, ty annars riskerar tankefiguren att spela oss ett rejält 
spratt och vi blir fastlåsta i mytbilden av entreprenören som hjälten, den 
som övervinner allt motstånd inklusive sin omgivning. I stället borde vi 
vara vaksamma över att betrakta entreprenören som en speciell figur och 
placera skapelserna i den sociala kontext de uppstår.  

Öppningar och låsningar i Entreprenörsväven 

Jag har i detta kapitel redogjort för att jag ser entreprenörskapsdiskursen 
som en väv, vilken består av såväl tunna som tjocka trådar (versioner) av 
entreprenörskap. Tankefiguren ”den skapande människan” förenar trå-
darna i väven. Men tankefiguren blir förledande om vi inte förmår att se 
växelspelet mellan Skapelse/Förstörelse, Mannen/Kvinnan, och Indivi-
den/Kollektivet.  

I entreprenörskapsväven finns såväl tjocka trådar - de för givet tagna ver-
sionerna av entreprenörskap – som tunna trådar - de versioner som kan 
påminna oss om att vi måste ompröva för givet tagna sanningar. De 
tjocka trådarna menar jag försvårar vår förmåga att se fixeringsbildernas 
”andra” sidor medan de tunna trådarna underlättar vår förmåga att väx-
else och urskilja entreprenörskapandets komplexitet.  

Genom MiF-projektet har de två versionerna av entreprenörskap fått till-
träde till samma regionala scen; jämlikhetsdiskursen och företagsdiskur-
sen. Med tanke på att dessa två diskurser vardera bildar en version av 
entreprenörskap kommer jag hädanefter att tala om jämlikhetstråden och 
företagstråden. Den förra utgör en tunnare tråd än den senare som i ett 
historiskt förlopp fått ett starkt fäste i KFV-regionen. Genom företagstrå-
den riktas skärpan mot den man som driver traktens industrier. Tillspet-
sat syns hjälten, Individen och Mannen, den som Skapar arbetstillfällen och 
ekonomisk utveckling. I bakgrunden skymtar vi dem som får sin utkomst 
genom att arbeta i någon av fabrikerna; Kollektivet. Samtidigt som man i 
KFV har tillskriver industriernas en viktig betydelse har man nu, i och 
med katastrofen, också börjat frukta de konsekvenser som uppstår om de 
försvinner.  

När jämlikhetstråden gör sitt inträde på den regionala scenen riktas plöts-
ligt ljuset mot några av de ”andra” av samhällets grupper, och att entre-
prenörskapandet uppstår i relationer mellan människor. Entreprenörskap 
ses därigenom som ett Kollektivt fenomen som inbegriper alla av regio-
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nens invånare. Bilden av hjälten – företagsledaren som den store entre-
prenören – suddas ut. Enligt jämlikhetstråden handlar det framförallt om 
att skapa förutsättningar för att människor ska kunna skapa sina (ar-
bets)liv och att förstöra de strukturer som diskriminerar sådana försök.  

När de två samtalstrådarna – företags- och jämlikhetstråden - möts kan 
en dialog uppstå som öppnar upp för en bredare syn på entreprenörskap. 
På motsvarande sätt uppstår låsningar om, eller när, de ”andra” praktiker 
som uppstår inte erkänns som entreprenörskap. Om denna spänning – 
mellan öppningar och låsningar – handlar de kapitel jag kallar ”det regi-
onala dramat”. I det två kapitel som följer, vilka jag benämnt scenerna – 
den akademiska och den offentliga -, handlar det däremot om att ”fylla 
väven” med ett innehåll och visa på hur entreprenörskapet har breddats.   
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Kapitel 4 

DEN AKADEMISKA SCENEN*  

Developing the field of entrepreneurship, and more specifically, devel-
oping theory in entrepreneurship, needs to be seen within the wider 
scope of these debates and efforts within the social sciences. We are not 
alone.  

William Gartner, (2001, sid. 34) 

Preciseringen av entreprenörskap och entreprenören tenderar att orsaka 
både en viss förvirring och åtskilliga diskussioner om hur fenomenet ent-
reprenörskap kan förstås, betraktas och, inte minst, utforskas. Forskning-
en om entreprenörskap, som under de senaste decennierna varit på stark 
frammarsch, har kommit att betraktas som en egen forskningsdisciplin  
(t ex Acs och Audretsch, 2003; Davidsson, 2003; Davidsson, Low och 
Wright, 2001; Landström, 2000; Steyaert och Katz, 2004). Under denna 
process har det vuxit fram olika synsätt avseende såväl forskningens roll i 
samhället som hur entreprenörskap kan beforskas. Därigenom har olika 
synsätt på entreprenörskap, i fråga om teori och dess utveckling, kommit 
att samexistera på den akademiska scenen. Howorth, Tempest och Coup-
land (2005) sammanfattar de olika förhållningssätten till teoriutveckling 
på följande sätt  

Despite a large number of studies, the definition of entrepreneurship and/or 
an entrepreneur continues to generate debate (Low, 2001). Some search for 
an overarching theory of entrepreneurship (Bull and Willard, 1993), whereas 
others argue that we cannot expect and do not need one theory of entrepre-
neurship but instead should build up a body of theories (Gartner, 2001). 
There are claims that entrepreneurship research suffers from fragmentation 

                                                 
* Detta kapitel bygger till stor del på en konferensartikel som jag skrivit tillsammans med Anders W Jo-
hansson, och som presenterades vid AGSE Conference (2006) samt vid CommEnt Research Symposium (2006).  
Därefter har vi bearbetat denna artikel vilken accepterats för publicering i Journal of Enterprising Communi-
ties: People and Places in the Global Economy. Precis som jag diskuterade i kapitel två refererar jag till mig 
själv – ”jag” – i detta kapitel eftersom detta är en bearbetad version.  
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(Ucbasaran, et al., 2001), atheoretical empiricism (Davidsson et al., 2001), and 
a lack of respect, (Low 2001). However there is widespread agreement that 
entrepreneurship research needs to develop better theory (Davidsson et al., 
2001; Gartner, 2001; Low, 2001; Shane and Venkataraman, 2000) and that in-
tellectual development of the entrepreneurship field is dependent on learn-
ing from other social sciences (Thornton, 1999).  (Ibid., sid. 24) 

I entreprenörskapsforskningens huvudfåra verkar man ofta se en skarp 
och tydlig definition av entreprenörskap som en nödvändig åtgärd för att 
kunna studera fenomenet i fråga. Följaktligen finns en önskan att hålla 
ihop forskningen kring en viss betydelse av entreprenörskap. Det är dock 
mer sällsynt att man, som Howorth, Tempest och Coupland, för en dis-
kussion om vilka synsätt på teoriutveckling som samexisterar i entrepre-
nörskapsforskningen. Än mer sällan diskuteras vilka reella konsekvenser 
som entreprenörskapsdefinitionerna kan få i praktiken.  

Allt som oftast dyker istället begreppen ’entreprenörskap’ och ’entrepre-
nören’ upp som kameleonter för att beskriva så skilda saker som företags 
tillväxt (Davidsson, Delmar och Wiklund, 2001); hur uttjänta samhällen 
kan fungera som värdar för en unik företagsform genom att förena en 
god företagspraktik med det lokala samhällets mål (Johnstone och Liona-
is, 2004); att det forna Sovjetunionen kan ses ha genomsyrats av ett slags 
alldagligt entreprenörskap som upprätthöll det kommunistiska styret 
(Rehn och Taalas, 2004); att välgörenhetsarbete och företagande i förening 
bildar ett socialt entreprenörskap som kan reformera samhällen utifrån 
kollektiva frågor (Leadbeater, 1997; Thompson, Alvy och Lees, 2000); att 
det finns en koppling mellan kvinnors företagande och en stark drivkraft 
att värna ”moder natur” (Campbell, 2004) och att ett ökat företagande 
bland invandrare inte alls behöver innebära en väg mot integration utan i 
stället skapas ekonomisk marginalisering och segregation (Hjern, 2004). 
Detta är endast några av de exempel som illustrerar de kontraster som 
visar sig i forskartexter där entreprenörskap står i blickpunkten. En 
mångtydighet som i regel går obemärkt förbi.  

Det tycks således finnas olika samtalstrådar i entreprenörskapsväven som 
inte kommunicerar med varandra. Grovt sett finns det, å ena sidan, tjocka 
trådar som tydligt definierar entreprenörskap, vilket undertrycker den 
mångtydighet och komplexitet som begreppen52 ’entreprenörskap’ och 
’entreprenören’ rymmer. Begreppen används som om det vore självklart 

                                                 
52 För att illustrera att jag avser tecknet ’entreprenörskap’ markeras det med enkla citationstecken. Jag 
skiljer därmed tecknet från det betecknade (”the signifier from the signified” enligt Saussure). Samman-
vägningen av uttryck och innehåll kallas för tecken (se t ex Bergström och Boréus, 2000). Tecknet entrepre-
nörskap består således av ett uttryck, det skrivna eller uttalande ordet ’entreprenörskap’ och ett tankein-
nehåll, en föreställning, begreppet ”entreprenörskap”. 
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vad de betecknar.  Å andra sidan finns också tunna trådar som inte utgår 
från en tydlig definition, utan som istället försöker säga något om entre-
prenörskap genom att inta alternativa teoretiska utgångspunkter. Det är 
emellertid sällan som de tjocka och tunna möts i en dialog. På så sätt 
osynliggörs de för givet tagna antaganden som görs om entreprenörskap 
och vållar därmed inte någon större debatt53 - i alla fall inte explicit.  

De mångfacetterade sidorna av entreprenörskap fascinerar mig. I stället 
för att bortse från dem menar jag att de kan lära oss att se olika aspekter 
av hur individer, företag, regioner och samhällen förändras. För att på-
minna om att vi alltid måste se något som något, undrar jag vilka glas-
ögon som entreprenörskapsforskningen har att erbjuda? Intresset för 
mångtydighet ställer mig emellertid samtidigt inför ett delikat dilemma.  

Entrepreneurship is a very complex idea. …What we must all be concerned 
about is making sure that when we talk about entrepreneurship we recog-
nize that it has many different meanings attached to it.… [Because] if many 
different meanings of entrepreneurship exist, then it behoves us to make sure 
that others know what we are talking about. (Gartner, 1990, sid. 28) 

Om vi ska över huvudtaget ska kunna föra en dialog om entreprenörskap 
i forskningssammanhang måste vi först reda ut vad vi egentligen talar 
om, menar Gartner. Som jag tolkar Gartner menar han inte att vi först 
måste definiera vad vi menar med entreprenörskap innan vi talar med 
varandra. Snarare handlar det om att klargöra för varandra varför vi talar 
om entreprenörskap, vad vi vill åstadkomma genom att prata om det, men 
också vilka konsekvenser som de antaganden vi gör kan få i social praktik.  

I likhet med Gartner föreslår jag att entreprenörskap inte bör definieras i 
en viss bestämd ”fålla” utan att det i stället bör finnas rum för en mång-
fald av ansatser som söker beskriva detta fenomen. På så sätt skulle 
forskningen inte bara erbjuda ett par glasögon, utan flera. Alla med olika 
skärpedjup och synfält. Problemet är bara att vi ibland glömmer bort att 
också pröva andra glasögon, vilket gör att vi förblir blinda inför andra 
sätt att förstå och betrakta entreprenörskap. Och, är vi intresserade av att 
utveckla en teori om entreprenörskap måste vi först synliggöra vilka 
grundläggande antaganden vi gör om fenomenet i fråga:  

Theory development in entrepreneurship research will require a willingness 
to discuss and debate our conscious and unconscious assumptions. Indeed, 

                                                 
53 Forskningen om entreprenörskap kan ses som en ständigt pågående debatt inom akademin som har sin 
början i Cantillon’s (1755) Essai sur la nature du commerce en général; Knights (1921) teori om risk, osäkerhet 
och vinst; Schumepter’s (1934) Theory of Economic Development; och Collins och Moore´s (1964) tes om The 
Enterprising Man till nutidens debatt om entreprenörskap, företags tillblivelse, de möjligheter som upp-
täcks i denna process och vilka personer som kan upptäcka dem ( se Landström, 2000). 
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vigorous debate might help us all see more clearly what unconscious as-
sumptions about entrepreneurship there are (Gartner, 2001, sid. 35). 

Jag ser det akademiska samtalet om entreprenörskap som olika samtals-
trådar som tillsammans bildar entreprenörskapsväven. Om känner till 
vad dessa trådar innehåller, menar jag att det kan skapa goda förutsätt-
ningar för att utveckla teorier som på ett bättre sätt rymmer entrepre-
nörskapandets komplexitet. I detta kapitel analyserar jag därför forskare-
texter med syfte att; 

1) Illustrera innehållet i  entreprenörskapsvävens tjocka trådar; de bety-
delsekonstruktioner som kommit att bli självklara - för givet tagna - om 
’entreprenörskap’ och ’entreprenören’ på den akademiska scenen 

2) Illustrera innehållet i entreprenörskapsvävens tunna trådar; de 
”andra”, alternativa och möjliga betydelser som (ännu) inte ses som 
självklara, men som likafullt används för att beskriva ’entreprenörskap’ 
och ’entreprenören’ i någon mening. 

Om både tjocka och tunna samtalstrådarna synliggörs menar jag att det 
skapas ett synfält som visar var det finns beröringspunkter dem. I och 
med det skulle en fruktbar dialog kunna uppstå mellan de olika entre-
prenörskapsversionerna.  

Val av forskartexter 

I forskningsvärlden utgör det skrivna ordet en central betydelse. Det 
skrivs böcker såväl som artiklar, vilka publiceras i en mängd olika sam-
manhang. Gemensamt för en text som anses vetenskaplig är att den refe-
rerar till andra texter, samt att den själv utgör föremål för framtida refe-
rat. Forskningstexter kan därför ses som ett ständigt pågående samtal, 
vilka till stor del skapar den akademiska scenen.  

Genom att dekonstruera forskartexter ges vi möjligt att göra motstånd 
mot de betydelser som träder fram snarare än att bli samtyckande åskå-
dare och läsare till dem, menar Ogbor (2000, sid. 607). Dekonstruktion54 
ser jag som en analysmetod för att blottlägga en texts antaganden och in-
neboende motsägelser. På så sätt kan de trådar som bildar entrepre-
                                                 
54 Czarniawska (2004) menar att dekonstruktion kan ses som en filosofi (Derrida, 2001), ett samhälls-
omstörtande redskap, och en lästeknik. Eftersom diskurs i sig är ett subversivt projekt ser jag lästekniken 
som ett medel för att studera vilka trådar som bildar entreprenörskapsväven utifrån forskartexter. En 
lästeknik fungerar inte som en detaljerad föreskrift utan som en källa till inspiration, skriver Czarniawska 
(2004, sid. 97).  
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nörskapsväven synliggöras och latenta konflikter om entreprenörskap 
kan lyftas fram. 

På den akademiska scenen verkar antalet texter om entreprenörskap 
ständigt att öka i omfattning. Det finns minst sagt en uppsjö av texter att 
studera. Vid en sökning på ’entreprenörskap’ och ’entrepreneurship’ i 
databasen Julia i Jönköping (som anses vara en av de största som omfat-
tar entreprenörskapslitteratur) fick jag 2114 respektive 5299 träffar. Vida-
re gav mig en sökning på Web of Science 4 797 träffar, och ett problem. För 
hur ska jag kunna få tag på texter som jag kan använda för att analysera 
de tjocka och tunna trådarna i entreprenörskapsväven? 

Med en till synes outsinlig källa av texter verkar föresatsen med att illu-
strera trådarna i entreprenörskapsväven närmast utopisk. I alla fall om 
jag avser är att studera samtliga dessa texter. Det finns det naturligtvis 
ingen möjlighet att göra. Kanske är det heller inte önskvärt, i alla fall inte 
om man utgår ifrån att det går att säga något om det ”stora i det lilla”. 
Vad jag däremot måste göra är att fundera över vilka texter som kan tän-
kas representera de tjocka respektive de tunna trådarna. 

Med det framväxande intresset för entreprenörskap har antalet forsk-
ningstidskrifter ökat i antal. Jerome A. Katz (2003), som har rangordnat 
entreprenörskapstidskrifter, poängterar att majoriteten av dessa tidskrif-
ter är för unga för att kunna delta i någon meningsfull ranking. Han pe-
kar emellertid ut följande fem entreprenörskapstidskrifter - han kallar 
dem ”the Big 5” – och menar att de anses vara väletablerade i forskar-
världen: Journal of Business Venturing (JBV), Entrepreneurship Theory and 
Practice (ETP) Small Business Economics (SBE), Journal of Small Business Ma-
nagement (JSBM), och Entrepreneurship & Regional Development (ERD).  

Social Science Citation Index (SSCI) är en databas som registrerar de tid-
skrifter som anses välrenommerade och som sparar information om hur 
många gånger en artikel citerats. Med hjälp av SSCI:s sökmotor kan jag få 
hjälp med att rangordna artiklar, både efter det antal gånger de citerats, 
och efter den tidskrift de publicerats i. Om jag följer Katz argumentation 
kan SSCI därmed ses som en legitimeringskälla för de artiklar som haft 
ett visst inflytande på hur entreprenörskap konstruerats på den akade-
miska scenen. Genom SSCI har jag sökt efter de mest citerade artiklarna 
av entreprenörskap. 10 av dessa utgör underlaget för att analysera de 
tjocka trådarna i entreprenörskapsväven.  

För att kunna analysera de tunna trådarna behöver jag däremot söka på 
andra platser än i de mest citerade artiklarna. Ett alternativ vore att göra 
ett urval av artiklar som aldrig blivit citerade, eller citerade få gånger. 
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Detta skulle fortfarande lämna mig med ett alldeles för stort urval. Ytter-
ligare ett alternativ vore att titta efter artiklar som explicit diskuterar pro-
blemen med att utgå från en avgränsad definition av entreprenörskap. 
Två relativ nyutkomna specialnummer i ERD (2004) och ETP (2005) söker 
på så vis utmana huvudfåran av entreprenörskapsforskning, fastän på 
olika sätt. Dessa 9 artiklar ser jag därför som användbara för att analysera 
vävens tunna trådar.  

Urvalet har således resulterat i 19 artiklar som jag läst igenom och analy-
serat. Samtliga av dessa är publicerade i någon av de, enligt Katz (2003), 
fem stora entreprenörskapstidskrifterna. De frågor jag har ställt mig när 
jag läst dessa forskningstexter handlar inte bara om det ”faktiska” inne-
hållet utan också – och kanske än mer viktigt – om vilka antaganden som 
görs om ”entreprenörskapsvärlden”.  

Återigen har jag inspirerats av Ahl (2002), som studerat diskursen om 
”kvinnors entreprenörskap” utifrån forskningsartiklar. För att göra kun-
na detta formulerade hon, med utgångspunkt från Foucaults (1971) reso-
nemang i Diskursens ordning, tio principer55 som lägger grunden för en 
diskursanalys av forskningstexter. Jag har hämtat inspiration från sex av 
dessa principer:  

5. The content and the form: How do the research texts position (female) entre-
preneurs? What are they compared and contrasted to? How are they de-
scribed? What aspects are chosen as relevant to study in the context for 
(women’s) entrepreneurship? 

6. The exclusions: What likely areas are excluded from the discussion? What is 
not chosen as relevant? What is not, and what cannot be said? Are there any 
dissenting voices indicating points of tension? 

7. The stated, as well as the omitted, reasons for studying (women’s) entre-
preneurship.  

8. Ontological and epistemological premises guiding, and limiting, the produc-
tion of knowledge.  

                                                 
55 De fyra principer som jag utelämnat är följande: 1) De begränsande praktiker som tillämpas i skrivande 
och publicering av forskartexter. 2) Regler och ritualer som säger något som vem som har rätt att tala. 3) 
Det institutionella stödet för entreprenörskapsforskning, dvs. finansiering, entreprenörskapscentras status 
i akademin, osv., samt 4) Entreprenörskapsforskningens grundläggande texter – och grundare; ”founding 
fathers”. De grundläggande texterna diskuterade jag i kapitel tre under rubriken Entreprenörskapsforsk-
ningens historia. Övriga principer är viktiga om man är intresserad av vilka praktiker som upprätthåller 
en dominerande diskurs – i min begreppsvärld - entreprenörskapsvävens tjocka trådar. I denna studie är 
jag emellertid inte intresserad av praktikerna så mycket som innehållet i trådarna, varför dessa principer 
har utelämnats. Dock kommer jag kort att kommentera praktikerna i slutdiskussionen när jag söker säga 
något om vilka förutsättningar som finns för att tå tillstånd en diskussion mellan entreprenörskapsväven 
tjocka och tunna diskursiva trådar.  
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9. Disciplinary regulations, particularly the research methods used. What 
methods are legitimate to produce what counts as knowledge? And does this 
limit the discourse? Are there other disciplinary procedures regulating what 
counts as knowledge?  

10. Ideas, or assumptions, that are taken for granted about (women), society, 
research, entrepreneurship, etc.  

 (Ahl, 2002, sid. 64., Parenteserna är insatta i citatet av mig för att tydliggöra 
hur jag tolkat principerna i denna studie) 

Jag analyserar inte de 19 artiklarna utifrån feministisk teori som Ahl gjor-
de, utan principerna har istället varit vägledande för att studera vilka an-
taganden som görs om entreprenörskap och entreprenören. Annorlunda ut-
tryckt har principerna varit behjälpliga för att kunna säga något om de 
olika trådarnas beskaffenhet. För att underlätta genomläsningen av de 19 
artiklarna - och därmed jämförelser mellan dem - formade jag utifrån 
principer följande teman: 

 Tidskriftens namn 
 Artikelns titel 
 Antal gånger som artikeln har citerats 
 Det år som artikeln publicerades 
 Volym och nummer 
 Paradigm 
 Teori 
 Land där studien utfördes (där empirin samlades in) 
 Datakälla 
 Analys 
 Variabler 
 Anledning att anges för att skriva artikeln  

(Se bilaga 9 och 10 för tillämpningen av dessa teman) 
 
Dessa teman resulterade i en tabell över de tjocka trådarna, vilken presen-
teras i bilaga 9, och en tabell över de tunna trådarna, vilken presenteras i 
bilaga 10. Dessa tabeller har framförallt fungerat som en läsanvisning. 
Därutöver har tabellerna utgjort ett underlag för jämförelse och diskus-
sion. Eftersom jag arbetade tillsammans med en av mina handledare, 
Anders W Johansson, i analysen av dessa artiklar (se Berglund och Jo-
hansson, 2006) gavs vi tillfälle att diskutera våra olika läsningar av artik-
larna. Jag kan inte minnas att vi vid något tillfälle var oeniga om hur vi 
uppfattade texterna, däremot la vi olika vikt vid olika saker. Till exempel 
noterade jag i högre utsträckning hur omöjligt det tycktes vara att disku-
tera entreprenörskap och entreprenöriella processer utan att relatera till 
mytbilden om entreprenören, medan Anders fascinerades – och ibland 
kanske också förfärades – av att så många av artiklarna hade en tendens 
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att ge en slags allmänna råd som många gånger framstod som så generel-
la att de inte blir meningsfulla i den praktik som de söker stödja.  

Om vi ska kunna kommunicera mellan de olika versionerna av entrepre-
nörskap menar jag att vi bör lära mer om vilka de är och hur de relaterar 
– eller står i konflikt med – varandra. I annat fall tenderar dialogen att 
övergå i monolog. Utifrån analysen av 19 artiklar söker jag därför att illu-
strera några tjocka respektive tunna trådar och att skapa en spänning 
mellan dem. Därmed söker jag inte att säga något om de trådar som be-
finner sig någonstans mittemellan.  

Entreprenörskapsvävens tjocka trådar 

I följande avsnitt analyserar jag 10 av de minst citerade artiklarna i SSCI 
för att kunna säga något om vilka antaganden som görs i den domine-
rande versionen av entreprenörskap. Jag använde mig av söktermen 
”entrepr*” och avgränsade jag sökningen ytterligare genom att endast 
omfatta de artiklar som publicerats i någon av de ”fem stora” tidskrifter 
inom entreprenörskapsforskningen. Denna sökning gav mig 607 träffar. 
Utifrån dessa artiklar fördelade jag de 100 mest citerade artiklarna på re-
spektive tidskrift vilka presenteras i tabell 4.1.  

Tabell 4.1 – De 100 mest citerade artiklarna i de, enligt Katz (2003), fem mest  
välrenommerade entreprenörskapstidskrifterna 

Placering Tidskrifter Antal  
artiklar 

1 Journal of Business Venturing (JBV) 91 

2 Small Business Economics (SBE) 5 

3 Journal of Small Business Management 
(JSBM) 

4 

4/5 Entrepreneurship & Regional Develop-
ment (ERD) och Entrepreneurship Theory 
and Practice (ETP) 

0 

Totalt  100 

 

Tabellen ger en indikation om att JBV är den tidskrift, av de fem stora, 
som har haft mest inflytande eftersom hela 91 artiklar av de mest citerade 
återfinns där. Detta ger oss emellertid inte en rättvis bild eftersom JBV 
registrerats i SSCI från 1987 medan SBE inte registrerades förrän från 
1992 och JSBM från 1995. De två återstående tidskrifterna ERD och ETP 
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registrerades först från 2001 respektive från 2003. Dessa tidskrifters infly-
tande i forskarvärlden kan inte, med utgångspunkt i SSCI, jämföras på 
samma grund.  

Genom att starta med 4 797 sökträffar har jag nu identifierat tio artiklar – 
alla publicerade i JBV – vilka utgör ett rimligt underlag för att utföra en 
diskursanalys. Å ena sidan visar detta urval en historisk snedvridning, 
eftersom det ger en bild av vad som har varit de dominerande trådarna i 
entreprenörskapsväven. Å andra sidan är detta urval distinkt och, inte 
minst, är gör urvalet den tidskrävande analysen möjlig att utföra.   

Om man tittar lite närmare på de tio högst rankade artiklarna så är de 
inte bara är publicerade i JBV, utan de är också citerade 45-86 gånger. 
Samtliga av dem är också citerade i en mängd andra tidskrifter, bland 
annat i den högt rankade Administrative Science Quaterly (ASQ). Den älds-
ta artikeln publicerades 1987 (nr 1 på listan) och den yngsta publicerades 
1997 (nr 2 på listan). Detta talar för att detta urval ändå haft ett visst infly-
tande på den akademiska scenen. Därför ser jag dessa tio artiklar som an-
vändbara för att analysera de trådar som dominerar i entrepre-
nörskapsväven. Likafullt går det att argumentera för att dessa trådar inte 
är de nyaste i väven. 

De tio artiklarna har jag märkt A1-A10 och sammanställt i den tabell som 
presenteras i bilaga 9. Dessa tio artiklar representerar i huvudsak ameri-
kanska universitet, likaså är datakällorna till största del amerikanska. Det 
finns emellertid två undantag. A7 är en konceptuell artikel skriven av en 
italiensk och en amerikansk forskare, och A10 är skriven av en spansk 
författare som dock använder en amerikansk databas. Nio av artiklarna 
är empiriska varav åtta baseras på kvantitativa studier. Den nionde är en 
fallstudie och den tionde artikeln är, som jag nyss nämnde, är konceptu-
ell.  

I samtliga artiklar likställs entreprenörskap med att starta företag och ses 
som något av stort värde; ett guldkorn som måste vaskas fram. Uppdra-
get för de forskare som intresserat sig för entreprenörskap ser ut att vara 
att bidra till ny, eller bättre, kunskap om hur detta kan gå till. Entrepre-
nörskap ses som motorn i ekonomisk utveckling. Följaktligen urskiljs ent-
reprenörerna att vara de som har förmågan att skapa en sådan utveckling 
och därigenom en blomstrande framtid; både för dem själva och för sam-
hället i stort. Alla tio artiklar relaterar till därför både till tankefiguren om 
den skapande människan och till tankefiguren om framsteg och framåt-
skridande. På så sätt utgör de tjocka trådarna en diskurs om den industri-
ella utvecklingens betydelse för framtiden. I KFV-regionen har jag ben-
nämnt denna diskurs företagstråden.  
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Vid genomläsningen av artiklarna framträder – grovt sett – två tydliga 
kategorier. Å ena sidan ses entreprenörskap bero på entreprenörens inre 
utmärkande egenskaper, medan det å andra sidan ses ur ett bredare re-
sursperspektiv. Härnäst kommer jag därför att fördjupa mig i dessa två 
synsätt.  

Att förstå entreprenören 

I artikel A2 jämförs entreprenörer, vilka definieras som grundare av nya 
företag, med mellanchefer från stora organisationer. Studien kommer 
fram till följande:  

The result indicates that entrepreneurs do behave differently than do manag-
ers in large organizations and that these differences are substantial” (A2, sid. 
10). 

Entreprenörerna beter sig annorlunda än cheferna och skillnaderna är 
avsevärd, menar författarna. Att den sociala kontexten varierar, och där-
med också att normerna för hur man bör bete sig när man befinner sig i 
en situation där man drar igång en ny rörelse jämfört med hur man age-
rar som chef i en större organisation skiljer sig, är inget som diskuteras. 
Därmed framstår sådana variationer inte heller som en förklaring till att 
entreprenörens beteende skiljer sig från chefernas.  

Om nu entreprenörens utmärkande beteenden betonas i A2 utgör entre-
prenörens psykologiska egenskaper intresset för analysen i A4 där ett an-
tal företagsgrundare (entreprenörer) jämförs med personer som inte har 
startat företag. I analysen kommer de fram till att entreprenörerna har ett 
större behov av att åstadkomma något (need for achievement), de har en 
högre benägenhet att ta risker (risk-taking propensity), och en större tol-
erans för osäkerhet (tolerance of ambiguity) än de personer som inte star-
tat företag (sid. 88). I samma linje finner författarna av artikel A3 att ent-
reprenörer, dvs. företagsgrundare, visar prov på en anmärkningsvärt 
högre grad av optimism än andra. Men så menar också författarna att ett 
av entreprenörens typiska kännetecken är tron på att man själv kan kon-
trollera sitt öde.  

I artikel A7 ses nätverkande som ett användbart verktyg för de entrepre-
nörer som önskar vidga sitt handlingsutrymme så att de kan utveckla 
sina företag på ett mer effektivt sätt. Framförallt kan nätverkande bespara 
dem tid. Precis som i föregående artiklar framstår entreprenören minst 
sagt som betydelsefull. Det är en figur som styr och ställer, inte bara med 
sitt eget liv, utan också med sin omvärld:   
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Effective entrepreneurs are more likely than others to systematically plan 
and monitor network activities as well as to undertake actions towards in-
creasing their network density and diversity (A7, sid. 310). 

Med andra ord framstår entreprenörer duktigare än andra på att skapa, 
utveckla, och använda sig av sociala nätverk.  

I artikel A6 riktar författarna intresset mot hur nya internationella företag, 
så kallade ”Global Start-ups” (Oviatt och McDougall, 1992), uppstår. För-
fattarna menar att vanligt förekommande teorier om internationalisering 
inte erbjuder någon förklaring på hur företag uppstår som från start ver-
kar på en internationell marknad. De utvecklar därför ett antal frågeställ-
ningar som kan bidra till att förbättra kunskapen om de nya snabbväxan-
de företag som från start verkar på en internationell marknad. När de 
formulerar dessa frågor relaterar de samtidigt till tidigare forskning där 
entreprenören ses som en synnerligen extraordinär person:  

We argue that founders of INV [International New Ventures] are more alert 
to the possibilities of combining resources from different national markets 
because of the competencies that they have developed from their earlier ac-
tivities (A6, sid. 479). 

I denna artikel betraktas emellertid inte karaktärsdraget vakenhet (alert-
ness) som en medfödd egenskap utan som något som uppstår genom de 
erfarenheter som personen skaffat sig. Trots det framstår entreprenören 
som en mycket speciell person jämfört med andra människor. Entrepre-
nören är den som kan utföra sådant som andra inte kan göra. Konstruk-
tionen av entreprenören ser ut att bilda en rejält tjock tråd i entrepre-
nörskapsväven: 

Entrepreneurs involved in planning or starting firms must engage in a con-
tinuing process of appraising prospects for success. These assessments pre-
sumably bear upon the preparation they make, as well as, at some later 
point, either they decide to make major changes or even discontinue the 
business. (A3, sid. 97) 

Det är entreprenören som har befälet och som fattar avgörande beslut för 
hur framtiden för företaget kan gestalta sig. Den forskning som sökt iden-
tifiera Entreprenörens egenskaper verkar minsann också ha satt sin prägel 
på entreprenörskapsforskningen i stort. Med tanke på att de figurer som 
vi kallar entreprenörer ständigt uppträder i olika skepnader framstår 
uppdraget minst sagt som ett ”mission impossible”. Forskningens jakt på 
entreprenören kan därför betraktas som en mytskapande process (Jones 
och Spicer, 2005). 
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Entreprenörskap från ett resursperspektiv 

I artikel A1 söker författarna komma bort ifrån att placera entreprenören i 
centrum och menar därför att deras forskning… 

…rejects the traditional academic model of new venture performance, which 
argues that success is based solely on the characteristics of the entrepre-
neurs” (A1, sid. 5). 

Den traditionella föreställningen om att nystartade framgångsrika företag 
enbart beror på entreprenörens egenskaper förkastas. I stället föreslår för-
fattarna en bredare modell i vilken entreprenöriella processer - utöver 
entreprenörens egenskaper - dessutom beror på näringslivsstruktur och 
strategitillämpning. Detta resursbaserade perspektiv utgör även grunden 
i artikel A5, som betonar humant och finansiellt kapital, likväl som i arti-
kel A9 där författarna tillämpar en mångdimensionell definition av före-
tagets miljö. 

Nätverksperspektivet ser ut att bilda en gyllene medelväg genom att 
kombinera ”den traditionella modellen”, som placerar entreprenören i 
centrum, med resursperspektivet.  I artikel A10 kommer detta synsätt till 
uttryck:  

A typical entrepreneur (either individual or corporate) often desires to pur-
sue a detected opportunity but lacks the necessary resources to make it hap-
pen (A10, sid. 133). 

Nätverkande framstår som en lösning på dilemmat att förena entreprenö-
ren med en yttre social kontext där de nödvändiga resurserna finns för 
ändamålet att starta och bygga upp ett företag. 

In its most sophisticated form, entrepreneurs set up an elaborate web of rela-
tionships between companies, most of them of similar entrepreneurial char-
acteristics that are extremely efficient and flexible at delivering a product or 
service (A10, sid.133). 

Sammanfattningsvis betonar artiklarna A2, A3 och A4 entreprenörens 
egenskaper medan A1, A5 och A9 för fram det bredare resursperspekti-
vet. Artiklarna A6, A7 och A10 betonar båda perspektiven genom att lyfta 
fram nätverksansatsen. Den återstående artikeln, A8, jämför olika meto-
der som mäter nystartade företags prestationer och är av den anledning-
en inte jämförbar med de övriga artiklarna. En av entreprenörskapsvä-
vens tjocka trådare ser ut att vara idén om att entreprenören är en mycket 
speciell och viktig person för att entreprenöriella processer ska kunna 
uppstå. Det blir svårt att säga emot Ahl (2002) när hon skriver att ”den 
typiska studien ser entreprenören som en ensam ö, helt ansvarig för sin 
framgång” (Ibid., sid. 165).  Mytbilden om hjälten, den store erövraren, 
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gör sig påmind. Såväl resurs- som nätverksperspektivet bidrar till att tona 
ner denna bild genom att visa att entreprenören inte alltid kan navigera 
obehindrat i tillvaron. I processer när man startar och bygger upp ett fö-
retag behöver man ha tillgång till olika former av resurser. Att förskaffa 
sig dessa innebär att interagera med sin omgivning. Forskningen om nät-
verk och resurser kan således ses som två kompletterande tjocka trådar 
som placerar entreprenören i en social kontext.  

Enhetliga trådar 

Med tanke på innehållet framstår de tio artiklarna i JBV som heterogena. 
Men avseende metod, paradigm, ontologi, epistemologi och antaganden 
om entreprenörskap och entreprenören (se bilaga 9), ter sig artiklarna i 
stället som anmärkningsvärt homogena. Samtliga artiklar placerar jag 
också i den normativa kvadranten i den matris över forskningspara-
digm56 som Alvesson och Deetz (2000) presenterar i Kritisk samhällsveten-
skaplig metod (se tabell 9). Det normativa paradigment förenar följaktligen 
de tio artiklarna vilket innebär att de alla refererar till en gemensam kun-
skapsbas likväl som till en förutbestämd teoretisk ram. Med det normati-
va paradigmet följer även ett instrumentellt, pragmatiskt och funktiona-
listiskt synsätt. Forskarna förklarar till exempel uttryckligen vilket bidrag 
deras forskning kan få i praktiken. Nästan alla artiklar avslutas också 
med ett stycke som diskuterar forskningsresultatens implikationer. Jag 
ger exempel på några av dessa rekommendationer i tabell 4.2.   

I princip uttrycker alla artiklar tydligt vilka praktiska konsekvenser som 
deras forskning kan få. Tar man även hänsyn till implicita antaganden 
lämnar alla tio artiklar föreskrifter om hur entreprenörer kan bli bättre 
entreprenörer, eller hur olika intressenter – som myndigheter och offent-
liga organ som sätter spelregler för hur entreprenörskapet må utövas – 
kan få ut mer entreprenörskap av sina insatser. Underförstått skulle sam-
hället till följd av det bli mer entreprenöriellt, framgångsrikt, och blomst-
rande.   
                                                 
56 I Kritisk samhällsvetenskaplig metod (2000, sid. 37 ff.) diskuterar Alvesson och Deetz följande fyra prototy-
piska forskningsansatser; Dialogisk, Kritisk, Tolkande, och Normativ. Den dialogiska forskningen syftar 
till att återvinna konflikter och använder dekonstruktion och genealogi som metod med förhoppning att 
återvinna förlorade röster. Den kritiska forskningen syftar till att avslöja dominansförhållanden, använder 
kultur- och ideologikritik som metod med förhoppning att erbjuda människor frigörelse. Den tolkande 
metoden syftar till att utforska en enhetlig kultur, använder hermeneutik och etnografi som metod med 
förhoppning att återskapa gemensamma värden. Den normativa forskningen syftar till att etablera laglik-
nande relationer mellan objekt, och använder en nomotetisk vetenskap med förhoppning att förbättra den 
sociala ordningen. Artiklarna har kategoriserats enligt denna paradigmmatris, se tabellerna i bilaga 9 och 
10. (Se även Howorth, Tempest and Coupland, 2005 som använder denna paradigmmatris för att utveckla 
en större metodologiskt sensitivitet i entreprenörskapsforskningen.) 
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Tabell 4.2 – Råd som ges under rubriken “implikationer” i de tio mest citerade 
artiklarna i JBV  

Art. Råd som ges i artiklarna avseende hur entreprenörskap och/eller entrepre-
nörer kan “hanteras” 

A1 Entreprenörer borde dubbelchecka strategierna för sina företag innan de söker 
riskkapital. Riskkapitalister däremot bör analysera sig själva och sina team 
och, antingen söka utveckla samma egenskaper som entreprenörerna, eller att 
anställa personer som har de egenskaper som saknas i teamet.  

A2 Entreprenörer borde inse att “a greater degree of overconfidence may be par-
ticularly beneficial in implementing a specific decision and persuading other 
to be enthusiastic about it as well” (sid. 25). 

A3 Författarnas ger följande råd till entreprenörer: ”form relationships with other 
who can provide objective assessments”. På så sätt kan de hantera den extre-
ma optimism som är så typisk för en entreprenör. I nästa paragraf verkar de 
dra tillbaka detta råd eftersom entreprenören då ges rådet att hon eller han, 
genom hårt arbete och optimism, kan arbeta för att deras entreprenöriella be-
slut ska få företräde. Kontentan i denna artikel tycks vara att det är det är op-
timismen hos entreprenörer som hjälper dem att förverkliga idéer och realisera 
ett entreprenörskap: [Optimism help entrepreneurs] to avoid discouragement 
and to find ways to overcome the many problems which often arise” (sid. 107). 

A4 Inga explicita rekommendationer ges vare sig till entreprenörer eller till övriga 
intressenter. Implicit däremot diskuterar författarna entreprenörers förhåll-
ningssätt till risktagande. Därigenom får vi en uppfattning vilket risktagande 
som kan vara funktionellt och, vice versa, dysfunktionellt. 

A5 Författarna indikerar att det finns några “stora praktiska implikationer” från 
deras studie: “Accurate identification of the resources that contribute to sur-
vival and growth benefits entrepreneurs, those who assist, train, and advise 
them and those who provide capital for their ventures” (sid. 392). 

A6 Denna artikel ger rekommendationer till dem som vill lära sig mer om interna-
tionellt entreprenörskap, men riktar sig också explicit till riskkapitalister. För 
den senare kategorin ger de anvisningar beträffande följande tre punkter; 1) 
hur de rätta entreprenörerna kan identifieras 2) hur internationella företag bör 
struktureras 3) huruvida ett nytt företag bör gå ut på den internationella 
marknaden från start eller ej.  

A7 Som helhet diskuterar denna artikel hur de mest effektiva företagen använder 
nätverksstrategier. Det antas i denna artikel att effektiva entreprenörer har de 
speciella egenskaper som tidigare beskrivits.  

A8 Resonemanget i denna artikel orienteras enbart mot forskningsmetoder och 
ger rekommendationer som relaterar till vilket sätt som olika forskningsmeto-
der kan användas för att erhålla pålitliga uppgifter om nyföretagsetableringar.  

A9 Explicita rekommendationer ges till seniora chefer beträffande deras arbete 
med att åstadkomma ett entreprenörskap i organisationer.  

A10 Denna artikel uttrycker klart och tydligt följande råd:  “…being flexible 
enough to use external resources allows the entrepreneurial firm to break 
through the limits to sustainable growth...” (sid.134). 
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Samtidigt som forskningen i dessa artiklar relaterar till det normativa pa-
radigmet framstår råden som så allmängiltiga att det blir svårt för den 
enskilde läsaren att dra någon direkt praktiskt nytta av dem. Det norma-
tiva paradigment och de ontologiska och epistemologiska antaganden 
som kommer med detta paradigm förenar således följande tre tjocka trå-
dar, vilka jag menar sätter agendan i entreprenörskapsväven: 

1. Entreprenören ses som en extraordinär människa, vilket är ett an-
tagande som – i alla fall inte i dessa artiklar - ifrågasätts. Det tas för 
givet att det är så vi bör förstå entreprenören. Av den anledningen 
kallar jag denna tråd; entreprenören som given. 

2. Entreprenören behöver dock ha tillgång till olika former av resur-
ser för att över huvudtaget kunna frambringa ett entreprenörskap. 
Denna tråd kallar jag resursperspektivet. 

3. Den tredje tråden är en kombination mellan den första och den 
andra eftersom den är mer inriktad på hur entreprenören går till-
väga när hon eller han skapar företag. Denna tråd kallar jag nät-
verksperspektivet. 

Med de tio mest citerade artiklarna i JBV som underlag har jag nu skissat 
tre tjocka trådar i entreprenörskapsväven. Men eftersom jag intresserat 
mig för entreprenörskapets mångfacetterade sida behöver jag även analy-
sera artiklar som kan ge en ide om hur vävens tunna trådar tar sig i ut-
tryck. 

Entreprenörskapsvävens tunna trådar 

I två specialnummer som publicerades i ERD (2004) och ETP i (2005) ut-
manas entreprenörskapsforskningens huvudfåra, och därmed också den 
dominerande synen på entreprenörskap. De nio artiklar som publicera-
des i dessa två nummer menar jag därför kan ge en fingervisning om vil-
ka ”andra” versioner som finns om entreprenörskap på den akademiska 
scenen. Därmed kan de hjälpa mig att illustrera de tunna trådarna i ent-
reprenörskapsväven. Jag har märkt artiklarna B1-B9 och presenterar dem 
i tabellen i bilaga 10. 

Eftersom jag nu vänder mig till två utgåvor som explicit adresserar ett 
specifikt tema kan dessa artiklar förväntas vara mer homogena än det ur-
val som utgjorde underlaget när jag skissade de tjocka trådarna. Temat 
för ERD gick under titeln Entrepreneurship in Society: Exploring and Theoriz-
ing New Forms and Practices of Entrepreneurship. För ETP löd rubriken: Al-
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ternative Perspectives on Entrepreneurship Research. Utöver dessa teman kan 
jag även tänka mig att redaktörerna för dessa två nummer färgat innehål-
let efter eget huvud. I det första specialnumret, i kronologisk ordning 
räknat (ERD, 2004), presenterar redaktörerna Steyaert och Katz syftet 
med utgåvan på följande sätt:  

The question around which we launch this Special Issue is how entrepre-
neurship is part of how our societies, communities and worlds are created, 
taking into account, besides economic criteria, social, cultural, political and 
ecological realities. This implies a study and discussion of how entrepreneur-
ship – and the different forms and practices we can observe – takes part in 
creating a society we might assess politically and policy-wise based upon 
multi-dimensional criteria. (B6, sid. 179) 

I det andra numret som publicerades under våren 2005 i ETP introduce-
rar gästredaktörerna, Jennings, Perren och Carter, Burrell och Morgan´s 
paradigmatris57 och argumenterar för att entreprenörskapsforskningen 
har fastnat i det funktionalistiska paradigmet och beskriver dilemmat en-
ligt följande: 

[M]ainstream entrepreneurship research acts as if certain social structures are 
”natural” and unchallengeable ”facts” that are beyond the scope of research-
ers to question (B1, sid. 148). 

Det faktum att all teori baseras på någon slags filosofiska antaganden be-
träffande ontologi, epistemologi och människans natur - vilka i sin tur ger 
vissa metodologiska ramar – verkar (ännu) inte ha uppmärksammas och 
har därför inte heller rönt någon större diskussion i entreprenörskaps-
forskningens huvudfåra. Från genomgången av de tjocka trådarna fram-
kommer tydligt att huvudfåran i entreprenörskapsforskningen influerats 
av ett starkt naturvetenskapligt synsätt där robusta vetenskapliga meto-
der förespråkas för att kunna säga något – och förmodligen också med en 
vilja att förbättra – samhället ur någon aspekt. Att det finns en samhälls-
vetenskaplig fåra där forskare i stället intresserar sig för att åstadkomma 
en förändring genom att ifrågasätta rådande ordningar och det för givet 
tagna (Alvesson och Deetz, 2000), eller där de engagerar sig i en dialog 
med fältet för att därigenom medverka till en ny syn på relationen mellan 
samhälle och människa (Flyvbjerg, 2001), tycks (ännu) inte höra hemma i 
entreprenörskapsforskningens huvudfåra.  

                                                 
57 Burrell och Morgan (1979) menar att vetenskapsteoretiska antagande avgör hur vi metodologiskt stude-
rar världen och presenterar följande fyra paradigm; ”Funktionalistiskt”, ”Tolkande”, ”Radikal humanism” 
och ”Radikal strukturalism”.  I en paradigmanalys av 36 artiklar, som publicerats i ledande entreprenörs-
kapstidskrifter under 2002, kategoriserades 32 av dessa tillhöra det funktionalistiska paradigmet, och 
resterande 4 det tolkande paradigmet (se Grant och Perren, 2002). 
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Jennings, Perren och Carter (2005, sid. 147) betonar att frånvaron av radi-
kalism58 inom området är allvarlig och pekar därför på vikten av att få till 
stånd en mer pluralistisk entreprenörskapsforskning. Det verkar numera 
också finnas en stark tendens59 att börja intressera sig för andra veten-
skapsteorietiska perspektiv och paradigm än vad den naturvetenskapliga 
synen och de funktionalistiska ansatserna som så starkt präglar forsk-
ningsområdet medger. Steyaert och Katz delar Jennings, Perrens och Car-
ters intresse att bryta upp det normativa paradigmet, men vill framförallt 
diskutera entreprenörskapets fastlåsning i den ekonomiska sfären: 

This Special Issue puts forward a third call – besides the multidisciplinary 
and multi paradigmatic request – in the suggestion to approach entrepre-
neurship as a societal phenomenon rather than as a purely economic reality. 
We might even say that it casts a shadow over the clamed success of the aca-
demic field that it has planted entrepreneurship so strongly in the middle of 
economic life instead of life tout court (Hjorth et al., 2003). (B6, sid. 181) 

Steyaert och Katz pekar på betydelsen av att sammankoppla entrepre-
nörskap med andra dimensioner av livet än enbart den ekonomiska, för 
att vi ska kunna se vad som försiggår i entreprenörskapandets “svarta 
låda”. I ERD tar sig detta i uttryck genom att de fyra artiklarna söker visa 
hur geografiska, diskursiva, och sociala dimensioner sammanflätas med 
vad vi uppfattar vara entreprenörskap. I och med det utgör ”plats och 
rum” (space and place) en nyckelfras för artiklarna i ERD.  

Jämfört med de mest citerade artiklarna i JBV framstår dessa artiklar som 
olika på flera sätt. Till att börja med är ingen av artiklarna – förutom den 
inledande artikeln i ERD – ännu (i januari 2006) citerad. En förklaring är 
naturligtvis att de publicerats så sent som 2004 och 2005. Men det finns 
också andra skillnader till artiklarna i JBV. Till exempel är de flesta av 
författarna européer, eller representerar universitet i Europa, en kommer 
från Canada och två är amerikaner; därav medredaktören till ERD-
numret. Förutom de två konceptuella artiklar som introducerar respekti-
ve nummer kvarstår sju artiklar. Av dessa använder tre sekundära data-

                                                 
58 De lyfter dock fram två undantag, där det ena är Ogbor (2000) som riktar kritik mot de ideologiska ent-
reprenörskapsstudierna och det andra Fairclough (1995) som kritiskt analyserar företagsdiskursen (the 
Enterprise Discourse).  
 
59 Förutom dessa två specialnummer har t ex Daniel Hjorth och Chris Steyaert samlat forskare för att ur 
olika aspekter utmana hur entreprenörskap kan förstås och betraktas. De böcker som hittills publicerats är 
New Movements in Entrepreneurship (2002) samt Narrative and Discursive Approaches in Entrepreneurship 
(2003). De två böcker som följer är Entrepreneurship as Social Change: A Third New Movements in Entrepre-
neurship (2006) samt den sista och fjärde Movementsboken som följer temat "Entrepreneurial Fire: Inquiring 
the Politics and Aesthetics of Entrepreneurship".  
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källor, en gör det till övervägande del, två använder textkällor som empi-
riskt material och den återstående artikeln bygger på en kombination av 
observationer, historiska data, intervjuer och enkäter. Följaktligen bygger 
dessa artiklar på ett material som skiljer sig väsentligt från artiklarna i 
JBV som i de flesta fall byggde på enkätstudier som genomförts i en ame-
rikansk kontext.  

Tonfallet i alla nio artiklar indikerar ett tydligt missnöje med de domine-
rande versionerna av entreprenörskap, dvs. de tjocka trådar som jag tidi-
gare diskuterat. Tendensen att göra motstånd mot, eller debattera, de 
dominerande versionerna av entreprenörskapet förenar alla de nio artik-
larna. Likaså framhålls vikten av att pröva okonventionella paradigm och 
därmed visa på alternativ till det dominerande normativa/funktion-
alistiska paradigment i båda numren. Följaktligen verkar önskan om att 
föra fram en ny, eller osynliggjord, sida av entreprenörskap genomsyra 
samtliga nio artiklar. Vid genomläsningen av de nio artiklarna framstår 
två teman som utmärkande för de två numren. Temat i ETP kallar jag 
konstruktionen av entreprenören, och temat för ERD det entreprenöriella sam-
hället. 

Konstruktionen av entreprenören 

I artikel B2 har författarna som mål att studera hur entreprenören kon-
strueras. Av den anledningen har de genomfört en innehållsanalys av 
mediatexter som berör entreprenörskap vilka hämtats ur en av Englands 
stora dagstidningar. Med dessa texter som underlag gör de en jämförelse 
mellan hur entreprenören framställs 1989 och 2000. Dessutom spekulerar 
de kring hur entreprenören kan komma att framställas år 2011. I tidning-
arna från 1989 avbildas entreprenören som en övernaturlig (manlig) hjäl-
te, medan texterna från 2000 visar att entreprenören även porträtteras 
som ”universums härskare” som utgör en betydligt mindre tilltalande 
figur: 

[In 1989] the entrepreneur is a magician, royalty or giant. He is a hero con-
quering disability or economics, at the pinnacle of the political evolutionary 
scale. /…/ [In 2000] the entrepreneurs remains royal magician, but is also 
portrayed as a wizard, iconic legend, master of universe, giant tree and 
bearded shadow. (B2, sid. 161) 

Två myter om entreprenören har skapats, vilka har stora likheter med 
fixeringsbilden skapelse/förstörelse som jag diskuterade i kapitel 3. 1989 
skiljer sig myterna inte nämnvärt från varandra, men i texterna från 2000 
har gapet mellan de två myterna ökat i omfattning. 2011 förväntas gapet 
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vidga ytterligare så att våra uppfattningar om entreprenörskap pendlar 
de två myterna; den ena om skapelse, den andra om förstörelse. Som en 
konsekvens befinner sig ”verklighetens” män och kvinnor någonstans 
mitt emellan. De framväxande föreställningarna om entreprenören och 
entreprenöriellt agerande kommer på så sätt att avvika mer och mer från 
människor i verkliga livet. Detta menar författarna leder till att det blir 
allt svårare att tolka händelser i vår omvärld som entreprenörskap, eller 
att hitta entreprenörerna. 

Om B2 studerar hur entreprenören framställs i mediadiskursen handlar 
B3 om hur entreprenörer konstrueras i den politiska diskursen. Författar-
na till denna artikel har gjort en diskursanalys av hur entreprenören 
framställs på offentliga hemsidor i sju länder runtomkring i världen. 
Gemensamt för de olika hemsidorna är att de är intresserade av att stimu-
lera en policy för entreprenörskap och småföretagande. En maktdiskurs 
visar sig i vilken entreprenörer… “are told to provide ‘economic returns’, 
to ‘grow’, to be a ‘source of ‘vitality’ ...” (sid. 177). En motsättning uppen-
barar sig mellan de förväntningar som ställs på entreprenörerna - vars 
små och växande företag ses som en viktig del av den ekonomiska ut-
vecklingen - och att dessa självständiga och drivande individer samtidigt 
anses vara i behov av statens ”hjälp”: 

They [the entrepreneurs] are told they need ‘business assistance pro-
grammes’....‘facilities and administrative assistance’... (B3, sid. 179). 

Författarna drar således slutsatsen att… 
…entrepreneurial life-worlds may be subjugated by an official discourse of 
domination and control that hinders personal agency and contributes signifi-
cantly to the emasculation of entrepreneurs (B3, sid. 181). 

Gemensamt för artiklarna B2 och B3 är att de båda synliggör hur kon-
struktionen av entreprenören tar sig i uttryck och att de pekar på att en 
sådan konstruktion kan vara vilseledande för hur entreprenörskap stude-
ras. Dessutom betonas ironin i hur framväxande föreställningar om ent-
reprenörskap inte uppmuntrar utan hindrar det vi tycks vara i så stort be-
hov av; människor som skapar något nytt. Med mitt språkbruk blir jakten 
lätt illusorisk. 

I kontrast till dessa två artiklar söker författarna till artiklarna B4 och B5 
förklara att framväxten av entreprenören skett genom ömsesidig interak-
tion. B4 är ett konceptuellt papper som relaterar till ett narrativt perspek-
tiv. I denna artikel konstrueras en modell kring begrepp som ”socialt ka-
pital”, ”social inbäddning”, ”visionsbyggande”, ”nätverkande” och ”in-
novation”. Dessa begrepp relaterar alla till de två tjocka trådar som jag 
kallat resursperspektivet respektive nätverksperspektivet. Poängen som för-
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fattaren framför är att ”de tjocka trådarna” ger oss en mängd begrepp, 
men lämnar oss samtidigt kvar med en svart låda som inte kan förklara 
vad som egentligen försiggår i entreprenöriella processer. Av den anled-
ningen kan vi heller inte förstå hur sådana processer tar sig i uttryck. För-
fattaren introducerar därför ett narrativt ramverk med begrepp som ”sto-
rylines”, ”emplotment” och ”narrative structuring”. Ett sådant ramverk 
menar författaren kan… 

…be used to rigorously analyze business development or inertia that is cur-
rently rather poorly ‘explained’ by the presence or absence of social capital or 
social networks...(B4, sid. 197). 

Artikel B5 är en omtolkning av Schumpeter’s entreprenörskapsteori. För-
fattaren gör en omläsning av några delar av Schumpeter’s arbeten och 
tonar ner den traditionella bilden av den heroiska ekonomiska övermän-
niskan. I Schumpeter’s texter finns en medvetenhet om att sociala proces-
ser hjälper till att producera och reproducera entreprenöriellt agerande. 
Hur vi kan förstå dessa sociala processer utvecklar författaren genom att 
använda sig av nutida sociologiska teorier. Närmare bestämt fördjupar 
han sig i hur emotionell energi, som uppstår genom social interaktion, 
relaterar till känslor av stolthet och skam. Det är dessa känslor som förfat-
taren menar formar ett entreprenöriellt agerande. Entreprenören skapas 
således i relationer genom det sätt som människor relaterar till emotionell 
energi. Kort sagt, känslor av stolthet och skam färgar entreprenörskapan-
det. 

I de tjocka trådarna tas entreprenören för given. Han eller hon kan få råd 
och hjälp, men längre än så kommer man inte. Här finner jag en motsva-
rande tunn tråd som inte tar entreprenören för given, utan som istället ser 
entreprenören som socialt konstruerad. I den tunna tråden skapas bilden 
av entreprenören metaforiskt (B2). En dubbeltydig maktdiskurs placerar 
å ena sidan entreprenören i positionen som högst kapabel att utföra sina 
gärningar och, å andra sidan, i positionen att vara i behov av hjälp och 
vägledning (B3). De kvarstående två artiklarna bildar en motvikt mot 
denna paradox eftersom de visar hur entreprenörer skapar sig själva ge-
nom att leva ut sina berättelser (B460) och att känslor av stolthet och skam 
alstrar energi som driver ”vanliga” kvinnor och män att agera entrepre-
nöriellt (B5). De två första artiklarna dekonstruerar och bryter därför 
sönder myten om entreprenören medan de två återstående försöker förstå 

                                                 
60 Artikel B4 relaterar till entreprenörskap från ett resursperspektiv och anlitar därför i någon omfattning 
denna tjockare tråd. Detta gör att den inte passar så bra tillsammans med de artiklarna andra som framhål-
ler konstruktionen av entreprenören.  
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entreprenöriella processer genom att placera människor i en social kon-
text.  

Vad som förenar den tunna och den tjocka tråden är tron på människans 
förmåga att agera entreprenöriellt. Huruvida entreprenörerna bara ”finns 
där” eller konstrueras uttrycker inte tvivel om entreprenören per se. Det 
verkar således svårt att exkludera entreprenören från diskursen. Men så 
är det också tankefiguren om den skapande människan som gör entre-
prenörskapsväven möjlig. Vi ska nu se vad som händer när blicken riktas 
från entreprenören till kontexten; det entreprenöriella samhället.  

Det entreprenöriella samhället 

I det förra Sovjetunionen fanns ett system som kallades ”blat” Detta är 
temat för artikel B8 som beskriver blat på följande sätt:  

[Blat is] the practice of friends and acquaintances being tied together in an in-
tricate weave of favours and counter-favours in order to facilitate access to 
commodities or services in short supply (B8, sid. 239). 

Blatsystemets förträfflighet61 gör att författarna argumenterar för att det 
förra Sovjetunionen kan ses som det mest entreprenöriella samhället nå-
gonsin. Genom att betrakta blatsystemet som entreprenöriellt drar de föl-
jande tre slutsatser; för det första behöver inte entreprenörskap associeras 
med exceptionella individer, för det andra behöver entreprenörskap inte 
uppstå genom ett medvetet val och, för det tredje kan entreprenörskap 
vara såväl ickesystematiskt som subversivt: 

[An] unproblematized aspect of entrepreneurship relates to how it interacts 
with the situated context. One often assumes that entrepreneurship, in all 
guises, in all contexts, is a good thing or at least that it should be encouraged. 
The blat might, for some, be exceedingly good, while for those excluded from 
it it would be potentially damaging. (B8, sid. 249) 

Nästa artikel (B7) berättar om tre lokala samhällen som av en eller annan 
anledning är på tillbakagång; eller i förfall (likheten med KFV är i dessa 
exempel slående). De driver tesen att sådana samhällen utgör goda plat-
ser för en unik form av företagande som kombinerar god företagspraktik 
med det lokala samhällets mål, vilket gör att det återigen kan ”komma på 
fötter”. I berättelserna om dessa omvandlingsprocesser utgör följande tre 
”hjältar” intrigen; Gred MacLeod från Cape Breton Island i östra Canada, 
Jose Maria Arizmendiarrieta från den baskiska staden Mondragon, och 

                                                 
61 Det går givetvis också att diskutera dess baksida, men det intressanta här är hur det fungerar som en 
viktig kugge för att planekonomin över huvud kunde fungera. 
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Muhammad Yunus som grundade Grameen bank i Bangladesh. Dessa tre 
män ses som centralfigurer i de processer som gjort att de tre platserna 
återigen börjat blomstra:  

The entrepreneurs identified here have used the assets that remain in place 
despite economic (d)evaluations of space. That is, the sense of ‘community’ 
found in these places was utilized by the entrepreneurs to access social capi-
tal and lever it into economic capital. Furthermore, it is not only the trust ex-
tended to these entrepreneurs in particular, but also the community purpose 
of the organizations they formed that ensures people continue to participate 
and give access to their human and financial capital. (B7, sid. 229) 

Berättelserna kan således ses som framgångshistorier om hur en region 
(som KFV) radikalt kan förvandlas till det bättre när individuella och 
samhälleliga syften sammanfaller. I denna artikel är myten om entrepre-
nören, precis som i de tjocka trådarna, högst närvarande. Om än på ett 
lite annat sätt eftersom det inte handlar om att bygga upp ett företag, 
utan ett helt samhälle.   

Att det finns skilda mönster av entreprenörskap mellan till synes likada-
na platser är något som utgör temat för den sista artikeln; B9. I denna ar-
tikel görs en jämförelse mellan tre stadsdelar, i två olika länder, med fo-
kus på kultur och ekonomisk aktivitet. I den första stadsdelen är sociala 
normer och relationer integrerade i den ekonomiska aktiviteten. I de två 
andra stadsdelarna däremot är kulturerna separerade från ekonomisk 
aktivitet. I det första fallet på grund av formella institutioner och i det 
andra fallet på grund av privatisering. I båda fallen har detta lett till en 
låg entreprenöriell aktivitet (i denna artikel ses entreprenörskap som af-
färsskapande aktiviteter). Stadsdelarnas historia anges vara en viktig an-
ledning till hur separationen mellan kultur och ekonomisk aktivitet 
kommit till stånd. Det är således organiseringen av kulturen snarare än 
en kulturs karaktärsbeskrivning som säger något om vilka förutsättning-
ar det finns för entreprenörskap. Bidraget av artikeln är att den, genom 
att tillämpa flera metoder, visar hur olika entreprenöriella mönster upp-
står i samhällen som för övrigt liknar varandra:  

The empirical evidence suggests that the same cultural community of Punja-
bis experience culture as a liability in entrepreneurial activities in the envi-
ronment of London, where another environment fosters the irrelevance of 
culture. Communities in Wembley and Chicago separate culture from busi-
ness and they do so in different ways. (B9, sid. 214)  

Diskussionen om den entreprenöriella karaktären hos ett lokalsamhälle 
förenar artiklarna B7, B8, och B9. Likväl skiljer de sig åt på flera punkter. 
Artikel B7 relaterar till hjältebilden av den entreprenören, men i detta fall 
bygger inte hjälten ett eget företag som i de dominerande trådarna, utan 
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är drivkraften bakom förvandlingen av ett helt samhälle. I artikel B9 an-
vänds kulturbegreppet för att visa hur kollektivt skapade mönster upp-
stått i ett historiskt förlopp vilka format specifika kulturer på annars lik-
artade platser. De olika kulturerna skiljer sig avsevärt beträffande entre-
prenöriell aktivitet. Den mest tankeväckande artikeln är förmodligen B8, 
den om ”blat” som radikalt problematiserar traditionella föreställningar 
om entreprenörskap och placerar den annars så goda skapelseberättelsen 
i ett helt annat sken. Tankefiguren om den skapande människan som för-
enar trådarna i väven blir – om inte satt i gungning – så rejält ifrågasatt.  

Precis som i analysen av de tjocka trådarna framträder även här tre trå-
dar: 

1. Flera av artiklarna diskuterar entreprenören, men utan att ta denna 
figur för given. Därför kallar jag denna tråd entreprenören som kon-
struerad. 

2. I ERD-numret framhålls kontextens betydelse för det sätt som ent-
reprenörskap kommer till uttryck. Jag kallar denna tråd rumsliga 
dimensioner ”space and place”. 

3. Det förs en central diskussion i ERD-numret, framförallt i inled-
ningsartikeln, om att lyfta fram andra former av entreprenörskap, som 
t ex socialt, ekologiskt, regionalt, etniskt, ekologiskt entreprenörs-
kap. Denna tråd betonar vikten av att komma bort ifrån entrepre-
nörskapets fastlåsning i den ekonomiska sfären. 

Två illustrationer av entreprenörskapsväven 

I detta kapitel har jag genom att läsa ett antal akademiska texter sökt visa 
några av de trådar som bildar entreprenörskapsväven. Jag började med 
att illustrera tre tjocka trådar utifrån en läsning av tio av de mest citerade 
artiklarna i JBV. Därefter synliggjorde jag tre tunna trådar efter en läsning 
av två specialnummer i ERD och ETP som utmanar de antaganden som 
görs i entreprenörskapsforskningens huvudfåra.   

I figur 1 har jag ritat ut de tre tjocka respektive tunna trådarna i den väv 
som jag menar att entreprenörskapsdiskursen kan förstås som. Figuren 
visar att det finns förbindelsepunkter mellan alla trådar som snyggt fogas 
samman till en förhållandevis prydlig och väl sammanhållen väv. Den 
tjocka tråden där entreprenören tas för given relaterar till den tunna trå-
den där entreprenören ses som konstruerad. Likaså kan begrepp som so-
cialt kapital i resursperspektivet kopplas samman med diskussionen om 
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andra former av entreprenörskap, som till exempel samhällsentrepre-
nörskap, ekologiskt entreprenörskap, urbefolkningars entreprenörskap, 
och socialt entreprenörskap. Slutligen anknyter nätverksperspektivet till 
diskussionen om geografiska dimensioner som lyfts fram i diskussioner i 
de skilda kontexter som entreprenörskap tar sig i uttryck.  
 
Figur 4.1. En första illustration av entreprenörskapsväven 

 
Ramen i figur 4.1 symboliserar tankefiguren om att entreprenörskap är 
”vår tids skapelseberättelse” vilken sätter människans skapandekraft i 
centrum. Tankefiguren förenar således alla trådar i väven, oavsett om de 
är tjocka eller tunna. Möjligtvis utgör artikel B8 – den om blat – ett un-
dantag62 eftersom den problematiserar det ”goda” i entreprenörskapan-
det. 

Eftersom väven visar att alla trådar i väven knyter an till varandra på nå-
gon punkt kan man tänka sig att de olika samtalstrådarna är interkommu-
nikabla. Om två personer möts och den ena använder sig av den tjocka 
tråden ”entreprenören som given” medan den andra i stället använder 
den tunnare tråden ”entreprenören som konstruerad” bör de, enligt den-
                                                 
62 Jag kan tänka mig att det följer fler artiklar som den om ”blat” som ifrågasätter och problematiserar 
entreprenörskap per se. Sådana artiklar får – som det nu ser ut – inte plats inom ramen för väven eftersom 
de bryter för mycket mot tankefiguren ”entreprenörskap som vår tids skapelseberättelse”. Som en konse-
kvens kan de trådar som relaterar till denna tankefigur istället närma sig varandra, tjocka såväl som tunna. 
De tunna trådarna blir helt enkelt mer accepterade.    
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na väv, likväl kunna föra en dialog och – även om de inte håller med var-
andra – så förstår de varandras utgångspunkter.  

Inte desto mindre tycks det ibland uppstå kommunikationssvårigheter 
mellan tjocka och tunna trådar, vilket redaktörerna för ETP-numret fick 
erfara under reviewprocessen av de 22 bidrag som de mottog. I deras till-
bakablick över processen får vi en inblick i att trådarna kanske inte är så 
kommunikabla trots allt. Annorlunda uttryckt så är en diskursiv praktik 
inte alltid så enkel att rå på: 

First, the authors have all found difficulty in relating their work to existing 
published research studies in the field. Of the 267 cited works reference in 
the 4 papers, only 14 had been published in the top 6 entrepreneurship jour-
nal (those with an ISI listing). Second, all the authors demonstrate a height-
ened awareness of methodology and reflexivity that extends far beyond that 
typically exhibited in the Functionalist paradigm papers that dominate top 
journals. (B1, sid. 151) 

I den praktik som upprätthåller forskningsfältet entreprenörskap blir de 
tunna samtalstrådarna lätt åsidosatta; obrukbara. Figur 4.1 visar hur det 
skulle kunna vara. Andra ordningar tycks emellertid råda i praktiken. Av 
denna anledning måste väven ritas om.  
 
Figur 4.2. En andra illustration av entreprenörskapsväven 

 
 

I figur 4.2 utgör de olika trådarna egna små vävar som i olika grad 
anknyter till varandra och som tillsammans bildar ett lapptäcke. De 
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tjocka trådarna intar mittpunkten av väven och de tunna utlokaliseras till 
vävens ytterkant. Det är inte längre någon prydlig väv som visar sig utan 
ett oformligt lapptäcke som består av flera versioner av entreprenörskap. 
I figur 4.2 blir det uppenbart att det finns kommunikationssvårigheter 
mellan tjocka och tunna trådar. Likaså torde det finnas motsättningar i 
fråga om vilka trådar som ska ges företräde.  

Entreprenörskap har spridit sig från den industriella sfären till andra sfä-
rer som den publika, privata, regionala osv. På samma sätt framhålls inte 
längre bara den ekonomiska dimensionen utan även andra dimensioner, 
som den sociala och ekologiska, gör sig påminda. Dessa ”andra” stånd-
punkter ser alla ut att inta en undanskymd plats när vi diskuterar hur 
människor och samhällen kan utvecklas. Med all rätt bör vi fråga oss vil-
ka konsekvenser den normerande definitionen av entreprenörskap har 
för människors möjligheter att entreprenörskapa i praktiken. Tillåter ent-
reprenörskapsväven att vi frågar oss vilka liv vi vill skapa? Eller är det så 
att väven bestäms av de dominerande trådarnas ekonomiska diskurs som 
reducerar våra liv? Om det nu skulle förhålla sig så riskerar vi då inte att 
börja se oss själv som objekt snarare än som subjekt? 

Foucault (i Miller, 2000) uppmanade oss att vara vaksamma över de farli-
ga sidor som han menade finns i varje diskurs. De tjocka trådarna bildar 
tillsammans en dominerande version av entreprenörskap. Att det finns 
alternativa sätt att förstå entreprenörskap höljs i dunkel. När de tunna 
trådarna placeras i tillsammans med de tjocka trådarna riskerar de därför 
att bli ”de andra”. Entreprenörskapets mångfald riskerar därmed att un-
dertryckas. 

Det verkar också nästintill omöjligt att diskutera entreprenörskap utan 
bilden av en entreprenör. Följaktligen utgör entreprenören diskursens 
”primary definer” (Allen 1999, sid. 71 i Nicholson och Anderson, 2005, 
sid. 165). Trots kontrasterna mellan de olika trådarna verkar mytbilden 
om Entreprenören svår att undkomma. Även om de tunna trådarna pro-
blematiserar bilden av entreprenören som en hjälte verkar det extremt 
svårt att föreställa sig entreprenörskap som något som varje man och 
kvinna är kapabel att utföra.  

Den stereotypa bilden av entreprenören frambringar helt enkelt en ideali-
serad bild som vi alla – mer eller mindre – får svårt att relatera till. Denna 
stereotyp tycks leda till uteslutande processer vilket hindrar det (entre-
prenör)skapande vi är i så stort behov av idag (jmf Jones och Spicer, 
2005). Samtidigt - och kanske tack vare diskursens fastlåsning i de tre fixe-
ringsbilderna som diskuterades i kapitel 3 – tycks de tjocka trådarna 
obemärkt ha fått fotfäste och slingrat sig in i vardagen där de utgör en 
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mall för hur vi betraktar oss själva, andra, i projektet med ”att göra våra 
liv” (jmf du Gay, 1999). Detta kan ses som den farlighet som Foucault 
varnade oss för.  

Den akademiska dialogen om entreprenörskap 

Jag har presenterat två illustrationer över entreprenörskapsväven. Å ena 
sidan framträder en prydlig väv, å andra sidan ett oformligt lapptäcke. 
Jag hoppas att de två illustrationerna över entreprenörskapsväven kan 
bidra till att det uppstår en dialog mellan de olika versionerna om några 
viktiga frågor som ligger framför oss. På det sättet kan vi både lyfta fram 
sådant som vi kan enas om, likväl som vi kan förstå vari oenigheterna 
består. För om nu entreprenörskap används för att visa hur människor, 
företag, organisationer och samhällen förändras bör vi fråga oss i vilken 
mån de tjocka trådarna befäster rådande ordningar. I så fall är det – när vi 
talar om entreprenörskap - en viss typ av förändring som vi lägger märke 
till. På så sätt blir andra sätt för hur vi kan uppfatta att män och kvinnor 
skapar världen undanträngda.  

Tar vi den samhällsvetenskapliga forskningens roll att leda samhällsde-
batten på allvar (se Flyvbjerg, 2001) bör väven synliggöras. För hur kan vi 
annars uppmuntra till en samhällsdebatt om vad en bredare syn på ent-
reprenörskap skulle kunna betyda för samhällsutvecklingen? I dag ser en 
sådan dialog ut att ta plats i periferin av det lapptäcke som jag skissade i 
figur 4.2, i stället för att utgöra en central i det akademiska samtalet om 
entreprenörskap. Bland de forskare som verkar kunna stimulera en sådan 
dialog ser jag Saras Sarasvathy (t ex 2001; 2004) och William B. Gartner (t 
ex 1989; 1990). Man skulle kunna säga att dessa forskare överbryggar de 
kommunikationssvårigheter som uppstår i mötet mellan de tjocka och 
tunna trådarna.   

Min tanke har inte varit att föreskriva en lämplig väg, inte heller att spå 
några profetior om framtiden. I stället tänker jag mig att diskussionen om 
väven kan bidra till att, i någon mån, väcka tankar om forskningens inne-
håll och framtid. För om vi inte medvetet reflekterar kring de frågor som 
väven ställer på sin spets riskerar vi lätt att fastna i någon av dess versio-
ner. Som en konsekvens blir den akademiska dialogen problematisk. 
Kanske uteblir den rentutav. 
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Företags- och jämlikhetstråden i väven… 

De tunna och tjocka trådarna visar oss ett ”brett” respektive en ”smalt” 
sätt att betrakta entreprenörskap på. På så sätt går de i linje med jämlik-
hets- och företagstråden. Men det finns fler beröringspunkter mellan jäm-
likhetstråden och de tunna trådarna, respektive mellan företagstråden 
och de tjocka trådarna. Företagstråden relaterar till de tjocka trådarna 
med tanke på att entreprenören, eller företagaren, inte är någon som ifrå-
gasätts. Dessutom handlar det framförallt om ekonomiska spörsmål. 

Enligt jämlikhetstråden kan entreprenören vara vem som helst. Indirekt 
betonas att entreprenören är socialt konstruerad På så sätt relaterar den 
till de tunna trådarna i väven. I jämlikhetstråden framhålls entreprenörs-
kap också som något som uppstår mellan människor i en viss kontext, 
vilket påminner oss om rummets och platsens betydelse. Dessutom beto-
nas behovet av att se ”andra” former av entreprenörskap, dels genom att 
betona kulturlivets betydelse, dels genom att peka på den roll som offent-
liga organisationer spelar i entreprenörskapandet, men framförallt genom 
att understryka entreprenörskapandets betydelse för att skapa ett mer 
jämlikt arbetsliv. Detta är sannerligen något ”annat” än hur vi vanligtvis 
förstår entreprenörskap.   

I figur 4.2 upptar de tjocka trådarna platsen i centrum och förflyttar det 
breda sättet att se entreprenörskap på till periferin. Genom MiF vändes 
på ordningen – jämlikhetstråden var den som placerades i centrum och 
företagstråden i periferin. Om detta handlar det regionala dramat. Ge-
nom MiF gavs invånarna möjligheter att ifrågasätta den dominerande 
ordningen, och istället utmana den.  
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Kapitel 5 

DEN OFFENTLIGA SCENEN 

Kapitalismens okrönte hjälte är förvisso individen, men inte vilken in-
divid som helst. Den individ kapitalismen föredrar och favoriserar är 
entreprenören – nyskaparen, banbrytaren, risktagaren, uppfinnaren, 
företagaren. Entreprenören är en människa som berikar sig genom att 
förändra något. Det finns sociala entreprenörer och politiska entrepre-
nörer och religiösa entreprenörer och konstnärliga entreprenörer och 
människor som berikar sig genom att åstadkomma förändringar som vi 
på intet sätt förknippar med profit och kapitalistiskt företagande. Men 
den entreprenör som förändrar något genom att starta och driva ett 
profitdrivet företag på marknaden är den entreprenör som startar och 
driver kapitalismen.  

(Göran Rosenberg, 2004, sid. 162) 

Entreprenörskap är inte bara ett populärt begrepp i forskningen utan 
också i den näringslivspolitiska debatten. I Sverige arbetar ett flertal or-
ganisationer med att främja entreprenörskap och innovation i det svenska 
samhället som till exempel verket för näringslivsutveckling (NUTEK), 
Vinnova, Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS), Forum för Småfö-
retagsforskning (FSF), och Institutet för entreprenörskaps- och småföre-
tagsforskning (ESBRI63). De flesta av dessa organisationer är finansierade 
med offentliga medel och bildar en viktig pusselbit i de institutionella 
förhållanden som möjliggör ”jakten på entreprenörer” i Sverige  

Jag ägnar detta kapitel åt att studera hur entreprenörskap ses på den of-
fentliga scenen. De organisationerna jag nämnde ovan ser jag som en vik-
tig del för att över huvudtaget kunna tala om en ”offentlig scen”. Begrep-
pet offentlig använder jag i den bemärkelsen att jag främst ägnar mig åt 
att studera statliga och överstatliga texter. Men jag kommer även att anli-
ta andra textkällor, som till exempel texter från icke statliga organisatio-

                                                 
63 ESBRI är en förkortning för Entrepreneurship and Small Business Research Institute 
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ner (ofta kallade Non Governmental Organizations - NGO:s), samt me-
diatexter. 

Alternativt hade jag kunna kalla detta kapitel ”den politiska scenen”. 
Emellertid förstår jag politik i en något vidare bemärkelse än partipolitik 
som vi vanligtvis förknippar begreppet med. För Laclau och Mouffes 
(1985), som inspirerat mig att se diskurs som en väv, handlar politik om 
att vi formar samhället på ett visst sätt och att det utesluter andra möjliga 
sätt som vi också skulle kunna forma samhället på. Därigenom likställs 
politik med social organisering med betoning på den öppna förhandling-
en om vad något ska betyda, och hur saker ting ska utföras. Att kalla 
denna scen politisk skulle samtidigt innebära att jag menade att det en-
dast är på denna scen som det avgörs vad entreprenörskap ska betyda, 
alternativt inte betyda. Det vore förstås befängt. För det skulle innebära 
att den föregående scenen, den akademiska, inte har något inflytande 
över hur entreprenörskap ska definieras, förstås och i någon mening ”slås 
fast”. Så har det ju inte visat sig vara. Vad som däremot framträtt är att de 
tjocka trådarna i entreprenörskapsväven utövar ett visst inflytande på 
hur det sociala bör organiseras.  

De trådar som blivit så fast förankrade i väven att man glömt bort dess 
kontingens kan med Laclau’s (1990, sid. 32) begreppsapparat betecknas 
som objektiva. Objektiviteten64 representerar alltså inte något ”där ute” 
utan ska istället ses som ett resultat av politiska processer och strider (jmf 
Winther Jørgensen och Phillips, 2000, sid. 43ff). Under vissa förhållanden 
uppstår det ibland tillfällen när det blir uppenbart att man söker tillskriva 
ett begrepp olika betydelser. Det är det som politiska processer handlar 
om, att försöka stabilisera ett begrepp så att det blir entydigt. Politiska 
processer ser på det sättet ut att kunna förmedla olika aspekter av något. I 
den bemärkelsen blir politik ett användbart begrepp, inte bara på den of-
fentliga scenen, utan i alla sociala sammanhang. 

Med hjälp av begreppen objektivitet och politik kan samhällets föränder-
lighet förklaras. Det är i de politiska processerna som vi kan få idéer om 
hur samhället skulle kunna formas. Mellan det objektiva och det politiska 
finns en ibland hårfin gräns. För på samma sätt som politiska processer i 
ett historiskt förlopp förvandlas till objektiva företeelser kan det objektiva 
återigen bli föremål för en strid om hur det sociala ska organiseras; det 

                                                 
64 Begreppet objektivitet ska inte heller förväxlas med empiricismens försöka att fastställa hur världen 
egentligen är beskaffad. Något sådant finns inte med ett diskursteoretiskt perspektiv. Det objektiva är bara 
så självklart att vi glömt bort att det kan ses som en social konstruktion. Stora Diskurser à la Foucault (Alves-
son och Kärreman, 2000) kan till exempel ses som uttryck för konstruktioner som blivit objektiva och förstelnade. 
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kan bli politiskt. Med detta synsätt konkurrerar de olika entreprenörs-
kapsversionerna om att få en så bra placering som möjligt i väven.  

Med utgångspunkt från resonemanget om tjocka respektive tunna trå-
darna i det förra kapitlet kan vi tänka oss att det skulle kunna uppstå po-
litiska processer som handlar om hur vi förstår människan (entreprenö-
ren), hur företag uppkommer, och vilken uppgift de har att fylla. Dessa 
frågor relaterar alla till hur vi kan skapa framtiden. Men, de tunna re-
spektive tjocka trådarna intar olika positioner. 

Grovt sett fokuserar de tunna trådarna på förändring genom att betona 
behovet av att skapa nya former för organisering så att befintliga resurser 
kommer fler människor tillgodo. De tunna trådarna understryker därmed 
– ibland explicit men ofta implicit - samhällets maktrelationer. Tanken om 
utveckling däremot går mer i linje med de tjocka trådarnas strävanden ef-
ter att ständigt göra nya framsteg som skapar värden i samhället. Att de 
framsteg som redan gjorts inte kan åtnjutas på lika grund av alla männi-
skor är inget som betonas i de tjocka trådarna. Blicken riktas snarare mot 
människans förmåga att skapa nya värden än mot hennes förmåga att 
sprida dessa förbättringar så att de kan komma till alla människors gagn.  

I detta kapitel driver jag tesen om att det finns förutsättningar för att det 
kan uppstå en politisk process som berör vad entreprenörskap ska bety-
da. Jag menar därmed inte att entreprenörskap för tillfället blivit föremål 
för en politisk process, utan att begreppet befinner sig någonstans i över-
gången mellan det objektiva och politiska. På så sätt är striderna och för-
handlingarna ännu outtalade, och sker därför i det fördolda. Genom att 
studera offentliga texter söker jag synliggöra att det är följande två bety-
delsekonstruktioner som den politiska striden om entreprenörskap skulle 
kunna handla om:  

 Entreprenörskap ses som ett uttryck för vad som utvecklar samhäl-
let inom rådande ordningar. 

 Entreprenörskap används för att beskriva processer som radikalt 
förändrar samhället. 

Inledningsvis diskuterar jag några texter som jag menar går i linje med de 
tjocka trådarna i entreprenörskapsväven. Därefter lyfter jag fram några 
texter som söker säga något ”annat” med entreprenörskap, och som där-
för relaterar till de tunna trådarna i väven. Jag diskuterar därefter vad 
uppdelningen mellan att se entreprenörskap som utveckling och föränd-
ring kan betyda i Equalprojekt. Avslutningsvis riktar jag blicken mot de 
olika skepnader som entreprenören får, och diskuterar hur vi kan tänka 
om utveckling och förändring i det regionala drama som följer.  
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Entreprenörskap som utveckling 

I den s.k. Lissabonstrategi, som är ett resultat av det Europeiska rådets 
möte i Lissabon 2001, fastslogs att Unionens strävan fram till år 2010 är 
att:  

…bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade 
ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre 
arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning (EU Grönbok 
2003, sid. 5).  

Som ett led i denna strategi presenterade den Europeiska Kommissionen 
därför en idéskrift, Grönboken om Entreprenörskap i Europa (2003), vilken 
syftade till att inleda en debatt om hur entreprenörskap kan stimuleras 
inom medlemsländerna så att man kan stå bättre rustad i en tid som 
präglas alltmer av ovisshet. Året därpå, 2004, kom Handlingsplanen: En 
europeisk dagordning för entreprenörskap som ger en ”strategisk ram för att 
stimulera entreprenörskap grundad på det offentliga samråd som följde 
på offentliggörandet av grönboken” (sid. 5).  

Både Grönboken och Handlingsplanen sätter agendan för hur EU:s med-
lemsländer bör arbeta med entreprenörskap och refereras också till i de 
svenska institutionernas olika program, policys och beskrivningar av ent-
reprenörskap. Följaktligen utgör de centrala texter som kan förtälja något 
om hur entreprenörskap konstituerats på den offentliga scenen.  

Strukturförändringar är ett återkommande tema i flertalet av texterna om 
entreprenörskap på den offentliga scenen, och utpekas som den orsak till 
varför västvärlden – och så också regionen KFV – hamnat i en alltmer be-
svärlig situation. Tillverkningsföretag utsätts för en alltmer global kon-
kurrens och måste därför effektivisera och mobilisera sin produktion vil-
ket får effekter för antalet arbetstillfällen och det lokala näringslivet. För 
kunskapsbaserade företag gäller däremot något andra förutsättningar 
varför de ses med ett visst hopp (för en problematiserad bild av kun-
skapsföretag, se Alvesson, 2004).  

Grönboken inleds med en diskussion om hur strukturerna förändrats, 
men övergår senare till att diskutera på vilket sätt som entreprenörskap 
kan bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle, i linje med Lissabonstra-
tegin. Dessförinnan klargörs emellertid hur entreprenörskap betraktas i 
denna Grönbok: 

Entreprenörskap är flerdimensionellt, och fastän det kan förekomma i olika 
sammanhang – ekonomiska eller andra – och i alla typer av organisationer är 
denna grönbok inriktad på entreprenörskap i ett affärssammanhang (EU 
Grönbok, 2003, sid. 6). 
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Entreprenörskap kan uppstå i olika typer av kontexter, men det är inte 
alla dessa sammanhang som är betydelsefulla. Endast de som innebär 
någon slags ekonomiska konsekvenser är av intresse eftersom de leder till 
tillväxt, nya arbetstillfällen och en försäkran om att vårt välfärdssamhälle 
inte rasar samman. Ekonomisk tillväxt, nya och växande företag, inno-
vation och konkurrenskraft ser ut att utgöra centrala delar i entrepre-
nörskapsvävens tjocka trådar:   

Betydelsen av entreprenörskap har på nytt bekräftats i kommissionens vår-
rapport 2004 i Europa till Europeiska rådets vårmöte, vilken särskilt betona-
de vikten av att öka investeringar, arbeten och tillväxt genom kunskap, in-
novation och företagsdynamik65. (EU Grönbok, 2003, sid. 6)  

Sverige behöver många olika typer av entreprenörer, i alla delar av samhäl-
let, som bidrar till fler nya företag och högre tillväxt i befintliga företag (Nu-
tek, 2003). 

Entreprenörskap är centralt för att marknadsekonomier ska fungera och ent-
reprenörer är agenter för förändring och tillväxt i en marknadsekonomi 
(OECD, 1998, sid. 11). 

Entreprenörskap är en viktig drivkraft bakom innovation, konkurrenskraft 
och tillväxt. Eftersom de står för en stor del av aktiviteten inom nyckelsekto-
rer som tjänster och kunskapsbaserad verksamhet spelar mindre företag och 
företagare idag en central roll i EU:s ekonomi. Det finns en positiv och stabil 
korrelation mellan entreprenörskap och ekonomisk tillväxt, företagens uthål-
lighet, innovation, skapande av nya jobb, tekniska förändringar, ökad pro-
duktivitet och export. (Handlingsplanen, 2004, sid. 3) 

Det är inga små förhoppningar och anspråk som ställs på entreprenörs-
kapets funktion. Det handlar inte om något mindre än att utveckla sam-
hället. För ekonomisk tillväxt, vilket entreprenörskap anges leda till, har 
inte bara blivit ett mål i sig, utan utgör den viktigaste faktor som vi för-
knippar med samhällets utveckling (Friman, 2002). Ekonomisk tillväxt 
och utveckling har med andra ord kommit att förstås synonymt (Ibid.). 
Av den anledningen kanske det inte är så konstigt att det är de ekono-
miska premisserna som sätts i första rummet i samtalet om entreprenörs-
kap. Inte heller att entreprenörer förväntas agera som homo oeconomicus:   

                                                 
65 Fowler (1991) menar att anhopningar av många relaterade termer bör tolkas som att det fenomen som 
diskuteras ges ett speciellt diskursivt intresse, vilket för det mesta också innebär att det anses viktigt i 
samhället. Här anges betydelsen av entreprenörskap i ett textutdrag från Grönboken Entreprenörskap i Euro-
pa. Med utgångspunkt från detta textutdrag framkommer vilka begrepp som sätts i relation till begreppet 
och som därmed ger det dess betydelse. Fowler (1991, sid. 80 ff.) föreslår här att forskaren citerar första 
meningen, i vilken de relevanta lexikala grupperingarna kursiveras, för att sedan enbart lista de ord som 
ingår i dessa. Om jag följer Fowlers exempel i denna text och skulle följande diskurs (i form av en ekviva-
lenskedja, se Laclau och Mouffe, 1985) bildas: Entreprenörskap – öka investeringar – arbeten – tillväxt genom 
kunskap – innovation – företagsdynamik.  
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Entreprenörskap är först och främst ett tänkesätt. Det omfattar en persons 
motivation och förmåga att självständigt eller inom en organisation se en 
möjlighet och utnyttja den i avsikt att skapa nytt värde eller ekonomisk 
framgång. Det krävs kreativitet eller innovation för att etablera sig och kon-
kurrera på en befintlig marknad, för att förändra eller rent av skapa en ny 
marknad. För att omvandla en affärsidé krävs förmåga att förena kreativitet 
eller innovation med god styrning och att anpassa ett företag så att dess ut-
veckling optimeras i alla skeden av livscykeln. Detta går utanför den dagliga 
skötseln: det gäller ett företags ambitioner och strategi. (EU Grönbok, 2003, 
sid. 6) 

Att utveckling likställs med ekonomiskt tillväxt och att entreprenörerna 
ses som motorn i denna process är en betydelse som blivit objektiv; en hi-
storisk produkt av svunna tiders politiska processer och strider. På sam-
ma sätt ifrågasätts knappast heller att företag finns. Företags existens, per 
se, kan därför ses som en högst trögrörlig konstruktion. Den har med 
Winther Jørgensen och Phillips (2000, sid. 43 ff.) ord blivit en ”avlagrad 
diskurs”, vilket säger något om stabiliteten i de trådar som jämställer ent-
reprenörskap med (ny)företagande. Frågor som däremot skulle kunna 
leda till förhandlingar berör vad företag bör göra, hur entreprenöriella 
processer kan stödjas, och vilka vi kan se som företagare, ledare, eller ent-
reprenörer. 

Även konkurrens utgör en obestridd grundförutsättning i de tjocka trå-
darnas samtal om hur entreprenörskapet fungerar. Men, eftersom kon-
kurrens går ut på någon slags tävlan borde det också betyda att det finns 
förlorare i tävlingen om tillväxt. Ur ett EU-perspektiv kan man förmoda 
att det är de andra delarna av världen som utgör startfältet, men när det 
gäller KFV-regionen framstår startfältet som betydligt mer otydligt. För 
samtidigt som KFV-regionen är en del av EU så konkurrerar de med 
andra europeiska regioner om tillgängliga resurser. Betingelserna för det 
”tillväxtrace” som tycks pågå är långt ifrån klara. Likväl närvarar alltjämt 
dessa premisser i diskussionerna om hur individer, företag, nationer, och 
andra sammanslutningar kan utvecklas på ”den globala marknaden”.  

I de tjocka trådarna ses entreprenörskap först och främst som ett boteme-
del på ekonomiska dilemman och de flesta offentliga kraftansträngningar 
som görs för att främja entreprenörskap införlivar antagandet om att ent-
reprenörskap betyder skapandet av nya, eller växande, företag på en 
konkurrensutsatt marknad. Entreprenörskap figurerar således främst 
som den drivkraft som sätter fart på ekonomin och skapar tillväxt vilket 
blivit synonymt med de handlingar som utvecklar samhället. Tankefigu-
ren om framsteg gör sig högst påtaglig i denna diskussion, men så har 
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också entreprenörskap haft huvudrollen i berättelsen om industrisamhäl-
lets (och modernitetens) framväxt.  

Det är med antagandet om att ekonomi är utveckling som vi vanligtvis 
betraktar entreprenörskap. Denna rationalitetsgrund omdebatteras sällan 
varför jag menar att de tjocka samtalstrådarna för det mesta stått oemot-
sagda. Genom att entreprenörskap nu börjat omtalas som en kraft som 
radikalt kan förändra rådande samhällsordningar har det uppstått ett 
gyllene förhandlingstillfälle. Gränsen mellan dessa två sätt att betrakta 
entreprenörskap på kan tyckas hårfin, likväl finns den och kan lära oss 
mer om vilken sorts framtid som vi vill att entreprenörskapandet ska leda 
till.  

Entreprenörskap som förändring 

Sedan 1989 är social ekonomi ett officiellt begrepp inom EU och används 
flitigt i samband med EU:s strukturfonder, däribland i flera av de Equal 
projekt som pågår i Sverige66. Inom EU har social ekonomi definierats 
som fyra typer av företags- och associationsformer; kooperativ, ömsesidi-
ga företag, föreningar och stiftelser (Westlund, 2001). När så Sverige gick 
med i EU blev det aktuellt att fundera över hur begreppet kunde vara an-
vändbart i den svenska kontexten. Till följd av det tillsatte den svenska 
regeringen år 1997 en arbetsgrupp som fick i uppgift att fastställa den so-
ciala ekonomins betydelse. I rapporten Social ekonomi - en tredje sektor för 
välfärd, demokrati och tillväxt? föreslogs följande definition:  

Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har sam-
hälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisato-
riskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska 
verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och 
liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har 
allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.  
(Kulturdepartementet, 1999) 

I den sociala ekonomin handlar det om att skapa och utveckla organisa-
tioner som inte sätter vinstintresset i första rummet, utan som istället pri-
oriterar ”andra” mål och värderingar. Dessa organisationer drivs av dess 
medlemmar, och inte av en företagsledning, som arbetar för att uppnå 
                                                 
66De projekt som i första omgången av Equal (2002) arbetar med frågorna om företagande och/eller som 
använder begreppen socialt entreprenörskap och social ekonomi är följande: Mångfald i Företagsamhet, 
EFF - Egenmakt för framtiden, Mersmak, Slup.se - Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social eko-
nomi, Framtidens nyckar, NESE - Ny ekonomi och Socialt Entreprenörskap, School@Work. (se ESF-rådet, 
2003) 
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samhälleliga mål utifrån demokratiska värderingar. Det sociala entrepre-
nörskapet som utgör motorn i den sociala ekonomin.  På så sätt tycks lik-
nande förhållande råda i tunna och tjocka trådar.  

Socialt entreprenörskap diskuteras allt flitigare på den akademiska sce-
nen (t ex Duhl, 2002; Seelos och Mair, 2005; Roper och Cheney, 2005; Pe-
redo och McLean, 2006). På samma sätt har det sociala entreprenörskapet 
även börjat röna ett allt större intresse på den offentliga scenen. En snabb 
sökning av ”socialt entreprenörskap” på Google ger till exempel 1 07067 
träffar där många länkar går till olika projekt som lanserats med medel 
från den Europeiska socialfonden.  

I ett meddelande från kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Eko-
nomiska och Sociala kommittén och Regionkommittén ges följande be-
skrivning över social ekonomi. Utifrån denna text frågar jag mig vad som 
är 1) problemet, 2) orsaken och 3) lösningen68 med syfte att ge en uppfatt-
ning om hur ’entreprenörskap’ och ’socialt entreprenörskap’ relaterar till 
varandra.  

Det gemensamma för vissa former av socio-ekonomisk organisation (koope-
rativ, ömsesidiga organisationer och stiftelser), som vanligtvis går under de 
allmänna termerna ”social ekonomi” eller ”tredje sektorn”, är principer så-
som verksamhet utan vinstsyfte, oavhängighet från en offentliga och den 
privata sektorn, strävan efter en organisation med större delaktighet, samhäl-
leliga tjänster enligt etiska normer. En del försöker tillgodose behov som inte 
omfattas av offentliga tjänster eller av marknaden. För att göra detta börjar 
de bedriva ekonomisk verksamhet och anställer personer. De är vanligtvis 
små organisationer som är väl förankrade i det lokala samhället, och arbetet 
syftar ofta till utvecklig av den egna regionen på lång sikt.  (Europeiska 
kommissionen, 2000) 

Problemet verkar vara att det finns värderingar, behov och tjänster som 
trängts undan av det vinstintresse som sammankopplas med de tjocka 
trådarna i väven. Orsaken till problemet är således det entreprenörskap 
som betonar utvecklingen av samhället. Lösningen blir det sociala entre-
prenörskapet genom vilket organisationer skapas som förmår att tillgo-

                                                 
67 Även om 1 070 träffar kan ses som ett stort antal är det inget om man jämför med vad som genereras när 
man enbart söker på begreppet entreprenörskap som gav 658.000 träffar. För en sökning på de engelska 
motsvarigheterna fick jag 3 060 000 respektive 114 000 000 träffar (Sökningarna gjordes på google.com 
2006-08-26). 
 
68 För Mörkenstam (1999) innebar frågeställningarna – problem – orsak – lösning - ett sätt att kunna säga 
något om hur samer konstituerats i den politiska diskursen, och hur diskursen gränser tog sig i uttryck, 
genom att konstruera kedjor som bildar de gemensamma föreställningarna vilka som illustrerar vad samer 
har kommit att betyda vid olika tidpunkter. Att fråga sig vad som ses som problem, orsak, och lösning ser 
jag som en god vägledning för att sätta fingret på det politiska i en diskurs. 
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dose ”behov som inte omfattas av offentliga tjänster eller marknaden” 
(Ibid.) 

Vinstintresset och den strikt ekonomiska betydelsen ser i det här sam-
manhanget ut att vara den orsak som trängt undan demokratiska värde-
ringar, etiska normer, delaktighet och samhällsnytta. Som en konsekvens 
menar många att de ekonomiska mätinstrumenten måste sättas ur spel 
till förmån för att kunna ge dessa ”andra” värderingar företräde:  

Enligt CEP-CMAF69 kan inte framgången hos företag inom den sociala eko-
nomin mätas enbart genom ekonomisk vinst […] utan måste framförallt mä-
tas genom deras bidrag till solidaritet, social sammanhållning och territoriel-
la utveckling. (Roelants, 2002, sid. 8) 

Det tycks råda två olika sätt att se på entreprenörskap där de tjocka trå-
dar som relaterar till begrepp som ”marknadsekonomi”, ”vinst” och 
”privat sektor” framhåller betydelsen av samhällsutveckling, medan de 
tunna trådar som relaterar till ”demokrati”, ”social sammanhållning” och 
”offentlig sektor” istället understryker vikten av samhällsförändring. I 
praktiken används dock begreppen ofta tillsammans och smälter vanligt-
vis samman i skön förening där denna konflikt undertrycks. Som ett ex-
empel på ett sådant tillfälle finns den andra europeiska konferens om so-
cial ekonomi som hölls i Krakow 2004 och som gick under namnet "Soci-
alt entreprenörskap och ekonomisk effektivitet".  Följer vi de tjocka ent-
reprenörskapstrådarna leder tankarna om ekonomisk effektivitet snarare 
till teknokrati, kommersialism och konkurrens än att verka för demokra-
tiska värderingar, etiska normer, delaktighet och samhällsnytta som det 
sociala entreprenörskapet anger.  

I de tunna trådarna, som jag menar omfattar socialt entreprenörskap, 
handlar det framförallt om att förändra samhällets maktstrukturer för att 
lösa problem som social utslagning, global orättvisa, ojämlika relationer, 
osv. Indirekt sätts därför fokus på att det finns andra grunder, än de rent 
ekonomiska, utifrån vilka vi kan fatta beslut om hur vi vill att samhället 
ska fungera. Den vedertagna ekonomiska rationalitetsgrunden ges här-
igenom förutsättningar att ändra karaktär. På så sätt kan dörrar öppnas 
för möjligheter som vi tidigare varit blinda inför. 

Samtalet om entreprenörskap som samhällsutveckling står följaktligen i 
skarp kontrast till samtalet om socialt entreprenörskap eftersom det lyfter 
fram ”andra” värderingar som demokrati, social sammanhållning, etiska 
frågor och samhällsnytta. Vikten av att förändra rådande strukturer beto-
                                                 
69 CEP-CMAF är den paraplykommitté i Europa som samlar de aktörer som hör samman med social eko-
nomi. Namnet står för Europeiska Stående Konferensen för Kooperativa Företag Föreningar och Stiftelser 
(Roelants, 2002). 
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nas. I stället för konkurrens framhålls värdet av ett globalt samarbete där 
vi kan föra en dialog om hur vi, genom att utöva ett socialt entreprenörs-
kap, kan hantera de gemensamma dilemman vi ställs inför. Lösningen är 
fortfarande entreprenörskap, men de vinster som eftersträvas är främst 
de som kan betecknas som sociala. De ekonomiska diskussionerna intar 
en underordnad roll. Ordningarna är omvända. 

Entreprenörskap i Equal 

I Equalprojekten, som syftar till att förändra strukturer och öppna dörrar 
till arbetslivet för diskriminerade grupper, blir samtalet om en social eko-
nomi och ett socialt entreprenörskap politiska incitament som legitimerar 
andra rationalitetsgrunder än de rent ekonomiska. I fallet Equal tas ut-
gångspunkten som bekant i jämlikhetsstävanden. I dagligt tal, och prak-
tik, kan distinktionen mellan entreprenörskap ”som utveckling” alterna-
tivt ”som förändring” förefalla vara högst diffus. Det innebär emellertid 
inte att den blir ovidkommande, tvärtom kan den bidra till att förstå mot-
sättningarna mellan den tjockare företagstråden och den tunnare jämlik-
hetstråden som möttes i och med att MiF-projektet introducerades.   

Om vi går tillbaka till den senare illustrationen över väven i föregående 
kapitel kan de två konnotationerna utveckling och förändring ge en idé 
om hur besvärligt det kan vara att rucka på de betydelser som plötsligt 
blir utsatta för ett politiskt tryck. Här tänker jag till exempel på att den 
”jakt” som pågår efter entreprenörer i olika diskriminerande grupper kan 
riskera att få en kraftig slagsida om man inte samtidigt uppmärksammar 
de dominerande betydelser som tillskrivs entreprenörskap. För samtidigt 
som de utpekade grupperna får uppmärksamhet inom forskning och ge-
nom olika offentliga initiativ - och därigenom ges möjligheter att förändra 
sin relation till entreprenörskap - innebär synliggörandet samtidigt en 
”stämpling” som gör att dessa grupper betraktas med förhoppningar om 
att de ska starta företag; något som ses leda till en ekonomisk tillväxt och 
fortsatt välfärd.  

Med entreprenörskapsvävens tjocka trådar förefaller det lätt hänt att sätta 
en tilltro till olika gruppers potential att företa sig något och se det som 
ett initiativ för att skapa arbetstillfällen och den eftertraktade tillväxten. 
För att tala om entreprenörskap som ett incitament som kan förändra rå-
dande maktstrukturer innebär ju samtidigt att rikta blicken mot de struk-
turer som etablerats genom de tjocka trådarna i entreprenörskapsväven.  
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Att söka åstadkomma en förhandling om vad entreprenörskap ska bety-
da framstår kanske som enkelt i teorin. Men om man inte är uppmärksam 
på att det är olika betydelser som tillskrivs entreprenörskap riskerar dia-
logen om utveckling och förändring att utebli. Motsättningarna mellan de 
tunna och tjocka trådarna i entreprenörskapsväven blir ofta osynliga ef-
tersom de sist nämnda trådarna bildar en konstruktion av entreprenörs-
kap som blivit så självklar att den gör det svårt att se några alternativa 
versioner. Samtalet intar då lätt karaktären av monolog istället för dialog, 
vilket innebär att förhandlingen uteblir.  

I detta kapitel har jag argumenterat för att vi kan se entreprenörskap som 
antingen utveckling eller förändring. Genom att göra det lyfter jag samti-
digt fram frågan om vilken rationalitetsgrund som ska gälla. Om vi fort-
sätter att tala om entreprenörskap som utveckling prioriterar vi alltjämt 
att ekonomisk tillväxt utgör målet med entreprenörskapandet. Som alter-
nativ skulle vi kunna börja relatera till entreprenörskap som förändring 
och ge företräde till andra värderingar som demokrati, samhällsnytta, 
jämlikhet, social sammanhållning, osv. Det betyder inte att ekonomiska 
premisser är oväsentliga, det betyder bara att de får inta en annan plats i 
prioritetsordningen. Som jag tolkat de tunna trådar som relaterar till ent-
reprenörskap som en alltigenom social företeelse får pengar aldrig bli må-
let i sig, för då har vi skapat ett mål utan mening. Och med meningslösa 
mål kan vi fråga oss vilket samhälle vi skapar. 

Oberoende av om vi talar om utveckling och förändring framstår entre-
prenörskap som en viktig uppgift. Det handlar om hur samhället ska or-
ganiseras och oavsett vad denna organisering tar sikte mot för mål tycks 
de människor som utföra denna uppgift bli oerhört betydelsefulla. Jakten 
på entreprenörer fortsätter oförtrutet. Frågan är bara om entreprenörerna 
ska utveckla eller förändra samhället? 

Vem är det som jagas – en erövrare eller en välgörare? 

Oavsett om det rör sig om att utveckla samhället, eller förändra detsam-
ma, blir entreprenören en viktig figur eftersom det är den person som 
skrider till handling. När entreprenörskap betraktas som utveckling blir 
entreprenörerna oumbärliga eftersom de startar och utvecklar företag, 
vilket genererar den eftertraktade tillväxten och arbetstillfällena. Det är 
denna bild över entreprenören som under det senaste seklet utvecklats 
till att bli en mytbild över den västerländske hjälten. En bild som exklu-
derar istället för att inkludera många av EU:s invånare att se sig som ent-
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reprenörer. I den situation som vi befinner oss idag, med ständiga struk-
turförändringar och tvära kast på marknaden, finns det ett behov av att 
lyfta fram andra mer inkluderande förebilder: 

Kommissionen kommer att, tillsammans med medlemsstaterna inom ramen 
för den öppna samordningsmetoden, främja entreprenörskap genom att pre-
sentera förebilder och framhålla den ansvarsfulla hållning som finns bland 
de många entreprenörer som respekterar såväl dagens som framtidens behov 
i samhället. För att se till att alla kan ta tillvara möjligheter som överens-
stämmer med deras kunskaper och ambitioner bör den främjande verksam-
heten presentera olika sätt att vara företagare (t.ex. företagare som satsar på 
att vidga sin verksamhet, hantverkare, deltidsföretagare eller företagare som 
verkar i kooperativ) och inriktas på olika målgrupper. (Handlingsplanen, 
2004, sid. 8) 

I Grönboken framhålls, i samma anda, att entreprenörer kan ”dyka upp” 
var som helst. Detta innebär emellertid inte att de kan vara vem som helst. 
Nej, det är fortfarande människor med mycket speciella och åtråvärda 
egenskaper som avses: 

Entreprenörer är en heterogen grupp och kommer från alla samhällsklasser. 
Likväl uppvisar de vissa gemensamma drag i fråga om entreprenörs-
beteende, omfattande en villighet att ta risker och en smak för självständig-
het och självförverkligande. British Household Survey visade att person som 
på allvar överväger att starta ett företag betraktar sig själva som mer fantasi-
rika och kreativa jämfört med andra. (EU Grönbok, 2003, sid. 7) 

Entreprenörer framstår som självständiga, fantasirika, kreativa och risk-
tagande människor som startar företag. Att entreprenör är något man kan 
bli och att dessa är egenskaper som man kan utveckla är inget som om-
nämns. Inte heller uppmärksammas det att dessa egenskaper går i linje 
med vad som anses vara manligt, eller att de betraktas som positiva, i vår 
tids samhälle.  

Ironiskt nog består omslaget på Grönboken Entreprenörskap i Europa av det 
foto (på affärsmannen) som jag visade i kapitel tre. Jag förmodar att den-
na figur ses som representativ som entreprenör då han nu fått figurera på 
omslaget på denna grönbok. Plötsligt slår det mig att denna omslagsbild 
kan tolkas på radikalt olika sätt. När vi talar om utveckling tänker jag mig 
att denna figur förmodligen representerar Lösningen på de problem som 
adresseras. Men om vi talar om entreprenörskap som ett medel för att 
skapa ett mer jämlikt samhälle utgör denna hjältebild snarare ett av de 
strukturella hinder som hindrar de många människorna från att se sin 
potential att entreprenörskapa. Troligtvis säger oss bilden olika saker be-
roende på om vi relaterar till entreprenörskap som utveckling eller för-
ändring.  
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I fallet socialt entreprenörskap verkar bilden över vem som är en ”social 
entreprenör” att vara mer öppen, och därmed tillgänglig för betydelsetill-
skrivning. I alla fall än så länge. Beskrivningen av sociala entreprenörer 
är få, och ofta uppehåller man sig vid de handlingar som utförs när man 
ägnar sig åt socialt entreprenörskap istället för att rikta uppmärksamhe-
ten mot den sociala entreprenörens egenskaper. När Företagarna och tid-
ningen Shortcut utnämnde Björn Söderberg till den ”mest spännande ent-
reprenören som arbetar med social ekonomi” använder de följande moti-
vering:    

Som 20-åring startade Björn organisationen Watabaran med två tomma hän-
der och skräpet på Katmandus gator. Idag försörjer Watabaran ett tiotal per-
soner och återvinner papper genom att tillverka julkort, anteckningsböcker, 
fotoalbum och annat kontorsmaterial, som sedan säljs i Europa och USA. 
Samtidigt som Björn Söderberg planerar att starta nya verksamheter inom IT-
området i Nepal fortsätter Watabaran att arbeta för att sysselsätta föräldralö-
sa och fattiga människor i Nepal. För en imponerande energi och drivkraft 
att förbättra andra människors livssituation genom innovativt entreprenörs-
kap tilldelas Björn priset som Sveriges mest spännande entreprenör inom ka-
tegorin Idéburet entreprenörskap.70  

Den ”sociala entreprenören” förändrar människors livssituation. Förvisso 
kan även denna berättelse läsas som en hjältehistoria (Czarniawska, 
2004), men när den traditionella entreprenörskapsberättelsen presenterar 
hjälten som erövraren vill jag nog mena att detta är en annorlunda hjälte-
historia som i stället presenterar en välgörare. Den sociala entreprenören 
förstås hellre som en person som radikalt förändrar samhället till det 
bättre med utgångspunkt från idéer om demokrati, etik och samhällsnyt-
ta, än den person som skapar nytt för att utveckla samhället inom rådan-
de ordningar. Sociala entreprenörer utvecklar således inte främst något 
nytt utan de förändrar rådande samhällsstrukturer: 

Identifying and solving large-scale social problems requires a social entre-
preneur because only the entrepreneur has the committed vision and inex-
haustible determination to persist until they have transformed an entire sys-
tem. […] Social entrepreneurs go beyond the immediate problem to funda-
mentally change communities, societies, the world.71 

                                                 
70 Under 2006 blev Björn Söderberg även utnämnd till ”Årets Unga Chef”, Citatet är hämtat från Företa-
garnas hemsida och återfinns på: www.foretagarna.se/sverige/newspage____3734.aspx (2006-08-15). Mer 
om Björn Söderberg och den organisation han grundat, Fair Enterprise Network, går att läsa på: 
www.fairenterprise.net (2006-08-15) 
 
71 Citatet är hämtat från organisationen Ashokas hemisda www.ashoka.org (2006-008.15). Ashoka var 
kejsare i Indien under 200-talet och är framförallt ihågkommen som en av världens tidigaste och inflytelse-
rika sociala innovatörer. Organisationen Askola grundandes av Bill Drayton, en före detta Mc Kinsey & Co 
konsult som också arbetade som administratör vid Environmental Protection Agency. Med en startbudget 
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Fortfarande gör entreprenören något gott; entreprenörskapet står för den 
”goda” samhällsutvecklingen. Likväl rymmer entreprenörskap – beroen-
de på om vi ser det som förändring eller som utveckling – olika logiker 
som legitimerar väsensskilda handlingar och därmed två olika identite-
ter. Oavsett om vi kallar personen entreprenör eller social entreprenör 
handlar det om en person som startar eller utvecklar en organisation. Vad 
som skiljer är att de två figurerna tycks ha skilda mål i åtanke. Den tradi-
tionella entreprenören utvecklar samhället och bidrar till tillväxt medan 
den ”sociala” entreprenören förändrar rådande samhällsstrukturer så att 
de blir mer i linje med demokratiska, etiska och samhällsnyttiga värde-
ringar.  

Man kan tänka sig att dessa två identiteter kan komma att stå i konflikt 
med varandra. För, kan man vara både en entreprenör och en social ent-
reprenör på en och samma gång? Med andra ord; vad händer om man 
förväntas vara den ”ena” och är den ”andra”? Eller tvärtom? Vi ska nu få 
lyssna till en debatt som handlar om när dessa till synes oförenliga krav 
ställs på en och samma person. I detta fall handlar det inte någon av 
KFV:s invånare, även om jag tror att han säkert vore varmt välkommen. 
Låt mig introducera en berättelse om den sociala entreprenören Bill Ga-
tes.  

Är entreprenören vår tids Robin Hood? 

Ett exempel på de konflikter som kan uppstå när både entreprenörskap 
och socialt entreprenörskap görs tydliga i en och samma företeelse ger sig 
tillkänna i en debatt i Dagens Nyheter. I en debattartikel72 av Karin Bojs, 
vilken gick under namnet Bill Gates är vår tids Robin Hood, vänder Bojs på 
den vanliga förkommande synen där monopolkapitalisten Gates framstår 
som den ”onde”, i kontrast till den ”gode” Linus Torvals som lanserade 
den öppna källkoden Linux. Genom att utgå från Gates strategiska bi-
ståndsverksamhet kan Bojs göra denna vändning:  

                                                                                                                                               
om $50,000 till lanserades organisationen sina första projekt i Indien. Idag spenderar organisationen mer 
än $17 miljoner på att utveckla ett samhälle som genomsyras av ett socialt entreprenörskap.  
72 Karin Bojs debattartikel publicerades den 30 januari 2005 i Dagens Nyheter. Artikeln har hämtats på 
följande adress: 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=374239&previousRenderType=2 (2006-08-15).  
Läsarnas reaktioner har hämtats från: 
: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=374239&maNo=0 (2006-08-15). 
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Totalt har Gates lagt över 28 miljarder dollar på välgörenhet. Det motsvarar 
hittills 37 procent av deras förmögenhet, som är i särklass världens största. 
(Bägge siffrorna enligt Forbes.)… Jag börjar alltmer luta åt att monopolkapi-
talisten Bill Gates i själva verket är vår tids Robin Hood, som tar från de rika 
och ger åt de fattiga. Hans företag Microsoft tillverkar dataprogram åt förhål-
landevis välbärgade kunder i industrivärlden. Överskottet går till Gatesfon-
dens fyra områden: internationell hälsa, utbildning, offentliga bibliotek, soci-
alt stöd åt utsatta familjer i delstaterna Washington och Oregon. … Men det 
verkligt intressanta med Gates välgörenhet är inte hans omfördelning av 
världens rikedomar. Det som fascinerar mig mest är Bill Gates utomordent-
ligt genomtänkta biståndsstrategi. … Följaktligen försöker han göra sina do-
nationer där de kan göra störst nytta, räknat i exempelvis antal räddade 
människoliv och ökat välstånd hos världens fattigaste. Det är anledningen till 
att just vaccin mot tredje världens sjukdomar är föremål för de allra största 
satsningarna. (Bojs, 2005) 

Man skulle kunna säga att denna omtolkning förflyttar Bill Gates från 
positionen som den traditionella, kapitalistiska entreprenören till positio-
nen som den sociala entreprenören. Denna omtolkning har emellertid 
gått allt annat än obestridd förbi:  

Jag blev mycket upprörd av din krönika och tänkte förklara lite om Open 
Source för dig så du förstår vad det hela handlar om. Open Source handlar om 
frihet. Det handlar om människors rätt till kunskap och information och om rättvisa. 
Open Source-mjukvara låter utvecklingsländer sätta upp en IT-infrastruktur 
utan att låsas in västerländska företags avtal och får ut billiga Internetupp-
kopplade datorer till avlägsna byar. (Läsarreaktion på Karin Bojs debattarti-
kel, 2005, Egen kursivering) 

I detta läsareinlägg får vi en uppfattning om den tvetydighet som tolk-
ningarna om att utveckla världen genom entreprenörskap, kontra att för-
ändra värden genom socialt entreprenörskap kan ge upphov till. Utveck-
lingstankens tro på marknaden, teknokrati och kunskap som lösningen 
på världens problem genomsyrar den debatt som uppstod. Jag kommer 
inte att närmare analysera dessa inlägg, däremot har jag gjort några kur-
siveringar för att lyfta fram de obegripligheter som uppstår i att se entre-
prenörskap som förändring. För att betrakta Bill Gates som en samhälls-
förändrare tycks orsaka såväl förvirring som upprördhet och ilska. 

Sedan håller jag med dig om att allt inte är svart eller vitt och att tala om 
"onda och goda" i en fråga som egentligen gäller utveckling och betalnings-
modeller för ett datoroperativsystem verkar lite fånigt även om det handlar 
om otroliga kostnader för ett utvecklingsland som vill ta sina första steg för att 
dra nytta av informationstekniken. 

Vad vet du om vilka som drar nytta av fri programvara? Tanken har inte sla-
git dig att ett ekonomiskt sundare förhållande mellan producenter av program-
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vara och fattiga länder kan tänkas frigöra bl a ekonomiska resurser, som på sikt 
skulle minska behovet av välgörenhet från BG et al? 

Jag tycker det är rättvist att Gates välgörenhet lyfts fram. Jag är mycket im-
ponerad av det han gör. Det som däremot inte var rättvist eller riktigt var föl-
jande mening - Jag citerar: "Den öppna källkoden Linux är en utmärkt idé på 
många sätt men vinnarna är personer i västvärlden som det inte går någon 
större nöd på." Det är fel! Den öppna källkoden är den största kunskapsöverföring-
en som någonsin har skett. Från den rika världen till den fattiga. Belopp förlo-
rar sin mening när man diskuterar värdet av detta men det är sannolikt stör-
re än allt tidigare bistånd som givits. I alla sammanhang, familjen Gates in-
kluderat. Tänk efter ett slag och försök sedan sätta en prislapp - inte på vad 
dessa programvaror skulle ha kostat i licenskostnader utan på vad själva 
kunskapen är värd. 

Självklart måste mat och medicin komma först men för att verkligen förändra 
något i grunden krävs utbildning. Eller hur? Kunskap och utbildning väger 
tyngre. OpenSource innebär att alla får tillgång till våra främsta teknologier 
gratis. 

Om världens fattiga (statsförvaltningar, företag, studenter, privatpersoner) 
kunde köpa datorer, operativsystem, och mjukvara betydligt billigare och 
med ökad produktivitet som följd, skulle de kanske ha bättre förutsättningar 
att slippa behovet av Robin Hood eller andra former av omfördelningsåtgär-
der. Om jag slapp betala överpriser för datorer med Windows och Microsoft-
applikationer skulle jag kunna öka min produktivitet och lönsamhet, och 
därmed ha mer pengar över till välgörande ändamål. 

(Läsarreaktioner på Karin Bojs debattartikel, 2005, Egna kursiveringar) 

Regional utveckling 

I detta kapitel har jag argumenterat för att de tjocka trådarna i entrepre-
nörskapsväven relaterar till entreprenörskap som utveckling medan de 
tunna trådarna relaterar till entreprenörskap som förändring. Dessa två 
motstridiga betydelsekonstruktionerna konkurrerar om begreppet entre-
prenörskap. Av den orsaken blir entreprenörskap och entreprenören två 
begrepp som det pågår en strid om. Dessa begrepp kan därför ses som 
element som i särskilt stor utsträckning är öppna för tillskrivning. De är 
flytande signifikanter (Laclau, 1990, sid. 28), tecken som de olika trådarna i 
väven försöker ge innehåll åt på just sitt sätt. Entreprenörskap rymmer 
därför inte bara tvetydiga och motstridiga tolkningar, utan sannolikt ock-
så tvetydiga och motstridiga riktlinjer för hur vi kan handla socialt. 

Följer vi Laclau och Mouffe’s (1985) tankelinje om antagonism så menar 
de att det först är när två identiteter ställer oförenliga krav på ens hand-
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lingar som det uppstår ett konfliktfyllt förhållande. Dessa oförenliga krav 
sätter sin prägel på det regionala dramat där människor å ena sidan ses 
en resurs för att ”rädda” regionen från dess problematiska tillstånd med 
arbetslöshet och ekonomiska neddragningar. Å andra sidan uppstår dock 
andra identifieringsmöjligheter där målgrupperna börjar relatera till sig 
själva som entreprenörer och aktiva aktörer i att skapa ett mer jämlikt, 
demokratiskt och inkluderande samhälle.  

Vad jag försökt tydliggöra i detta kapitel är att entreprenörskap kan be-
skriva processer av förändring och utveckling och att sådana processer 
inte nödvändigtvis leder oss in på samma väg. Men utveckling och för-
ändring kan också läsas synonymt, i alla fall om man väger in andra vär-
den än enbart de ekonomiska i utvecklingsbegreppet. I de kapitel som 
följer kommer jag att tala om regional utveckling - som är ett vedertaget 
begrepp i såväl offentliga som forskningssammanhang– och intresserar 
mig för vad utveckling innebär i företags- respektive i jämlikhetstråden. 
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Kapitel 6 

ETT REGIONALT DRAMA - AKT I 
 

MÅNGFALD I FÖRETAGSAMHET 
- ETT TVETYDIGT PROJEKT 

Det tar tid att förändra en gammal byråkratisk struktur när en ”främ-
mande fågel” som Equal ska landa. Det är nyttigt med nytänkande, 
men inte helt lätt.  

Citat från en uppföljning i MiF ( Koordinatorsrapport, 2003) 

Den 16 augusti 2002 publicerades följande annons i Dagens Nyheter:  
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”Vi är på gång Vi är laddade Vi är tända”, lyder budskapet. Gruppfotot 
på ett enat utvecklingspartnerskap utgör blickpunkten och samförståndet 
mellan de tre kommunerna verkar vara något som man gärna lyfter fram: 

Viljan, styrkan och enigheten driver oss framåt när vi tillsammans skapar 
förutsättningarna i våra kommuner 
Kommuner i samverkan – Katrineholm Flen Vingåker  
(MiF-Annons, 2002-08-16)  

Budskapet som förmedlas handlar om betydelsen av att tillsammans skapa 
en mer företagsam region. Förväntningarna på vad som ska ske genom 
MiF-projektet är minst sagt högt ställda. Det handlar inte om något mind-
re än att förvandla en traditionell industriort på glid till ett företagsamt, 
dynamiskt och blomstrande samhälle: 

… vi ska bli bäst när det gäller att skapa förutsättningar för mångfald i före-
tagsamhet och entreprenörskap. 
(MiF-Annons, 2002-08-16)  

Några dagar efter att annonsen publicerats samlas för första gången de 
organisationer som slutit upp bakom MiF (se bilaga 1) i sitt första formel-
la Utvecklingspartnerskapsmöte för att på allvar sparka igång projektet. 
Dessförinnan pågick en nästan två år lång ansökningsperiod som be-
skrivs som både komplicerad och ostrukturerad av dem som deltog. En 
anledning anges vara de många organisationer som kommit och gått un-
der ansökningsprocessen. Ett 30-tal av organisationerna blev emellertid 
kvar i projektet och utgör sedermera MiF-projektets utvecklings-
partnerskap (UP); den organisation som föresatt sig att främja en mång-
fald av entreprenörskap i KFV-regionen.  

Några angelägna frågor att fundera över är på vilket sätt som MiF ska 
kunna främja entreprenörskap, vad projektet är tänkt att leda till, och på 
vilka grunder det ska kunna uppstå en mångfald av entreprenörskap? I 
detta kapitel kommer jag att försöka reda ut dessa frågeställningar genom 
att diskutera hur projektet uppstod, hur det var tänkt att genomföras, och 
vad det resulterade i.  

Framförallt kommer jag att resonera om hur tvetydigheten på ett ganska 
nyckfullt sätt infogades i projektet, dvs. att det funnits olika tolkningar av 
MiF vilket de två tanke- och samtalstrådarna jag gett namnet jämlikhets-
tråden och företagstråden berättar om. Jag gör detta genom att följa MiF:s 
ansökningsprocess som kort innebar att en första ansökan blev beviljad, 
men måste omarbetas till en andra och slutgiltig ansökan som legat till 
grund för projektets verksamhet, se figur 6.1. De två ansökningarna me-
nar jag spelar en viktig roll för att tvetydigheten kommit att känneteckna 
MiF-projektet.  
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Figur 6.1 Ansökningsprocessen för projektet Mångfald i Företagsamhet  
(Källa: sammanställning utifrån intervjuer med aktörer deltog i ansökningsprocessen.) 

 
Den första ansökan som formulerades under 2001, några månader innan 
katastrofen var ett faktum och som beviljades av ESF-rådet kort därefter, 
anlitar i hög utsträckning den företagstråd som jag beskrev i det första 
kapitlet. En diskurs73 med sina rötter i regionens historia där företagsam-
het och entreprenörskapet i KFV kommit att ses på följande sätt:   

’Företag’ –är –’ industrier ’– med –’ vinstintresse’ – där –’ människor arbetar’ 
– som drivs av –’ företagsledare’ - som är - ‘män’. 

                                                 
73 Jag leker här med Laclau och Mouffes (1985) tämligen abstrakta diskursteoretiska ramverk och ger 
företags- och jämlikhetstråden en mer konkret form genom att tillämpa några av de begrepp som Laclau 
och Mouffe introducerar. Enligt Laclau och Mouffe (1985) tas utgångspunkten i att kartlägga ett diskursivt 
fält genom att spåra nodalpunkten, det begrepp som ordnar ett diskursivt fält och som andra begrepp 
definieras i förhållande till. En diskurs, eller en ”ekvivalenskedja” (Ibid., sid. 112), etableras således genom 
begrepp som står i förbindelse med denna nodalpunkt och som anlitas i texter och samtal om temat i frå-
ga; i detta fall handlar det som bekant om entreprenörskap. Tillsammans bildas en kedja av ord som illu-
strerar diskursen. De tecken som bildar kedjan ska inte ses som synonymer till nodalpunkten utan som de 
tecken som används för att ge mening åt nodalpunkten. Illustrationerna av de två diskurserna ska snarare 
ses i ett pedagogiskt syfte än att ses som ett försök definiera de två tanke- och samtalstrådar om entrepre-
nörskap som satt sin prägel på arbetet med MiF-projektet i KFV-regionen. Som jag diskuterade i kapitel 1 
har jag fått starka igenkännande reaktioner när jag presenterat de två illustrationerna.   

 
1. Vintern 00/01 föds idén om att formulera en Equal ansökan. 
 
2. Våren-01 mobiliseras ett utvecklingspartnerskap för att utveckla projektidén. 

 
3. Aug-01, skickas den första ansökan till ESF-rådet.  

 
4. Aug-01--Okt-01 förlorar Katrineholm 1 425 arbetstillfällen pga. flytt och ned-

läggningar. Den ”stora katastrofen” var ett faktum. 
 

5. Okt– 01 beviljas MiF-ansökan i en första uttagning av ESF-rådet. 
 

6. Vintern-.02, en konsult kontrakteras för att slutföra ansökan enligt de direk-
tiv som getts av ESF-rådet. Konsulten kommer sedermera att bli koordinator 
under MiF-projektets första år. 

 
7. Våren-02 arrangeras sammankomster med de organisationer som bildar ut-

vecklingspartnerskapet med syfte att utveckla ansökan enligt direktiv från 
ESF-rådet. 

 
8. Sommaren-02, utannonseras tjänsterna för koordinatorn och de tre teamle-

darna. Anställningsintervjuer genomförs av initiativtagarna och konsulten. I 
augusti står koordinatorteamet bemannat.   

 
9. Sep - 02 skickas den slutgiltiga ansökan till ESF-rådet och projektet går in i ett 

nytt skede; genomförandefasen. 



Mångfald i Företagsamhet – Ett Tvetydigt Projekt 

- 152 - 

I den andra omarbetade ansökan, som har legat till grund för projektets 
verksamhet, gör jämlikhetstråden sitt inträde på den regionala spelpla-
nen: 

’Entreprenören’ – är – ’alla människor’ – som – ’utnyttjar möjligheter’ – till – 
’självförverkligande’ – i – ’relationer’ – som ger – ’ekonomiskt värde’.  

Tvetydigheten som ofta varit en varit en upprinnelse till att projektet fått 
klä skott som ”den främmande fågeln” - vilket det inledande citatet berät-
tar om - har således sitt ursprung i ansökningsprocessen. Till följd av 
denna process har MiF kommit att tolkas på skiftande sätt av aktörer i 
UP, deltagare i projektets målgrupper, invånare i KFV-regionen, politiker 
och media; för att nämna några. För att förstå tvetydigheten bättre ägnar 
jag en stor del av detta kapitel åt att studera ansökningsprocessen. Jag 
utgår från de två projektansökningarna men också från intervjuer med de 
personer som var involverade under denna process och berättelser som 
skildrats under fältarbetet. Med utgångspunkt därifrån kan en berättelse 
ta form som visar hur nyckfulla händelser – däribland katastrofen – kom 
att bidra till att de två motstridiga samtalstrådarna anlitades i ett och 
samma projekt vilket resulterat i att MiF-projektet blivit tvetydigt, svår-
förståeligt och ibland kanske också totalt obegripligt.  

Jag börjar med att redogöra för den första ansökan, därefter går jag vidare 
till den andra ansökan som legat till grund för projektets verksamhet. 
Från diskussionen om ansökningsprocessen rör jag mig sedan tvärt till 
den slutrapport som skrevs under våren 2005 och ger en kort beskrivning 
av de resultat som åstadkommits genom MiF. Avslutningsvis frågar jag 
mig om MiF kan ses som ett lyckat projekt.  

Den första ansökan – ett initiativ för att skapa ett mer  
företagsamt Sörmland  

Vid mitt möte med näringslivssekreteraren Kristina Simonsson i Katrine-
holms kommun berättar hon om hur hon under vårvintern 2001 fick en 
idé om att skriva en ansökan till det nylanserade programmet Equal: 

Jag kände sedan tidigare till programmet Equal och såg en möjlighet att med 
projektet påverka framtiden i önskvärd riktning (Intervju, 2002-11-05). 

Vid den tidpunkten var hon nytillträdd i sin roll som näringslivs-
sekreterare i Katrineholm och hade inspirerats av tankarna i visionsdo-
kumentet – Vision 2010 – som berättar om hur Katrineholm skulle kunna 
utvecklas.  
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Figur 6.2 En sammanfattning av Vision 2010  
(Källa: Katrineholms kommun, 2000 sid. 4) 

 
I vårt samtal återkommer Simonsson vid flera tillfällen till att Equalpro-
grammet går i linje med visionen (se figur 6.2). Jag dristar mig därför till 
att göra tolkningen att hon i ett framtida Equalprojekt såg en potential att 
skapa en symbol för Vision 2010. Simonsson var nyinflyttad i Katrineholm 
men hade sedan tidigare kontakt med två personer som kom att bli vikti-
ga för att kunna arbeta vidare med idén; Ingrid Gustavsson, näringslivs-
direktör i Flen och Sonja Torstensson som arbetade med turismutveckling 
i Vingåker. Dessa tre personer kan ses som initiativtagarna till MiF efter-
som det var de som gick ihop för att formulera en första ansökan för få 
medel att driva projektet Mångfald i Företagsamhet. Därigenom inleddes 
också ett samarbete över kommungränserna som har kommit att betrak-
tas som historiskt.  

I augusti 2001 blev det bråda tider för de tre initiativtagarna då den första 
versionen av ansökan skulle skickas in till ESF-rådet som lyst ut pro-
grammet Equal. I foldern Steg för steg (ESF-rådet, 2001) deklareras att de 
fundamentala principerna för Equal ska vara en ”experimentverkstad för 
nya idéer” med syfte att ”utveckla banbrytande sätt att förhindra diskri-
minering och utestängning i arbetslivet” (Ibid., sid. 5). Under våren 2001 
samlar de tre initiativtagarna en mängd olika aktörer till olika möten för 
att tillsammans formulera idéer till ett Equalprojekt och samtidigt mobili-
sera det utvecklingspartnerskap som man framhåller som så viktigt i ar-

Följande punkter avrundar den inledande diskussionen i Katrineholms Vision 
2010  

 År 2010 är Katrineholm en kommun som ger goda livsvillkor för 
sina invånare och för dem som verkar i kommunen. 

 Katrineholm ligger långt framme med att skapa en hållbar utveck-
ling för kommande generationer. 

 Kommunens invånare är engagerade i kommunens utveckling. 
 Demokrati och öppenhet råder. 
 Miljömedvetenhet, samarbete och mångfald präglar samhället. 
 Katrineholm ingår i ett internationellt sammanhang. Perspektiven 

är i första hand Europa, och Östersjöregionen, men kommunen 
och kommunens arbetsmarknad påverkas även av händelser i 
hela världen. 

 Katrineholm är ett kommunikations- och kunskapscentrum. 
 Katrineholm är en attraktiv boendeort i Sveriges Lustgård, belä-

gen i Stockholms närhet.  
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betet med att förändra strukturer. (Centrala punkter för att bilda ett ut-
vecklingspartnerskap presenteras i figur 6.3.) 
Figur 6.3– Viktiga steg i bildandet av ett utvecklingspartnerskap 
(Källa: ESF-rådet, 2001, sid. 9) 

 
Sommaren 2001 arbetar de tre initiativtagarna vidare med att formulera 
idéer till en ansökan som sätter företagsamheten hos fyra av samhällets 
grupper i fokus; kvinnor från etniska minoriteter, ungdomar, kulturarbe-
tare samt funktionshindrade. I intervjuerna med de tre initiativtagarna 
står det klart att de engagerat sig för varsin målgrupp. Simonsson ville 
göra något för kvinnor från etniska minoriteter och i ansökan är förslaget 
att fortsätta ett pågående EU projekt, Vilja projektet74, som uppmärk-
sammat entreprenörskapet bland kvinnor från etniska minoriteter. Den 
idé som Gustavsson presenterar riktar sig till de unga i regionen. Efter att 
hon besökt en mässa som arrangerades av Ung Företagsamhet, där unga 
företagare gavs en möjlighet att presentera sina företagsidéer, slogs hon 
av den kreativitet och entusiasm som fanns hos ungdomarna, men också 
att den inte tillhörde vardagens mönster: 

Plötsligt insåg jag att de ungas företagande inte tillhörde normen i regionen 
(Intervju, 2002-11-07). 

Torstensson berättade att hon var den sista av de tre som kom fram med 
sin idé som handlade om att uppmärksamma kulturlivet i regionen. I den 

                                                 
74 Vilja är ett projekt som syftar till att stödja entreprenörskap hos kvinnor från etniska minoriteter i kom-
munerna Katrineholm, Flen och Vingåker. Vilja projektet startande den 15 oktober 2001 och genomfördes 
av den ideella föreningen QUL (Quinnor, Utveckling och Livsglädje) tillsammans med Åsa Folkhögskola. 
QUL är ett nätverk för kvinnliga ledare och företagare med syfte att bättre ta tillvara kvinnors kunskap 
och skapa bättre förutsättningar för kvinnligt företagande. ESF-rådet (Mål 3) och NUTEK finansierade 
projektet.  
  
 

Inledningsvis: 
 Identifiera problemområdet  
 Formulera idé och verksamhetsskiss 
 innehållande: aktörer, verksamhet och spridningspotential 

 
I ett senare skede: 

 En gemensam strategi 
 Ett detaljerat arbetsprogram 
 En finansieringsplan med uppgifter om medfinansiering 
 Samarbetsavtal och rollfördelning för partnerskapet 
 Transnationell plan för arbetet 
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första ansökan kan man läsa på följande sätt om kulturens betydelse för 
företagsamheten i KFV:  

Med kulturhistorien som grund skapar vi en bro till morgondagens företa-
gande inom trädgård och miljö (MiF-Ansökan, 2001).  

Idén till den fjärde och återstående målgruppen, de funktionshindrade, 
verkar ha den starkaste förankringen i den mötesprocess som pågick un-
der våren 2001. Under denna process utvecklades tankar om att ta vara 
på de funktionshindrades entreprenörskap genom att initiera projektet 
Rondellen: 

Syftet [med Rondellen] är att underlätta för funktionshindrade att träda in i 
och delta i det svenska arbetslivet som entreprenörer på egna villkor (MiF-
Ansökan, 2001, Onumrerad bilaga).  

I Rondellen var det tänkt att ett resurscentrum skulle byggas vilket skulle 
fungera som en mötesplats där blivande företagare med funktionshinder 
kunde pröva sina idéer, delta i entreprenörskapskurser, osv. På så sätt 
skulle gruppen funktionshindrade kunna mobilisera sin företagsamhet. 
Liknande konkreta och väl detaljerade planer som för gruppen funk-
tionshindrade fanns också för de andra tre målgrupperna. Den första an-
sökan kan således ses som ett paraply för ett antal fristående projekt med 
detaljerade mål och utförliga genomförandeplaner. I ansökan förenas de 
under följande motivering:    

I projektet stödjer vi, bland annat, invandrarkvinnors etniska företagsamhet, 
de funktionshindrades rätt att vara företagare, de ungas omskakande idéer 
om vad ett företag kan vara. Vi utvecklar kulturen och kulturarbetarnas ent-
reprenörskap. Kultur är en viktig tillväxtfaktor för företag samtidigt som kul-
turarbetarnas entreprenörskap bär idéer om ett nytt synsätt.  
(MiF-Ansökan, 2001, Bilaga E) 

De tre målgrupperna, kvinnor från etniska minoriteter, ungdomar, och 
kulturarbetare har således en stark anknytning till såväl initiativtagarna 
som de organisationer som deltog vid de möten där man diskuterade 
projektidéer. Jag menar därför att dessa grupper relaterar till det arbete 
som pågick i regionen – delvis i olika projektsammanhang – under denna 
tidsperiod. 

I den första ansökan som skickades till ESF-rådet i augusti 2001 stod det 
klart att ett av de stora industriföretagen i Katrineholm redan hade of-
fentliggjort att de skulle lägga ner sin verksamhet. Det var också där som 
man la tonvikten i den inledande analysen av det problemområde som 
man avsåg att ta sig an:  

Flextronics har sagt upp 508 personer i Katrineholm. Uppsägningarna på-
verkar hela regionen (MiF-Ansökan, 2001, Bilaga E). 
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Några rader längre ner sammanfattas regionens problem i följande punk-
ter: 

[KFV är:] 
En region med liten tradition av entreprenörskap. 
En region som behöver nya typer av företag. 
En region som behöver ersättningsföretag efter den stora nedläggningen. 
En region som behöver ett utbud av företag som attraherar både män och 
kvinnor. 
(MiF-Ansökan, 2001, Bilaga E)  

MiF legitimeras genom att framhålla den omstrukturering som plötsligt 
blivit så påtaglig i och med katastrofen. Av den anledningen verkar pro-
jektet framförallt handla om att lösa problemet med de stora industriföre-
tagens bortfall genom en rad konkret utformande projekt som riktar sig 
mot grupperna kvinnor från etniska minoriteter, funktionshindrade, 
ungdomar och kulturarbetare. Man kan säga att den ekonomiska rationa-
litetsgrunden ges företräde i och med att det var regionens ekonomi och 
behovet av att skapa nya arbetstillfällen som präglade problemområdet. 
Det betyder emellertid inte att den första ansökan inte framhåller vikten 
av att arbeta för jämlikhet och mångfald, det är bara att det kommer på 
andra plats.   

För att lösa KFV:s situation av arbetslöshet och företagsflykt riktas intres-
set mot kommunens vilja att privatisera sin verksamhet, förhoppningar 
om att nya företag och branscher ska kunna skapas, och att det ska upp-
stå en entreprenörsanda som på sikt kan genomsyra livet i KFV-regionen: 

Vi tror inte att vår satsning på företagsamhet innebär att vi direkt får tillbaka 
ett tillverkningsföretag som kan anställa 508 personer men vi vet att projektet 
kommer att göra att vi hamnar mycket högre upp på Svenskt Näringslivs ba-
rometer om företagsvänliga kommuner (även om vi inte lägger ut all vår 
verksamhet på entreprenad vilket är ett kriterium för en företagsvänlig 
kommun). Vi vet däremot att vår satsning kommer att innebära att vi öppnar 
för nya idéer och vi kanske ser framtidens företag födas inom regionen i en 
bransch vi inte ens vet idag att det är en framtidsbransch. Vi vet också att vår 
satsning innebär att alla som bor och verkar i regionen har skaffat sig goda 
kunskaper i företagsamhet och entreprenörsanda och att de varit delaktiga i 
att vända vinden. (MiF-Ansökan, 2001, Bilaga I) 

Det är en stor tilltro som sätts till projektet förmåga att, som det sägs, 
”vända vinden” för att därigenom generera de önskvärda företagen och 
arbetstillfällena. Detta är något som man tänker sig kan åstadkommas om 
man låter människor växa, få ta ansvar, och därigenom kunna forma sin 
egen framtid:  

På individnivå innebär projektet att man låter människor ta eget ansvar och 
forma sin egen framtid. Projektet bygger på att bryta attityder och ändra 
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värderingar. Framtiden ligger i våra egna händer och är beroende av vad vi 
själva vill och gör. Vi väntar inte längre på varken storgodsägaren eller 
godspatronen som ska berätta vad vi ska göra. (MiF-Ansökan, 2001, Bilaga I) 

Det verkar som om något förlamande och förtryckande har härjat i regio-
nen, någon som sagt åt människorna vad och hur de ska göra. En stor-
godsägare, eller en godspatron. Nu är det dags för invånarna att själva ta 
tag i utvecklingen av regionen och planera dess framtid genom att upp-
båda all den handlingskraft som behövs för detta ändamål. Då handlar 
det om inget mindre än att mobilisera entreprenörer. Regionens framtid 
tycks ligga i händerna på invånarnas förmåga att börja se sig själva som 
entreprenörer. Inte bara för att återskapa KFV-regionens förlorade arbets-
tillfällen, utan också för att frammana ett mer jämlikt (arbets)liv och en 
ljusare syn på framtiden. 

I oktober, efter det att katastrofen sett offentlighetens ljus, berättar de tre 
initiativtagarna om hur de överraskades av det positiva beskedet ifrån 
ESF-rådet. I den hårda konkurrensen om de nya programpengarna i Equ-
al tillhörde MiF-projektet ett av de utvalda. Förvåningen över det ovän-
tade beskedet var inte bara stor hos de tre initiativtagarna utan även hos 
andra. En historia berättar till exempel om att en annan Equalansökan, 
som ansågs vara betydligt mer kvalificerad än MiF:s och som hade en 
mängd stora nationella aktörer i utvecklingspartnerskapet, blev åsidosatt. 
Ytterligare en historia berättar om att det gavs direkta order från högre 
ort om att MiF:s ansökan skulle prioriteras med avseende på den då rå-
dande situationen i Katrineholm. En av initiativtagarna menar också att 
de fick ”draghjälp av katastrofen”. Hur det förhåller sig med sannings-
halten i dessa historier är oklart. Emellertid har dessa berättelser florerat 
och oavsett om projektet verkligen fick ”förtur” eller inte har dessa berät-
telser i sig frambringat en viss syn på projektet som ett ”räddningspro-
jekt”.  

I vilket fall resulterade det positiva beskedet i en slagsida för de tre initia-
tivtagarna som plötsligt stod inför en rätt så arbetskrävande situation 
med att ta ansökan vidare till nästa fas; genomförandefasen. Detta skulle 
kräva vissa omarbetningar då det enligt ESF-rådet fanns flera brister i an-
sökan; många med anknytning till projektens utformning och innehåll. 
Ansökan behövde uppenbarligen genomgå en grundlig omarbetning och 
Simonsson som tidigare haft kontakt med en person som hade stor erfa-
renhet av liknande EU-projekt ställde sina förhoppningar om hjälp till 
denna person. Denna person, konsulten, kom också att bli behjälplig i den 
process som återstod att ta sig igenom:  
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Konsulten blev till slut den som plockade ihop delarna i vårt ostrukturerade 
arbete, men det krävdes lite övertalning. (Intervju, 2002-11-05)  

Konsulten blev sedermera koordinator för projektet och den som tog 
hand om ESF-rådets krav på förändring då hon skrev den slutliga ansö-
kan. MiF var initialt ett projekt som hon aldrig hade för avsikt att gå in i, 
men i en intervju beskriver hur hon sakta men säkert drogs in i projektet 
under våren 2002 (Intervju, 2002-11-26). Under denna tid var blev det på 
nytt blev dags att samla organisationerna i UP för att förankra projektet 
och få ett så brett deltagande som möjligt i utformandet av den slutliga 
ansökan. I slutfasen av projektansökningsprocessen var målgrupperna 
formulerade, det arbete som återstod handlade om att (om)formulera 
idéerna så att de låg i linje med Equalprogrammets fokus; att förändra 
diskriminerande strukturer så att tillgången till den svenska arbetsmark-
naden skulle bli mer jämlik.  

Den andra ansökan - från ett företagsprojekt till ett  
utmanande samhällsförändringsprojekt 

I den slutliga ansökningstexten försvann de detaljerade målen och den 
noggranna planeringen av de olika projektidéerna till förmån för ett mer 
övergripande resonemang. MiF skrevs i den andra ansökan fram som ett 
projekt som framförallt syftade till att sätta igång en dialog om vilken be-
tydelse entreprenörskap och mångfald kan få i KFV. Fokus var nu, i en-
lighet med Equal, inriktat mot att förändra de strukturer som motverkar 
ett entreprenörskap som riktar sig till alla regionens invånare.  

I den andra ansökan har den tydliga ekonomiska rationalitetsgrunden - 
där den logiska tolkningen av MiF går ut på att projektet syftar till att 
skapa nya företag i KFV – blivit betydligt mer diffus. Istället framhålls att 
de förväntningar som ska ställas på projektet handlar om dess förmåga 
att skapa en mer jämlik region där alla både har ”rätt” och möjlighet att 
företa sig något, utifrån de egna förutsättningarna.  

Målbeskrivningarna i den första och andra ansökan skiljer sig beträffande 
såväl omfattning som målens utformning. Om man jämför målen i de 
båda ansökningarna (se bilaga 2) framstår förväntningarna på projektet 
ha blivit märkbart reviderade. Omskrivningen och omtolkningen av pro-
jektidén kom att sätta sin prägel MiF-projektet. En möjlig tolkning av an-
sökningsprocessen är att projektet, enligt den första ansökan, kan beskri-
vas som ”en jakt på entreprenörer” men att det sen, i den andra ansökan, 
kom att övergå till att handla om en ”jakt på jämlikhet”.  
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För att kunna åstadkomma en sådan ”jakt på jämlikhet” sätts dialogen i 
fokus och det finns en antydan att behandla begrepp som ”entreprenörs-
kap”, ”mångfald” och ”företagsamhet” som ”spunkar” för att locka fram 
nya bilder - och ett språk! - för hur dessa företeelser kan beskrivas. Tan-
ken var att deltagare och aktörer genom MiF skulle hitta nya sätt att tala 
om dessa företeelser så att nya gemensamma bilder kunde träda fram 
med potential att skapa handlingsutrymme för projektets målgrupper. På 
så sätt skulle rådande föreställningar om företagsamhet och entrepre-
nörskap kunna brytas upp, omdanas och ta nya former: 

När önskemål från dessa grupper [kvinnor från etniska minoriteter, ungdo-
mar, funktionshindrade och kulturarbetare] ställs i fokus aktualiseras beho-
vet av att omförhandla de föreställningar som idag präglar de företagsfräm-
jande strukturerna (MiF-Ansökan, 2002, sid. 17). 

[Ett av målen är att] förändra normer, attityder och föreställningar kring fö-
retag, företagsamhet och företagare (MiF-Ansökan, 2002, sid. 20). 

Genom kunskapsutvecklingen i Mångfald i Företagsamhet kan stereotypa 
föreställningar och värderingar motverkas (MiF-Ansökan, 2002, sid. 21). 

[Det handlar om att] skapa fler arenor där gemensamma föreställningar och 
värderingar kan utvecklas (MiF-Ansökan, 2002, sid. 21). 

Målsättningen är att initiera ett forum som fortlever efter projektperioden 
och som bryter de traditionella föreställningar som råder om företag, företag-
samhet och företagare (MiF-Ansökan, 2002, sid. 23). 

Föreställningar om företag och företagsamhet ses med andra ord både 
som en möjlighet och ett hinder för att utveckla en entreprenöriell kultur. 
En möjlighet då nya företag kan uppstå som kan fungera som förebilder 
för människor som idag inte identifierar sig som företagare. Ett hinder 
med tanke på att de föreställningar som råder utesluter grupper som 
kvinnor, personer med annan etnisk bakgrund, ungdomar, funktions-
hindrade samt kulturarbetare, från företagande. Tankarna i den omarbe-
tade ansökan kan sägas ligga i linje med Ogbor (2000, sid. 630) som me-
nar att om vi vill nå en förståelse om företagande och entreprenörskap 
måste vi studera hur ”rådande sociala, historiska, politiska och ideologis-
ka system och normer gynnar eller hämmar en entreprenöriell anda”. 
Den kultur som råder i regionen ses inte främja en sådan anda och måste 
därför förändras. Den traditionella synen på företagande bör, enligt den-
na ansökan, ”ställas till svars”, och det är MiF som ger möjligheter därtill.  

I den slutgiltiga ansökan uppstår i jämförelse med den tidigare ansökan 
ett nytt sätt att tala om företagande och entreprenörskap. Jämlikhetstrå-
den gör sitt inträde och står i kontrast till den företagstråd som präglade 
den första versionen av ansökan. Jämlikhetstråden kan ses som ett nytt 
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språkbruk75 vilket kan anlitas för att utmana rådande ordningar, dvs. fö-
retagstrådens ojämlika syn på företagande. Med andra ord tar en ny sam-
talstråd – jämlikhetstråden - form i denna ansökan som framhåller alla 
människors förmåga att företaga sig något vilket utmanar rådande ord-
ningar som konstituerats historiskt, socialt och politiskt i regionen. ”Den 
implicita makten i en diskurs är bara märkbar i det outtalade motståndet 
i den andra”, skriver Burr (1995, sid. 69). I den omarbetade ansökan skul-
le jag nog snarare säga att motståndet tar sig explicit i uttryck:  

Situationen i regionen avspeglar en utveckling där Sverige är på väg att läm-
na invanda arbetslivsmönstret med stora industrier och lönearbete som do-
minerande bas för sysselsättningen. I takt med förändringen ställs allt högre 
krav på förmåga till förnyelse, nytänkande och företagsamhet.  

Inträdesbarriärerna är höga för (blivande) företagare som inte har en företa-
garbakgrund och/eller som inte motsvarar normen.  

I en studie av resurscentra för kvinnor i bland annat Katrineholm och Ving-
åker, som genomförts av Mälardalens högskola (2000) framkommer att kvin-
nor som är företagare uppfattar att synen på företag och företagare i regio-
nen (läs storföretag och tillverkningsindustri) är ett hinder för att utveckla 
kvinnors företagande. 

De traditionella föreställningarna om företag, företagsamhet och företagare 
är utpräglade. Företagande förknippas främst med storföretag och företaga-
ren ofta med en man, som driver ett tillverkningsföretag. 

(MiF-Ansökan, 2002, sid. 16-17) 

Normen för företagande är de stora tillverkningsföretagen och företagar-
na är de män som driver dessa. Om nu detta är normen så kan man tänka 
sig att det med ett jämlikhetsperspektiv finns fog att frammana ett annat 
sätt att tala och tänka om entreprenörskap som ifrågasätter denna norm 
och som förmår skapa handlingsutrymme för ”andra” sociala grupper. 
Jämlikhetstråden utmanar i sig den till synes självklara synen på företa-
gande i regionen. Följaktligen ger den slutgiltiga MiF-ansökan uttryck för 
en jämlikhetsdiskurs (dvs. en ny tråd i entreprenörskapsväven) eftersom 
rådande föreställningar om företagsamhet utmanas. På så sätt betonas 
vikten av att lyfta fram ”andra” former av företagande och att det finns 
”andra” grupper som är företagsamma: 

Bland de faktorer som främjar entreprenörskap i regionen finns ett rikt kul-
turliv med framträdande företagare och aktörer inom bland annat konst, tea-
ter och litteratur (MiF-Ansökan, 2002, sid. 16). 

                                                 
75 Med det menar jag inte att jämlikhet inte är något som tidigare diskuterats i KFV-regionen. Vad jag 
däremot avser är att genom det sätt som jämlikhet och entreprenörskap sammankopplas skapas ett språk-
bruk som står i kontrast med det vanliga sättet att tala om företag och företagsamhet. Om det tidigare 
funnits ett sådant regionalt samtal kan man tänka sig att det förstärks genom den nya ansökan.   
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UP avser att utveckla metoder för att öka beredskapen i de företags- och ent-
reprenörsfrämjande strukturerna för att fånga upp idéer från olika grupper i 
samhället samt för att kunna erbjuda den service samt det stöd, som efterfrå-
gas av den enskilde individen (MiF-Ansökan, 2002, sid. 17).  

Genom att skapa en välfungerande organisatorisk infrastruktur i regionen, 
som främjar företagsamhet i underrepresenterade grupper som företagare 
gynnas nyföretagandet som helhet. Det finns också en potential att finna nya 
nischmarknader genom att fokusera på de behov, som finns i under-
representerade grupper (MiF-Ansökan, 2002, sid. 20). 

 [F]okus är de normer, attityder och värderingar kring företagande som finns 
i den organisatoriska infrastrukturen snarare än bristande entreprenörskap 
bland ungdomar, kvinnor från etniska minoriteter, funktionshindrare och 
kulturarbetare (MiF-Ansökan, 2002, sid. 44). 

För att förändra kulturen behöver synen på entreprenörskap förändras, 
lyder budskapet. Tanken var att MiF skulle påbörja en sådan process ge-
nom att ge entreprenörskap en ny innebörd. På så sätt skulle förutsätt-
ningar skapas så att nya praktiker kunde ta form som inte bara inklude-
rar invånare, utan också inbjuder dem till att vara företagsamma. För att 
kunna få i gång en sådan förändringsprocess betonas vikten av att föra en 
dialog om företagandets och entreprenörskapets betydelse i regionen: 

För att stimulera en entreprenöriell kultur behöver dialogen mellan (blivan-
de) företagare, företagsfrämjare, utbildare och forskare stimuleras (MiF-
Ansökan, 2002, sid. 18). 

Tyst kunskap kan plockas fram och bli föremål för reflektion genom dialoger 
och samtal, exempelvis i studiecirklar (MiF-Ansökan, 2002, sid. 24). 

En strategi är att arbeta med dialogseminarium där alla deltagare får göra sin 
röst hörd och där det inte finns några förslag som är rätt eller fel. I den pro-
cessledarutbildning som genomförs för utvecklingsteamen kommer olika 
samtalstekniker att prövas för att leda dessa dialoger. (MiF-Ansökan, 2002, 
sid. 37) 

Dialog utgör enligt den andra ansökan ett viktigt medel för att sätta igång 
en förändring av den regionala kulturen. Som jag ser det är det också dia-
logen som vi har tillgång till när vi vill skapa en ny tråd i entrepre-
nörskapsväven, eller förstärka någon av de tunna som finns. Att detta 
skulle vara ett enkelt uppdrag är emellertid inget som ges uttryck för. 
Snarare görs läsaren uppmärksam om att positivt laddade begrepp som 
mångfald, jämställdhet och empowerment lätt kan leda fel. I stället för att 
bryta upp rådande föreställningar och förändra synen på entreprenörs-
kap löper de risken att användas på ett sådant sätt att de istället slår fast 
och förstärker den företagstråd som råder. Som Foucault (i Miller, 2000) 
poängterade är också alla diskurser potentiellt farliga eftersom de riske-
rar att användas med andra syften än vad de var avsedda att göra.   
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När man till exempel talar om mångfald, jämställdhet och empowerment 
är det lätt att sätta fokus på individen och hur hon eller han kan förhålla 
sig till omgivande strukturer. På så sätt förblir de maktstrukturer som 
diskriminerar oförändrade och de utpekade målgruppernas riskerar att 
positioneras som antingen en orsak, eller en lösning, på regionens pro-
blem med industriell omstrukturering och stigande arbetslöshetssiffror. 
Empowerment som är ett begrepp som beskriver människans förmåga att 
frigöra sig från omständigheter som låser fast henne i vissa positioner 
skulle också kunna användas för att beskriva att vissa grupper – som t ex 
invandrare - bör göra något för att inte längre vara en ”belastning” för 
regionens ekonomiska tillstånd. På liknande sätt riskerar även andra be-
grepp att användas med olika syften och det finns därför en fara i att be-
greppen omtolkas och ses som ett redskap för hur mångfalden av männi-
skor kan transformeras till de företagsamma människor som regionen så 
väl behöver. Denna farhåga uppmärksammas och understryks i ansökan: 

Att skapa en bild av företag, företagsamhet och företagare som präglas av 
Mångfald är en av drivkrafterna bakom bildandet av UP. Mångfaldsbegrep-
pet i sig självt riskerar dock att ibland osynliggöra de strukturer, som leder 
till diskriminering i arbetslivet och på arbetsmarknaden samt i de företags-
främjande organisationerna. (MiF-Ansökan, 2002, sid. 29) 

[V]erktyg för empowerment är systematiska dialoger där de grupper som 
skall gynnas är med och definierar eller snarast omdefinierar begrepp som 
företag, företagaranda, företagsamhet och företagare. Det gäller även be-
grepp som mångfald, jämställdhet och empowerment. I annat fall finns ris-
ken att även dessa begrepp definieras i relation till de rådande föreställning-
arna i samhället, snarare än att fungera som underlag för nyansering av des-
sa föreställningar. (MiF-Ansökan, 2002, sid. 29) 

Följaktligen har projektet skiftat i form av såväl innehåll som syfte och 
mål. Den företagstråd som präglade den första ansökan fick i den andra 
ansökan ge vika för en jämlikhetstråd. Den process som pågick mellan 
den första ansökan som beviljades av ESF hösten 2001 till den andra an-
sökan som legat till grund för MiF:s verksamhet resulterades i ett skifte i 
synsätt avseende den förändring som MiF skulle åstadkommas, likväl för 
hur denna förändring skulle kunna komma till stånd. Kort sagt; fokus 
skitade från individerna till strukturerna, från enstaka företagsprojekt till 
ett integrerat samhällsprojekt, och från konkret handling till dialog.  

Förmodligen har detta skifte utgjort en bidragande orsak till den förvir-
ring som uppstått kring projektet och att det beskrivits i ordalag som 
”den främmande fågeln”. När projektet slutligen sjösattes efter en nästan 
två år lång ansökningsprocess verkar alla ha haft med sig sina egna bilder 
av vad MiF skulle åstadkomma. Med tanke på det kanske det inte är så 
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egendomligt att organiseringen av projektet till stor del inneburit att de 
fyra anställda i koordinatorteamet gång på gång behövt förklara vad pro-
jektet egentligen handlar om, vilken del de organisationer som ingår i ut-
vecklingspartnerskapet har i projektarbetet, och att intresset för grupper-
na ungdomar, funktionshindrade, kvinnor från etniska minoriteter och 
kulturarbetare har två syften. Å ena sidan har det handlat om att ge dessa 
grupper möjligheten att företa sig något utifrån sina förutsättningar, men 
å andra sidan handlar MiF också om att lära av dessa grupper så att de 
deltagande organisationerna ges rimliga förutsättningar att ändra på 
spelreglerna för att skapa ett större handlingsutrymme för dessa grupper. 
Med andra ord har det handlat om att förändra rådande föreställningar 
och praktiker så att de i högre utsträckning förmår ta tillvara alla invåna-
res företagsamhet.  

Jag kommer nu att förflytta mig några år fram i tiden, närmare bestämt 
från hösten 2002 då ansökan slutligen godtogs av ESF-rådet till våren 
2005 då MiF avslutades och en slutrapport presenterade vad som hänt i 
projektet.  

Vad var det då som hände i MiF? 

Vad har projektet genererat? Vilka är de processer som skapats genom 
projektet? Fick målgrupperna verkligen utlopp för sin företagsamhet? 
Och, inte minst, har strukturerna förändrats?  Med utgångspunkt från 
MiF skulle frågorna kunna göras många, och svaren likaså.  

I slutrapporten (2005) för MiF presenteras en mängd aktiviteter och pro-
jekt (eller processer om man så vill) som har bäring på arbetet i projektet. 
Genom att ta en utgångspunkt i figur 6.4, som är hämtad från denna rap-
port, presenterar jag de aktiviteter och projekt som projektet ses ha resul-
terat i. När jag beskriver dessa aktiviteter och projekt refererar jag ibland 
till olika former av arbetsgrupper i MiF. För en överblick över de olika 
arbetsgrupperna i projektet hänvisar jag till bilaga 3. 
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Figur 6.4 - Processer som har ett ursprung eller en koppling till MiF och UP 
(Källa: MiF-Slutrapport, 2005). 

 

NEEM 

NEEM är en förkortning för Nätverk Entreprenörer från Etniska Minori-
teter, en förening som har sitt ursprung i mobiliseringsteamet ”kvinnor 
från etniska minoriteter”. När kvinnorna träffades såg de ett behov av att 
skapa en mer beständig plattform än vad projektet skulle komma att ut-
göra. NEEM blev resultatet, en organisation som idag arbetar med att 
skapa strukturer för mikrokrediter i Sverige vilket de gör genom projek-
tet PITEM. På så sätt arbetar de med att göra företagandet mer tillgängligt 
för sin målgrupp. NEEM menar jag är en högst o(av)sedd organisation 
och en mycket spännande sådan eftersom den utmanar rådande spelreg-
ler om genus, etnicitet och entreprenörskap. Jag ägnar därför hela kapitel 
tio till att diskutera hur NEEM uppstod, och att det är en organisation 
som spelar med spelreglerna, och inte enligt dem som råder. Förutom att 
tilllägga att NEEM nog är det allra tydligaste resultatet av MiF går jag 
inte närmare in på denna verksamhet nu. 

Lika Villkor  

Lika Villkor skulle jag, till skillnad mot NEEM, inte beskriva som en pro-
cess som uppstod ur MiF. Men Lika Villkor är ett projekt som involverar 
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NEEM som blivit ett av Sörmlands Resurscentrum för kvinnor. På så sätt 
finns det starka kopplingar till MiF. Framförallt anlitas jämlikhetstråden 
eftersom syftet - ”att integrera erfarenheter, metoder och arbetssätt med 
avseende på kvinnors företagande i regionala och lokala tillväxtprogram” 
(MiF-Slutrapport, 2005, sid. 3). 

Aktörer i samverkan 

Aktörer i samverkan76 är en sammanslutning som gjordes mellan offentligt 
finansierade företagsrådgivare i Sörmland med syfte att erbjuda en sam-
ordnad information till den som har en affärsidé och bär tankar om att 
starta ett företag. På den hemsida som man utvecklat kan ses som ett in-
tegrerat virtuellt forum där de presenterar idén med projektet på följande 
sätt: 

Har du en affärsidé eller är du kanske bara nyfiken? Då har du kommit rätt! 
Sök dig fram i vårt landskap av aktörer som kan hjälpa just dig. Vi har sam-
lat alla aktörer i Sörmland för att du lätt ska hitta rätt information och få en 
överblick över de aktörer som finns och som kan stötta dig oavsett om det 
handlar om rådgivning, finansiering eller nätverkande. 
(www.entreprenorland.se, 2005-05-12) 

Nya Uppdraget  

Nya Uppdraget är ett projekt som tog form utifrån diskussioner i utveck-
lingsteamet för ungdomar. Vid dessa möten blev det högst påtagligt att 
det fanns en stark skiljelinje mellan skola och arbetsliv varför man drev 
idén om att skapa en entreprenörskapsutbildning i skolan, dock inte rik-
tad till eleverna – ungdomarna - eftersom de sågs vara de mest före-
tagsamma. Nej, syftet var i stället att utbilda lärarna så att deras förhåll-
ningssätt kunde förändras och därigenom förstärka kopplingen mellan 
skola och arbetsliv. På projektets hemsida beskrivs Nya Uppdraget enligt 
följande: 

Vi har ett gemensamt ansvar, både skola och arbetsliv, att ge de bästa förut-
sättningarna för våra ungdomars skolgång. Projektet ”Nya uppdraget” syftar 

                                                 
76 De organisationer som samarbetet i detta projekt är; ALMI Företagspartner Sörmland AB, Företagsam-
ma Kvinnor i Eskilstuna, Idélab, Mälardalens Högskola, IFS Eskilstuna, Kvinnligt Resurscentrum i Flen, 
Kvinnligt Resurscentrum i Vingåker, NEEM - Nätverk för Entreprenörer från Etniska Minoriteter, Nyföre-
tagarCentrum Eskilstuna, NyföretagarCentrum Nyköping/Oxelösund, NyföretagarCentrum Strängnäs, 
Oppinova Innovatörsförening, QUL Resurscentrum i Katrineholm, Sörmlands Kooperativa Utvecklings-
centrum, Trosa-Gnesta Resurscentrum, Ung Företagsamhet. ( http://www.entreprenorland.se/, 2005-05-
15) 
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till att forma nya arbetssätt och förhållningssätt för att främja entreprenörs-
kap och företagsamhet. Ett medel för att skapa detta är en fördjupad sam-
verkan mellan skola och arbetsliv. (www.nyauppdraget.nu, 2005-01-15) 

Nya uppdraget drivs fortfarande i projektform, men numera med medel 
från kommunerna, och inte från NUTEK som ursprungligen finansierade 
projektet.  

Gör kulturarbetare affärer 

En förstudie, Gör kulturarbetare affärer, som berör kulturarbetares för-
hållande till företagande har gjorts på initiativ utifrån de diskussioner 
som fördes i utvecklingsteamet ”Kultur” i MiF. Kulturarbetarnas syn på 
entreprenörskap och deras behov av företagsrådgivning har lyfts fram 
och som ett resultat har kulturföretagandet i länet blivit synligare. 

Ett projekt som fortsatt arbetet med att lyfta fram kulturföretagandet är 
SKA (SKA står för support - koordination – attityd). SKA syftar till att 
skapa mötesplatser ” där branschfolk, offentlig sektor och övrigt närings-
liv möts och får gemensam kunskap om kulturföretagande och möjlighe-
ter till gränsöverskridande samarbete” (SKA Nyhetsbrev 4, 2006). 

Fsdus 

Fsdus är en förstudie som genomfördes av två personer som deltog i ut-
vecklingsteamet Funktionshindrade, vilken syftat till att finna en före-
tagsmodell som är ändamålsenlig för utbildning och support till synska-
dade. Företagsidén har sedan utvecklats till att omfatta IT-tillgänglighet 
för alla personer med funktionshinder. Diskussioner med Länsarbets-
nämnden har därefter fortsatt om hur en utbildningsmodell ska kunna 
utformas.   

Nod för Tillväxt  

Samarbetet mellan de tre kommunerna har utvecklats i ett projekt som 
benämnts Nod för Tillväxt. Detta projekt kom till under tiden för MiF och 
ses som ett exempel på att kommunerna äntligen börjat samarbeta. På 
Flen kommuns hemsida står att läsa följande om Nod för Tillväxt: 

Nod för Tillväxt är ett samarbetsprojekt mellan Flen, Katrineholm och Ving-
åkers kommuner. Projektet ska skapa förutsättningar för tillväxt, tillsam-
mans med företagen i regionen och närliggande universitet och högskolor. 
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Det är företagen själva som ska göra affärer och skapa arbetstillfällen. Syftet 
är att behålla de arbetstillfällen som finns i regionen och skapa nya jobb. No-
den söker även allianser utanför kommungränserna. (www.flen.se, 2005-01-
15) 

Robban 

Robban är en av deltagarna i mobiliseringsgruppen Funktionshindrade. 
Under MiF-projektet har Robban oförtrutet försökt att starta ett företag 
inom området ”tillgänglighet för funktionshindrade”. I hans försök att 
komma vidare med affärsidén har föreställningar om funktionshindrades 
möjligheter att starta företag synliggjorts och framförallt har hindren vi-
sat sig vara störst i de regelverk som hänvisas till av Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan. 

M57 

I MiF har en grupp ungdomar haft ungdomspraktik för att utveckla tan-
karna kring en kulturell mötesplats i Flens kommun; M57. I dag arbetar 
de med ett flertal lokala aktörer för att hitta öppningar för att få till stånd 
denna mötesplats där invånarna kan samlas och inspireras av kultur, och 
delta i ett samtal om kulturens betydelse för ett företagsamt Sörmland. 

Kultur och funktionshinder  

Kultur och funktionshinder är ett sammanhang som har uppstått genom 
MiF. En grupp bestående av länskonsulenter inom dans och konst, en 
handikappkonsult inom Landstinget, kulturarbetare, handikapporganisa-
tioner omsorgspersonal och funktionshindrade arbetar tillsammans för 
att bryta fördomar och peka på att funktionshinder inte behöver vara ett 
”hinder” utan att det istället kan ses som en kompetens. Tanken är att 
verka för att kategorierna ”funktionshindrad” kontra ”icke funktions-
hindrad” ska bli överflödiga och att kultur kan bli en arena för alla typer 
av människor som kan skapa tillväxt ur en annan utgångspunkt än en 
ekonomisk. 
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SMED 

SMED är ett samarbete mellan Mälardalens Högskola och två av Equals 
utvecklingspartnerskap, där MiF är det ena. Samarbetet har resulterat i 
att det har getts fyra pilotkurser vilka riktar sig till Equal deltagare. Två 
av kurserna, Social redovisning och Processutvärdering gavs höstterminen 
2005 och de andra två, Entreprenöriella processer och Socialt förändringsarbe-
te, gavs under vårterminen 2006. Samtliga fyra kurser är framtagna i 
samverkan med både organisationer och målgrupper som medverkat i de 
två Equal projekten. Bland annat genom en dialogkonferens samt en ut-
värderingskonferens. Från hösten 2006 ges samtliga kurser inom ramen 
för det ordinarie kursutbudet vid Mälardalens Högskola. 

Arenor för Entreprenörskap 

Ett projekt som inte nämns i MiF:s slutrapport är Arenor För Entreprenörs-
kap, vilket är en fortsatt studie av MiF. Om MiF handlade om att bredda 
entreprenörskapet i KFV-regionen så handlar Arenorprojektet om att syn-
liggöra arenor för entreprenörskap främjar ett entreprenörskap i bred 
mening. Tillsammans med aktörer, däribland många med anknytning till 
ovanstående projekt och processer, skapas och synliggörs dessa arenor 
interaktivt genom seminarier och dialogmöten. Projektet avslutas med en 
skrift om arenor för entreprenörskap vilket syftar till att förbättra möjlig-
heterna för NUTEK, ESF-rådet och andra offentliga aktörer att formulera 
riktlinjer för framtida initiativ som ska främja entreprenörskap. Arenor 
för Entreprenörskap är ett tvåårigt projekt som finansieras av NUTEK, 
ESF-rådet, Regionförbundet Sörmland, i samarbete med Ekonomihögsko-
lan vid Mälardalens Högskola. 

Kan MiF ses som ett lyckat projekt? 

I en bilaga till MiF:s slutrapport träder några av UP-aktörernas röster 
fram som berättar om hur de sett på projektet, dess syfte och resultat. Om 
jag skulle sammanfatta några av dessa röster erinrar jag mig filmtiteln; 
”Vi hade i alla fall vackert väder”. För några andra av dessa röster fram-
står dock titeln ”Vi hade inte ens vackert väder” som mer passande.  

Jag kommer här att ge några exempel på dessa röster vilka återigen gör 
mig varse om den tvetydighet som råder kring MiF. Det projektinitiativ 
som både avser att uppmärksamma och uppmuntra företagsamheten hos 
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de utpekade målgrupperna och att förändra de strukturer som hindrar 
deras företagsamhet.  

På frågan om vilken roll som de olika organisationerna haft i UP, och 
därmed i MiF, och om denna roll har förändrats under projekttiden har 
jag snappat upp följande svar: 

LS kände inte att det var de som skulle ha en kärnroll eller ta ledningen. Man 
höll sig medvetet vid sidan av: problemet var att kärngruppen inte förstod 
syftet med projektet, därför blev det rörigt. Det tog ett år till innan man för-
stod vad det handlade om. (MiF-Slutrapport, Bilaga 7, 2005,sid. 5) 

Från början var det en ren näringslivsfråga om hur man skulle kunna hjälpa 
de olika grupperna, om hur man skulle kunna klara deras problem. Svaret 
ansågs vara att nya företag skulle kunna hjälpa alla. Det sprack i och med att 
ansökan skevs om. Kommunernas roll ändrades och till exempel skolans roll 
blev stor och näringslivskontoret hoppade av och frågan lades hos utbild-
ningsförvaltningen. (MiF-Slutrapport, Bilaga 7, 2005, sid. 5-6) 

Tvetydigheten kring projektet kvarstår och blir begriplig om man betän-
ker att projektet å ena sidan tolkats utifrån företagstråden och å andra 
sidan utifrån jämlikhetstråden. På så sätt kan projektet betraktas både 
som lyckat och misslyckat. Till exempel menar många att de processer 
man tänkte sig skulle uppstå endast slutade i en dyster återvändsgränd: 

[MiF] har inte tillfört något extra. De kaotiska mötena i början var inte bra. 
De mötena färgade projektet, man fick en negativ bild. Magkänslan av pro-
jektet blev negativ. Det finns två bilder, ansökan och det låter bra, och så den 
negativa magkänslan. (MiF-Slutrapport, Bilaga 7, 2005, sid. 35) 

En annan tolkning verkar vara att det, trots förvirringen kring MiF, upp-
stått processer som på olika sätt inkluderat ”andra” grupper i regionens 
företagande. Dessa grupper har getts legitimitet att arbeta i projektet ut-
ifrån sina förutsättningar och, med utgångspunkt i de egna erfarenheter-
na, skapat en betydelse kring entreprenörskap som gjort ”andra” hand-
lingar mer möjliga: 

[Målet] var att ändra attityder till, och strukturer kring, företagande, samt att 
stärka regionen Katrineholm, Flen och Vingåker. Ja, jag tycker att företagan-
det är mer accepterat och att man ser fler personer som potentiella företaga-
re. Regionen KFV används nu som ett vedertaget begrepp. (MiF-Slutrapport, 
Bilaga 7, 2005, sid. 10) 

Förändring är möjlig, men man måste bidra aktivt själv. (MiF-Slutrapport, Bi-
laga 7, 2005, sid. 16) 

Oberoende av vilken tolkning som man föredrar vill jag ändå mena att 
MiF är ett projekt som onekligen rört om i KFV-regionen. Det har rört om 
tack vare att företagstråden och jämlikhetstråden kommit i samspråk, men 
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också genom att de hamnat i kollision. På så sätt har det uppstått spän-
ningar kring vilken betydelse som ska tillskrivas entreprenörskap i KFV-
regionen. Under denna process har det uppstått öppningar i entrepre-
nörskapsväven som visar vad som kan hända när entreprenörskap tolkas 
ur ett bredare perspektiv. Men ofta det också uppstått låsningar i försö-
ken med att inkludera fler av regionens invånare i processer som skulle 
kunna utveckla regionen. Spelet mellan att öppna upp respektive låsa 
igen sådana försök är vad det regionala dramat handlar om. 
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Kapitel 7 

ETT REGIONALT DRAMA - AKT II 
 

HUR KAN KFV-REGIONEN UTVECKLAS? 

De flesta här i regionen har ju varit anställda i hela sitt liv. Så man har 
inte den erfarenheten av entreprenörskap. Man har haft tryggheten i en 
anställning. Det är ett ganska stort steg för många att gå över i ett eget 
företagande. Traditionen finns inte…  

Uttalande av invånare i KFV-regionen (Intervju, 2003-03-31) 

I föregående kapitel lyfte jag fram tvetydigheten kring MiF. Det är de tve-
tydiga tolkningarna av MiF som jag menar lett till att det ofta uppstått 
förvirring, oklarheter och förbryllande händelser under projektprocessen. 
I början av MiF, våren 2003, framstod projektet som särskilt rörigt (se 
även Stridh, 2003a). Kanske berodde det på att det börjat hända saker i 
MiF, som att organisationen NEEM formerades, eller att det uppstod frå-
getecken som handlade om hur väl förankrat MiF egentligen var. Eller så 
bestod förvirringen i att jämlikhetstråden började utgöra en allt tydligare 
diskursiv resurs i arbetet med att skapa ett entreprenöriellt KFV. 

Med anledning av förvirringen riggade jag under denna tidsperiod – vå-
ren 2003 – åtta fokusgruppintervjuer där aktörer som alla representerade 
någon av organisationerna i Utvecklingspartnerskapet deltog. (Se kap. 2 
och bilaga 7 för en utförligare beskrivning av fokusgruppintervjuerna.) I 
detta och nästkommande kapitel står de samtal som fördes under dessa 
intervjuer, vilka handlade om hur deltagarna ser på sin region och dess 
framtid, i fokus. Ibland återges enstaka uttalanden, vid andra tillfällen 
korta dialoger. Jag vill här passa på att påpeka att jag i mina tolkningar 
inte avser att säga något om aktörernas intentioner77. Istället har samtalet 

                                                 
77 Ett grundläggande antagande i diskursteori säger att det är språket som styr oss. Till vilken grad det 
styr oss råder det däremot delade meningar om, vilket jag diskuterade i kapitel 3. Följaktligen är diskurser 
produktiva i den meningen att de formar hur vi uppfattar en viss situation eller sammanhang. Detta står i 
kontrast till attitydforskningen i vilken man talar om intentioner (t ex Azjen, 1988). Intentioner beror enligt 
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inspirerat mig att studera på vilket sätt som jämlikhets- och företagstrå-
den spelade in i dessa samtal, och vilka ”sanningar” som producerades. 
Utöver fokusgruppintervjuerna relaterar jag även till offentliga dokument 
om regional utveckling och till fältanteckningar. I nästa kapitel intresserar 
jag mig för vilka tolkningsrepertoarer som finns att tillgå för att över hu-
vudtaget tala om regional utveckling. I detta kapitel däremot kretsar ana-
lysen kring följande fråga; Hur tänker sig invånarna att KFV-regionen ska 
utvecklas?  

Med tanke på diskussionen om utveckling kontra förändring på den of-
fentliga scenen borde jag kanske undvika att använda utvecklingsbe-
greppet och istället relatera till mer ”neutrala” begrepp som ”ordna” eller 
”organisera”. Men som jag diskuterade i slutet av kapitel 5 utgör ”regio-
nal utveckling” ett vedertaget begrepp. Jag försöker därför inte att göra 
en poäng av den skillnad som jag betonade i kapitel 5, där man antingen 
tenderar att framhålla entreprenörskapets betydelse för samhälls-
utveckling, och därmed tron på marknaden, och på kunskap, teknokrati, 
kommersialism som medel för en ekonomisk tillväxt. Eller så understryks 
kopplingen mellan entreprenörskap och samhällsförändring genom att 
värderingar som demokrati, samhällsnytta, etik och moral betonas var-
igenom entreprenörskap också blir ett sätt att – i vid bemärkelse – föränd-
ra världen.  

I min läsning av regional utveckling ryms i allra högsta grad också de se-
nare värderingarna. De tunna trådarna i entreprenörskapsväven menar 
jag kan synliggöra sådana värderingar. Jämlikhetstråden är en sådan 
tunn tråd som kan skapa öppningar i väven. I följande kapitel intresserar 
jag mig därför för hur företagstråden och jämlikhetstråden anlitas i aktö-
rernas samtal. Dels med avseende på vilka lösningar de ser för att - med 
tanke på ”katastrofen” - lösa regionens situation, och dels för hur de tän-
ker sig att framtiden kan gestalta sig i KFV.  

                                                                                                                                               
denna forskning på tre faktorer: människans attityd till det som är föremål för handlingen, hennes upp-
fattning om vad den betyder för andra, och hennes kontroll över sin egen handling (Winther Jørgensen 
och Phillips, 2000, sid. 101). I attitydforskningen utgår man således från antagandet att attityder kan avlä-
sas i individuella kognitiva strukturer, vilket för med sig en rad problem (Ibid.). Potter (1996, i Winther 
Jørgensen och Phillips, 2000, sid. 101) menar t ex att attitydforskningen förhåller sig till attityder som om 
de, precis som russinen i en fruktkaka, vore spridda i huvudet. På så sätt ses attityder som isolerade enhe-
ter istället för delar av ett större meningssystem. Det är det större meningssystem som diskursanalytiker 
intresserar sig för. Potter och Wetherell (1987) betonar att attityder inte kan ses som ”inneboende enheter” 
utan att de ständigt konstrueras genom social interaktion mellan människor i vardagen. Av den anled-
ningen uppstår variationer i människors tal beroende på vilken situation de befinner sig i. Framförallt blir 
variationen problematisk att förena med idén om att attityder reflekterar underliggande kognitiva proces-
ser och strukturer (Ibid.). Attitydbildning förstås därför bäst som processer som konstitueras genom socia-
la aktiviteter (Winther Jørgensen och Phillips, 2000). Därför har jag heller inte talat om attityder till entre-
prenörskap, utan om diskurser som både medger möjligheter och hinder för vad vi kan säga och för hur vi 
kan handla. 
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På den akademiska och på den offentliga scenen har entreprenörskap vi-
sat sig omtalas som en positiv kraft som förmår att ställa saker och ting 
tillrätta. Även om det finns oenigheter mellan de tunna och tjocka trådar-
na om vad och hur det göras. Det ser därför ut att finnas fog att intressera 
sig för om entreprenörskap också har status i det regionala samtalet. Kort 
sagt, ses entreprenörskap även som en Lösning i aktörernas samtal? Och, 
vad säger det dokument som sätter agendan för det regionala utveck-
lingsarbetet? Jag tar min början där.   

Entreprenörskapets (o)betydlighet i samtalet 

På den akademiska såväl som den offentliga scenen används entre-
prenörskap flitigt för att fastställa och skapa effekter kring hur samhället 
kan utvecklas, eller förändras. Denna entusiasm över entreprenörskap 
återkommer också i det Regionala Tillväxtprogrammet för Sörmland (2003) i 
vilket ”många hundra personer från företag, utbildningsmiljöer, förvalt-
ning och politik samt ideella organisationer medverkat för att definiera 
strategiska nycklar för att främja och förverkliga en hållbar tillväxt i 
Sörmland” (Ibid., sid. 2). Entreprenörskap används frekvent78 och har 
kommit att bli en av länets tre viktiga och strategiska frågor i fråga om 
regionens utveckling (Ibid., sid. 5): 

Vår syn på drivkrafterna i ekonomin måste också utvecklas. Just nu så är in-
novationer och entreprenörskap det som står i fokus och frågan är vad dess 
roll blir i den lokala och regionala ekonomin. (RTP, 2003, sid. 6) 

I arbetet med det regionala tillväxtprogrammet har samtalet om entre-
prenörskap uppenbarligen figurerat som en viktig företeelse. Nu är det 
emellertid dags att skapa effekterna av detta arbete med intentionen att 
utveckla regionen. Mot bakgrund av RTP och det intresse som uttalas för 
entreprenörskap, kan MiF och andra entreprenörskapsprojekt sägas ma-
terialisera intentionen med att utveckla regionen.  

Hur centralt är då entreprenörskap och entreprenörer i aktörernas samtal 
om hur KFV-regionen kan utvecklas? Efter att gått igenom de flera hund-
ra sidorna av samtal som transkriberats, vilka alla producerades under 
fokusgruppintervjuerna, måste svaret på denna fråga bli ett klart och tyd-
ligt; nej, det är inte viktigt. I alla fall inte om man tar det bokstavligt. 

                                                 
78 I det 57 sidor långa dokumentet förkommer begreppen entreprenörskap och entreprenör 54 ggr i jämfö-
relse med exempelvis företagsamhet som anges vid 3 tillfällen. 
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Varken entreprenörer eller entreprenörskap tycks vara betydelsefulla i 
ordandet om regionens framtid. I vart fall inte om man tänker sig att det 
som är betydelsefullt också omnämns i samtalet. Företrädesvis lyser be-
greppen med sin frånvaro förutom vid de tillfällen då jag för ämnet på 
tal. Det är endast några få gånger som entreprenörskap och entreprenörer 
refereras till ”spontant”. Ett sådant tillfälle inträffar när Fransson berättar 
om hur hon upplevde sin medverkan vid några lokala möten som hand-
lade om hur det lokala näringslivet kunde utvecklas: 

Fransson: Entreprenören var företagaren, LM [Ericsson] och de stora. De 
andra 85 procenten - småföretagarna - frisörerna och så vidare, vilket jag re-
presenterade, de togs det ingen hänsyn till. Detta har förändrats de senaste 
två gångerna. Det behövs lite rödstrumpa. (Fokusgruppintervju, 2003-02-25) 

Denna anmärkning läser jag som en utmaning av den könsmärkta myt-
bilden av entreprenören. Men också som ett uttalande om av att det är 
industrierna som materialiserar entreprenörskapet i regionen. Att det är 
de tillverkande industrierna som ses som entreprenöriella framstår som 
något besynnerligt med tanke på att entreprenörskap ofta likställs med 
rörlighet, dynamik och ett småföretagande. I entreprenörskapsväven ut-
gör den skapande människan en central figur. Här framträder emellertid 
en skuggfigur. I förgrunden placeras de stora industrierna, i bakgrunden 
den skapande människan. Den entreprenör som Fransson omtalar är san-
nolikt sprungen ur den sörmländska myllan; den är lokalt konstituerad.  

En dialog om entreprenörskap – del I 

Vid ett annat tillfälle under fokusgruppintervjuerna är det i stället jag 
som väcker frågan om entreprenörskap: 

Jag: Det ni inte har nämnt är det här med entreprenörerna; är inte de ganska 
viktiga?  Vem är entreprenören för er? Hur ser ni på entreprenörskap? 

Paus… 

Andersson: Hur ser personen ut menar du? 

Paus… 

Byström: Jaa, det är ju inte någon lätt fråga, … det är ju ganska sammansatt… 

Paus… 

(Fokusgruppintervju, 2003-03-31) 

Vad entreprenörskap är verkar inte enkelt kunna besvaras, vilket gör att 
deltagarna får uppenbara svårigheter med att bemöta min fråga. Anders-
son ställer en motfråga och förväntar sig förmodligen några ledtrådar till 
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det svar jag förväntar mig, medan Byström och Dyberg söker varandras 
blick. Entreprenörskap tycks vara något komplext, svårgripbart och 
främmande. Varför uppstår detta främlingskap till entreprenörskap i 
samtalet om hur KFV regionen och dess framtid? I det regionala tillväxt-
programmet framhålls det ju som en av tre strategiska frågor, - en möj-
lighet att skapa regionens framtid! Samtliga av deltagarna arbetar också i 
någon av de organisationer som utgör MiF´s utvecklingspartnerskap, det 
projekt som syftar till att skapa en entreprenöriell kultur i regionen. Så 
varför denna förtegenhet?  

En Foucaultiansk tolkning  

I Diskursens Ordning driver Foucault (1971) tesen att… 
… diskursproduktion i varje samhälle på en och samma gång kontrolleras, 
väljs ut, organiseras och fördelas av ett visst antal procedurer vilkas roll är 
att avvärja dess makt och hot, att bemästra dess slumpmässighet och att 
kringgå dess tunga, skrämmande materialitet (Ibid, sid. 7).  

Diskurser antas vara kraftfulla, men inte så kraftfulla som de procedurer 
som utestänger och kontrollerar diskursen. Hittills har jag låtit illustrera 
det flitiga användandet av entreprenörskap på den akademiska, offentli-
ga, och till viss del också på den regionala scenen utifrån skrivna texter (t 
ex EU Grönbok, 2003; NUTEK, 2003; RTP, 2003; MiF-Ansökan, 2002). Kan 
det vara så att samtalet om entreprenörskap inte är tillgängliga för alla? 
Följer vi Foucaults tanke om att det finns procedurer som möjliggör kon-
troll över diskurserna framstår akademin, offentligheten och den regiona-
la utvecklingspraktiken snarare som några olika rum, vars dörrar inte 
står öppna för alla: 

Denna gång handlar det inte om att bemästra de krafter [diskurserna] för 
med sig, inte heller om att besvärja deras slumpmässiga framträdanden, utan 
om att bestämma villkoren för diskursernas inträde i spelet, om att påtvinga 
de individer som håller dem regler för att därigenom hindra att vem som 
helst får tillgång till dem. Denna gång rör det sig om en gallring bland de ta-
lande subjekten. (Foucault, 1971, sid. 26)  

Med utgångspunkt i detta tankespår skulle det kunna vara så att alla inte 
ges möjlighet att anlita de diskursiva resurser som finns tillgängliga för 
att säga något om vad man söker åstadkomma med entreprenörskap. I så 
fall innebär också det att inte alla är deltagare i samtalet om hur det regi-
onala samhället ska utvecklas. En förklaring på tystnaden om entrepre-
nörskap skulle därför kunna vara att det endast är vissa personer som kan 
samtala om hur det regionala samhället ska utvecklas, ett samtal som sker 
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i mer eller mindre stängda rum och som handlar om hur de andra – entre-
prenörerna – ska skapa det. Med andra ord sker organiseringen av entre-
prenörskapandet uppifrån och ner. Det är endast i de förutbestämda 
rummen79 som de några få utvalda subjekt kan bestämma, planera och 
organisera regionens utveckling, vilket antyder en organisering uppifrån 
och ned. Tystnanden i det regionala samtalet handlar i så fall mindre om 
ett främlingskap till entreprenörskap och mer om ett utanförskap.   

Denna Foucaultdrivna tolkning kan givetvis ifrågasättas. För visst går det 
också att göra en mer ”inkluderande tolkning” av entreprenörskap än 
den som Foucault inspirerat mig till att göra. Arbetet med det regionala 
tillväxtprogrammet kan förvisso ses som ett ”rum för organisering av 
entreprenörskapande” där det handlar om att få tag på entreprenörerna 
som kan skapa de nya arbetstillfällena och bidra med den eftertraktade 
tillväxten. Men det kan även ses på annat sätt: 

Sörmland påverkas i högsta grad av vad som händer utanför länet, både 
storregionalt, nationellt och internationellt. Vad som händer på dessa tre ni-
våer har vi en liten eller ingen makt över. Därför måste vi ha ett förhållnings-
sätt till vår omvärld och de förändringar som sker i samhället som ger oss 
möjligheter att utnyttja nya omständigheter och förutsättningar.  (RTP, 2003, 
sid. 10) 

RTP ses här som en möjlighet att påverka den regionala utvecklingen i en 
riktning som gör att den nuvarande levnadsstandarden kan behållas, 
men också förbättras. Här refereras till ”vi”, vilket både kan förstås som 
både ”vi i regionen”, och som ”vi som arbetat med tillväxtprogrammet” 
och därmed också ”vi som representerar strukturen”. Å ena sidan tycks 
regionen stå utlämnad för omvärldens förändringar, medan den å andra 
sidan också kan stå emot dessa förändringar förutsatt att ”vi” skapar ett 
förhållningssätt som medger möjligheter att ta inte bara ta kontroll över 
de förändringar som sker, utan att börja göra något. Vågar jag säga entre-
prenörskapa? 

Vi kan påverka utvecklingen i en önskvärd riktning (RTP, 2003, sid. 8). 

Vi måste arbeta med vår egen förmåga till ekonomiskt nyskapande och främ-
ja innovationssystem och entreprenörskap i Sörmland (RTP, 2003, sid. 19). 

                                                 
79 Rummen skulle på ett nationellt plan kunna bestå av de organisationer jag nämnde i kapitel 5, som 
Näringsdepartementet och de myndigheter, NUTEK, Vinnova, ITPS, som har till uppgift att utveckla när-
ingslivet och uppmuntra till entreprenörskap i Sverige. På en regional nivå uppstår rummet i samarbetet 
kring det regionala tillväxtprogrammet samt hos de organisationer som arbetar med företagsfrämjande 
aktiviteter som exempelvis på kommunernas näringslivskontor. I fokusgruppintervjuerna finns deltagare 
som, med denna tolkning, kan sägas representera det regionala rummet för entreprenörskap.  
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Ur ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv är därför vår egen förmåga till eko-
nomiskt värdeskapande helt avgörande (RTP, 2003, sid. 10).  
[Kursiveringarna är gjorda av mig] 

En rannsakan om vilka ”vi” det är som man avser blir synlig på sidan 6 i 
RTP där man betonar att det är ”den egna synen” som måste utvecklas. 
Ett ansvarstagande som torde omfatta alla som bor och verkar i KFV-
regionen, inbegripet dem som varit med och arbetet med att formulera 
det regionala tillväxtprogrammet. Det betonas också att det kan uppstå 
problem om alla inte ”talar samma språk”. Dessutom förespråkas reflek-
tion och omprövning som en del i processen med att utveckla regionen:  

 [F] ör att arbeta med strategiska frågor gemensamt krävs gemensamma refe-
rensramar som definierar det sammanhang man verkar i. Detta tar tid att 
bygga upp. Därför måste arbetet ske kontinuerligt under lång tid och om-
prövas efter reflektion över det som gjorts. (RTP, 2003, sid. 11) 

Det framkommer dock inte vilka det är som har olika referensramar, och 
därför inte heller vilka som ska arbeta, ompröva och reflektera kring 
dem. Hur referensramarna eventuellt skiljer sig från varandra är inte hel-
ler något som utreds närmare. I denna avhandling driver jag tesen om att 
det, genom MiF-projektets inträde i KFV, uppstått två ”språk” eller ”refe-
rensramar” - företags- och jämlikhetstråden. Dessa har gjort det möjligt 
att reflektera kring, och ompröva, hur man tänker sig att KFV-regionen 
kan utvecklas.   

Genomgående betonas att det är vi tillsammans som ska agera, vilket om-
kullkastar tolkningen om att organisering sker uppifrån och ner, och att 
man är på jakt efter entreprenörer i regionen. Istället framhålls vikten av 
att det måste ske ett samspel mellan organisationer och regioninvånarna 
eftersom det skapar förutsättningar för entreprenörskap. Med tanke på 
uttalanden om att skapa relationer mellan såväl olika organisationer, som 
olika individer, anlitas här jämlikhetstråden. På så sätt läser jag i RTP att 
entreprenörskap inte finns på någon specifik plats i regionen utan att det 
är människorna i regionen som tillsammans kan skapa förutsättningar för 
entreprenörskapande processer.  

En dialog om entreprenörskap – del II 

För att återgå till dialogen om entreprenörskap väcktes min nyfikenhet 
inför vilka svar som skulle ges på vem de såg som entreprenör. Jag lät 
svaret dröja på den motfråga som ställdes och avvaktade i stället att nå-
gon till slut skulle ta till orda. Efter de tre rätt så långa pauserna avbryter 
Dyberg slutligen tystnanden:    
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Dyberg: Det är en person som man upplever som väldigt driftig, vet vad han 
vill och har ett ekonomiskt sinne. 

Byström: Törs ta lite risker… 

Dyberg: Ja, och rätt så stort nätverk, däremot ska han inte vara uppfinnare för 
en uppfinnare är den sämsta entreprenören. 

Jag: Av vilken anledning? 

Byström och Dyberg: Jo därför att det inte är samma människa. 

Dyberg: De kan inte driva företag generellt sett förstås, de är väldigt bra på 
att utveckla produkter men sen ska de släppa det. 

Byström: De är kreativa på ett annat sätt. 

(Fokusgruppintervju, 2003-03-31) 

Entreprenören är en man! En ekonomisk sådan som självständigt tar för 
sig och driver sina företagsidéer. Likheterna med den tjocka tråden som 
tog entreprenören för given på den akademiska scenen är slående. I alla 
fall är det så i det oreflekterade samtalet. Hade jag frågat varför de talar 
om han och inte hon hade de säkert reagerat och framhållit en mer nyan-
serad bild över vilka som kan ses som entreprenörer. Men ibland har jag 
trots en sådan motfråga, och därigenom inbjudan till en öppen reflektion, 
hamnat i diskussioner där jag fått kommentaren; ”ja, men det är ju så det 
alltid har sett ut!” (Fältanteckningar, 2005-04-11).  

I den lista över entreprenörens egenskaper som jag presenterade i kapitel 
2 kunde vi läsa att en av entreprenörens egenskaper var innovatör. I An-
derssons, Byströms, Dybergs och mitt samtal fungerar inte en sådan över-
sättning. Entreprenören och innovatören ses av allt att döma som två spe-
ciella personer, dock olika. Antingen framträder man som en entreprenör, 
eller innovatör, eller inte. Sålunda betraktas människan som en behållare 
för vissa inneboende egenskaper.   

I denna dialog ger entreprenören form åt den driftige mannen som vågar 
ta risker och har ekonomiskt sinne att göra så när han driver sitt företag. 
En karaktär som överensstämmer väl med den mytbild som formats om 
entreprenören, vilken jag lyfte fram i diskussionerna om entrepre-
nörskapsväven, och som sedan återkommit på både den akademiska och 
offentliga scenen. I samma heroiska tappning gör sig entreprenören också 
påmind i andra fokusgruppintervjuer.  
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Dialog om entreprenören i en annan fokusgruppintervju 

Följande dialog utspelade sig under ett annat intervjutillfälle: 
Jag: Vem är entreprenören för er? 

Sundin: Personifierad tänker du på, eller? Hur en sådan fungerar? Eller ett 
namn? 

Jag: Nej inte ett namn, men ordet entreprenör, vad ser ni då? 

Sundin: Jag ser någon... Jag ser framför mig en person som hela tiden jobbar 
dygnet runt. Någon som ser möjligheter; ”Hur kan jag utnyttja den här 
idén?” ”Nu fick jag höra det här - kan jag applicera det på något eller ska jag 
skapa något nytt?” ”Finns det en marknad?”  En person som hela tiden är 
öppen för idéer och för att skapa något nytt. 

Karlstedt: För mig är entreprenören en eldsjäl som brinner för sin affärsidé, 
sin rörelse. För mig är också entreprenören väldigt bred och det går kanske 
stick i stäv med det här att vara akademiker. Man är både ekonom och admi-
nistratör och man är duktig att sälja och man är jätteduktig på att vårda sina 
kunder. Man har ett spektrum med massor av väldigt positiva egenskaper. 
Det är entreprenören för mig. Man kanske inte är nischad på något speciellt 
sådär utan man är bred i sin personlighet. Mycket idéer, en stor social kom-
petens också, och en förmåga att kunna ta tillvara sina idéer och omsätta 
dem sen i en realitet så att det blir en produkt eller en tjänst av det. Det är 
entreprenören för mig. Man kan ju vara en jätteduktig uppfinnare, man kan 
också vara en jätteduktig person som skriver jättefina kalkyler. Men du kan 
inte få ut dina grejer kan du inte nå marknaden. Då är man inte entreprenör 
tycker jag. Då är man på en smal gren. Entreprenören är bred, han eller hon 
kan massor av saker. 

Holmlund: Ja, det jag har att säga går väl i det som redan sagts. Det som Sun-
din just sa om att ta tillvara vad som redan finns här [i KFV]. Många av de 
duktiga entreprenörerna har väl varit det i många olika branscher och har 
kunnat bli det [entreprenörer] i stort sätt vad som helst. Jag tror att man mås-
te vara ganska speciell, och ja social kompetens är ju viktigt men jag tror att 
en stor entreprenör kanske inte ofta är så jättelätt att leva med. Man måste 
nog vara ganska speciell och många gånger lite egocentrisk. 

 (Fokusgruppintervju, 2003-03-31) 

Entreprenören ger sannerligen intrycket av att vara en speciell person. 
Som Karlstedt uttryckte det har den ”ett spektrum med massor av väldigt 
positiva egenskaper” som vi gärna tillägnar oss. Men den notering jag 
gjorde i kapitel 2 om att entreprenören blivit ett ontologiskt riktmärke 
tycks emellertid inte gälla i KFV regionen. De samtalade har uppenbara 
svårigheter att se både sig själva och andra som entreprenörer. Jämlik-
hetstråden som betonar att entreprenörskap skapas i möten mellan män-
niskor verkar till stor del vara frånvarande i aktörernas samtal. Istället 
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anlitas företagstråden. Framförallt med tanke på att entreprenörskap 
framhålls som något som utgör en persons inneboende egenskaper.  

En dialog om entreprenörskap – del III 

I dialogen med Andersson, Byström och Dyberg frågar jag vad de gör när 
de stöter på entreprenörer i sina respektive organisationer: 

Dyberg: De som jag möter som jag tycker är entreprenörer de har en affärsidé 
oftast klar för sig och då går vi ju in och kollar att den håller och vilken verk-
samhet det kan leda till. Uppfinnarna som kommer de… jag vet inte om jag 
avvisar dem, jag försöker hitta någon som de kan jobba med. 

Andersson: Jag har aldrig träffat på någon [innovatör] men om de inte har 
kontakt med Uppfinnarföreningen så skulle jag ju hänvisa dem dit i första 
hand. 

Uppenbarligen finns det, enligt Dyberg och Andersson, inte så gott om 
vare sig entreprenörer eller innovatörer. Inte heller ser de sig själva som 
en del i skapandet av förutsättningar för entreprenörskap. Snarare ses 
entreprenören som en raritet och projektet med att söka efter dem i den 
sörmländska myllan ter sig förmodligen som rätt så egendomlig för 
många av invånarna.  

Jag vill påminna om att de dialoger jag refererat till här endast är korta 
sekvenser av åtskilliga timmars samtal mellan regioninvånarna; ett sam-
tal som huvudsakligen uttrycker en tystnad kring entreprenörskap, men 
också kring företagsamhet och företagande. Att hitta entreprenörer i 
KFV-regionen tycks i allra högsta grad bli en jakt på ”spunk”. Det är inte 
många som ser sig som en entreprenör, och när de väl träffar på en sådan 
figur behöver de förstås ingen hjälp. De är ju drivande i sig själva. 

Handlar det om att uppmuntra till entreprenörskap eller att 
”forma” entreprenörer? 

Aktörerna i samtalen ser sig av allt att döma inte själva som entreprenö-
rer. Följaktligen sätts ett stort hopp till att hitta dem någon annstans. 
Kanske kan de grupper som lyfts fram i MiF vara potentiella entreprenö-
rer? Så har nog många också uppfattat innebörden av MiF-projektet; att 
det handlar om att förvandla några av samhällets grupper till entreprenö-
rer. Detta sätt att se på projektet menar jag går i linje med företagstråden. 
Enligt jämlikhetstråden handlar MiF snarare om att frigöra den kapacitet 
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som redan finns, men som hämmas av diskriminerande strukturer. Det 
handlar således inte om att, i enlighet med företagstråden, omvandla 
människor så att de passar in i den mall som redan finns tillgänglig, utan 
om att skapa nya mallar.  

I en av fokusgruppintervjuerna uttrycks entreprenörskapsgörandet på 
följande sätt: 

Svensson: Det har aldrig funnit med här runtomkring. Att man ska starta ett 
eget företag. Så det är en omvandling som kommer att tid… Då kanske till 
och med invandrare som har mera i sig… än vad vi själva har.  

Mmm… [ett starkt medgivande från de tre andra deltagarna]  

Svensson: Så där finns det en outnyttjad kraft som vi inte riktigt har lärt oss 
att hantera på något bra sätt.  

(Fokusgruppintervju, 2003-03-10) 

Med en syn på entreprenören som en speciell person med inneboende, 
dock slumrande, drivkrafter måste man dock vara försiktig. För vad skul-
le inte kunna hända om dessa krafter ”släpptes fritt”? Då skulle ju vissa 
grupper kunna komma att få monopol på hur regionen ska utvecklas. Så 
oavsett om drivkrafterna ses som inneboende, eller som hindrade av dis-
kriminerande strukturer, medför ett frisläppande av dem både risker och 
möjligheter. De (blivande) entreprenörernas krafter måste hanteras.  

Entreprenörskapets drivkrafter 

I en annan av fokusgruppintervjuerna uppehåller sig de två samtalande 
en bra stund kring problemet med att hitta drivkrafterna hos deltagarna i 
det entreprenörskapsprojekt som de båda varit engagerade i: 

Fransson: Det här med drivkraften trodde jag att jag hittat hos alla, men jag 
upptäcker mer och mer då de ska arbeta självständigt – att jag inte hittat den. 
Jag tror inte riktigt att de kommer att försörja sig själva då det [projektet] slu-
tat.  

Jacobsson: Individuell motivation hittar man om man tittar på personens 
egenskaper. Hittar man dessa då hittar man också sättet att kommunicera så 
att personen hör dig – och då blir man sedd – och den inre drivkraften hittas.  

Fransson: Det kanske är det jag missat… 

Jacobsson: Samtidigt räcker inte… Man måste också ruska om personerna och 
ställa krav. Man måste bli omskakad och våga gå utanför gränsen. Att våga 
ställa krav, och att våga ruska om, är väldigt viktigt.  

(Fokusgruppintervju, 2003-02-25) 
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Drivkrafterna diskuteras här som något som finns inuti en person. Att 
främja entreprenörskap handlar således om att söka, eller locka fram, 
dessa drivkrafter på något sätt. Med en sådan syn på entreprenörskap är 
det inga små krav som ställs på de personer som arbetar med entrepre-
nörskapsfrämjande projekt. Samtidigt erinrar jag mig att dessa krafter 
kanske också måste bemästras eftersom de utgör en potentiell ”fara”.  
Med utgångspunkt från Jacobsson och Franssons erfarenheter av att söka 
efter dessa drivkrafter verkar det heller inte vara ett helt enkelt uppdrag: 

Jag: Vilket är det största hindret för att deltagarna inte ska falla tillbaka i 
gamla hjulspår? 

Jacobsson: Jag tror att det är samma sak som för alla svenskar. Jag tror att det 
är pengar. Tänk den dag det kommer en vit prins på sin häst, med en guld-
säck och du kunde göra vad du ville. 

Jag: Så i Sverige drömmer vi om att vinna på lotto? 

Jacobsson & Fransson: Ja-a, det gör ju dessa människor!!! [Unisont hänvisar de 
här till deltagarna i entreprenörskapsprojektet] 

Jacobsson: Varför skulle jag tro att jag kan överstiga ett berg när inte du gjort 
det – jag är ju dessutom invandrare! Hindret ligger i hur jag ser med mig 
själv.  

(Fokusgruppintervju, 2003-02-25) 

Pengar tycks utgöra den viktigaste drivkraften. Att det finns andra driv-
krafter till entreprenörskap, som till exempel självförverkligande, ny-
fikenhet, framkommer inte lika tydligt i samtalen. Begäret efter pengar 
verkar istället vara den självklara förståelsen för hur man ska vara om 
man ska bli entreprenör; en vinstmaximerande människa. Arbetet med 
att främja entreprenörskap tycks därmed bestå i att förändra deltagarnas 
förhoppningar om att kunna få sin utkomst på annat sätt än genom bi-
drag.  

Tillspetsat kan man säga att Jacobsson och Fransson riktar kritik mot det 
svenska bidragssystemet. I diskussionerna om invandrares förutsättning-
ar i en annan av fokusgrupperna uttrycks denna kritik mer explicit. Det 
svenska bidragssystemet frambringar ingen aktivitet, utan passivitet. Och 
passiviteten är något som, med detta perspektiv, skulle kunna skingras 
med hjälp av entreprenörskapsprojekt. 

Jakten på Entreprenörer i KFV… 

Sammanfattningsvis verkar entreprenörskapsfrämjandet att handla om 
att få grupper att ta fram sina inneboende entreprenöriella egenskaper så 
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att de kan bli driftiga personer som med ett ekonomiskt sinne vågar ta 
risker, och starta företag. Med detta sätt att betrakta entreprenörskap 
handlar det mer om att hålla sig inom de ordningar som råder än att bry-
ta mot dem. 

I stort sett överensstämmer bilden av entreprenören i KFV i mångt och 
mycket med mytbilden om Entreprenören. Inte konstigt då att invånarna 
får så svårt att se sig själva, och andra, som entreprenörer. Det är ju en 
bild som står i direkt kontrast till hur invånarna – arbetarna – ser sig själ-
va i det samhälle som tidigare dominerats av de stora industrierna. 

Med företagstrådens syn på entreprenörskap blir jaktmarkerna för entre-
prenörer allt annat än goda i KFV-regionen. Visserligen sätts en viss till-
tro till de grupper som pekas ut i olika projekt, som till exempel MiF, men 
ofta uppfattas sådana lösningar att vara av antingen tillfällig eller lång-
siktig karaktär. Ibland är det nästan som att MiF-projektet varit ”på låt-
sas”. Tillståndet i KFV-regionen verkar helt enkelt kräva en annan slags 
”snabbkur” än att jaga entreprenörer.  

Vad kan då lösa krisen i KFV-regionen? 

Att katastrofen ledde till en problematisk situation råder det stor konsen-
sus kring. Varken entreprenörer eller entreprenörskap omtalas i någon 
större utsträckning i aktörernas samtal. På så sätt framstår det heller inte 
som Lösningen för att utveckla regionen. Så, om nu inte entreprenörskap 
ses som en lösning på regionens situation, vad är det då som gör det? 

Att locka företag till KFV 

KFV-regionen behöver företag som kan ersätta de försvunna arbetstillfäl-
lena. Jag har tidigare visat på att samtalet om entreprenörskap hamnar i 
skymundan även om det sätts vissa förhoppningar till att ”forma” olika 
grupper till entreprenörer. Dessutom är mytbilden av Entreprenören inte 
direkt förenligt med hur invånarna uppfattar sig själva, och andra. Samta-
len rör därför inte upp någon debatt om vilka som kan ses som entrepre-
nörer. Däremot återkommer aktörerna ständigt till frågan om hur man 
kan locka nya företag att flytta till regionen: 

Dyberg: Kommunens ambition vad gäller företagsamhet är A och O och här 
finns det alltså stora skillnader i synsättet att se på det och det tror jag är en 
förutsättning för att vi ska få hit fler företag så att fler personer kan bli an-
ställda.  (Fokusgruppintervju, 2003-03-31) 
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Dyberg: Sen är det ju Storstockholm som jag ser det. Man skulle kunna få en 
bra utveckling här om man fick en del, en liten, liten del av Stockholms indu-
striföretag att tänka sig att flytta hit därför att det är bättre, billigare hyror 
och det finns arbetskraft och det finns möjlighet att utbilda arbetskraft. (Fo-
kusgruppintervju, 2003-03-31) 

Holtblad: I dag ligger KIAB som är kommunens industrifastighetsbolag ihop 
med näringslivskontoret, samma VD och så vidare. /…/ Så om det kommer 
hit en industri så ska dom fixa en lokal åt dom; för att få dem att komma hit. 
I princip ska det vara uppbyggt så att den industrin ska ta över lokalen, eller 
fastigheten. Tanken är ju att de ska vara med och bidra till att få hit mer in-
dustrier på så sätt. (Fokusgruppintervju, 2003-03-13) 

Lösningen – den med stort L – står till att locka företag, gärna stora indu-
strier, att flytta till regionen. Att regionens invånare skulle kunna starta 
nya företag, eller att de lokalt etablerade företagen skulle kunna expande-
ra, ses inte som det mest troliga alternativet. Möjligen sätts vissa för-
hoppningar till att skapa en småföretagsamhet. Men det handlar fortfa-
rande om att förmå företagare att flytta till regionen.  

Wiberg: [V]i vill ju naturligtvis att företagare ska flytta hit, ta med sig sina fö-
retag och så ska det växa och så ska vi få många fler små företag än de här 
stora som vi har haft förut. (Fokusgruppintervju, 2003-03-11) 

Brukskulturen 

I KFV finns som bekant inte så många personer som startar företag, oav-
sett om vi nu kallar dem entreprenörer eller något annat. Inte heller finns 
det tillräckligt med företag. Men så förknippas också företag och företa-
gande med de stora industrierna, vilka utgör en viktig länk mellan regio-
nens historia och de försök som numera görs för att förstå och hantera 
den situation råder: 

Jacobsson: Katrineholm är en gammal industristad – något kommunen varit 
stolta över. Men i dag är det inte så längre, de flesta industrier har flyttat från 
orten eller lagt ner. (Fokusgruppintervju, 2003-02-25) 

Det tycks finnas ett behov av att se regionen i ett nytt ljus. Ett samtal som 
jag menar handlar om hur historia, nutid, och framtid kan tänkas hänga 
samman. För vad som händer idag påverkas av vad som redan ägt rum. 
Samtidigt som vi kan göra saker för att förändra historieskrivningen är vi 
också beroende av densamma. Historieskrivningen sätter därför vissa 
riktlinjer för hur vi vilken framtid vi kan tänka oss (jmf Asplund, 1979). 
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Som Elisabeth Sundin så väl uttryckte det vid ett seminarium80 om kvin-
nors företagande så ”är det som det är, därför att det var som det var, och 
därför blir det som det blir” (Fältanteckningar, 2004-10-11). 

Framtid, nutid och historia kan ses som en dans (Lakoff och Johnson, 
1980) Om vi kan se denna ”dans” – dvs. hur historia, nutid och framtid 
samspelar - kan vi lättare åstadkomma en rörelse som inte går i linje med 
den vedertagna historieskrivningen. I samtalen om brukssamhället inträ-
der uppenbara problem med att frammana en sådan rörelse. Brukssam-
hället är ett begrepp som används för att skildra bruket, godspatronen, 
och det patriarkala samhället. Men bruket används också – i samma anda 
– för att beskriva de stora industrierna, och relationen mellan direktörer 
och arbetare . 

Vid en fikapaus, under ett av utvecklingspartnerskapets möten i MiF, 
kom jag i samspråk med en av invånarna. Han berättade att han precis 
stod och funderade över den handlingsförlamning som han ansåg lam-
slog det mesta av det utvecklingsarbete som pågick i regionen. Innan det 
var dags för oss båda att återgå till mötet avrundande han diskussionen 
med följande tänkvärda ord: 

Men, det kanske inte är så konstigt att ingen tar tag i något här; att inget 
händer. Vi ska komma ihåg att detta är en region med fruktansvärt dåligt 
självförtroende. Här har människorna aldrig fått höra att de duger något till, 
de har alltid varit vana att komma med mössan i hand. (Fältanteckningar, 
2002-01-14) 

Att stå där med mössan i hand är ju inte direkt vad vi förknippar entre-
prenören med. Regionens historia och kultur – brukssamhället – har såle-
des blivit besvärande och uppfattas därför som något som man måste 
göra sig av med. Och det å de snaraste. Detta påminner om föränderlig-
heten - kontingensen - i vad som uppfattas vara ”bra” respektive ”dåligt” 
vid en viss tidpunkt81.  
                                                 
80 Elisabeth Sundins uttalande noterade jag upp under ett seminarium om Kvinnors Företagande i projek-
tet Lika Villkor, ett av de entreprenörskapsprojekt i Sörmland som jag menar anlitar jämlikhetsdiskursen 
för att främja entreprenörskap (se även kapitel 6)  
 
81 Wetherell och Potter (1992) visar exempelvis hur vita nyzeeländare på kort tid kom att använda ”kul-
tur”, ”ras” och ”nation” på vissa bestämda sätt vilket fick konsekvenser för hur man uppfattade Maorier-
na, Nya Zeelands ursprungsbefolkning. I Pakehas (de vita nyzeeländarna) samtal om Maoriernas tar de 
starkt avstånd från den biologistiska rasismen, där vissa utpekas som överlägsna och andra som under-
lägsna, och använde i stället kultur som en förklaring på olikheterna mellan Maorier och vita nyzeelända-
re. Wetherell och Potter noterade därmed hur kontingent det för givet tagna visade sig vara, eftersom den 
rasistiska synen som hade varit en självklar förståelse av världen på ganska kort tid hade övergått till att 
bli något besvärande, konstigt och generande. Samtidigt kom kultur att utgöra ett nytt sätt att förklara 
skillnaderna mellan dem själva och Maorierna. Diskrimineringen av Maorierna bestod, men den blev mer 
subtil – eller ”politiskt korrekt”. Diskursen om diskriminering tog sig i nya uttryck (Ibid., sid. 120). Detta 
exempel visar på både på kontingensen i diskursen och på stabiliteten i densamma. En tolkning av denna 
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Bruket är det begrepp som används i samtalet för att beskriva regionens 
historia. Dit hör också industrisamhället, bruksmentaliteten, bytänkandet. 
Men brukssamhället representerar idag en kultur som måste förändras. 
Industrierna som utgjort kugghjulet i vardagen, omdanas och tolkas idag 
som både ett hinder och en möjlighet i ordnandet av regionen. Tvetydighe-
ten är påtaglig. Samtidigt som industrierna ses som förlegade - ibland 
rentutav som opålitliga och riskfyllda projekt eftersom de plötsligt kan 
försvinna - sätts fortfarande en viss förhoppning till att locka nya indu-
strier att flytta till regionen. Men man ser också behovet av att göra något 
lokalt för att uppmuntra det lokala företagandet. Men denna företagsam-
het tillhör inte den historieskrivning som vanligtvis görs om regionen. 
Resonemangen präglas omisskännligt av försök med att få historia, nutid 
och framtid att på något sätt hänga samman:   

Almhult: Ja, jag kan känna att jag ser väldigt mycket småföretagsamhet fram-
över. Det kanske jag är ute och seglar på, men jag ser inte någon sådan här 
stor som SKF som ska segla upp i min vision om KFV om tre år. Utan jag ser 
mera att man utvecklar småföretagsamhet. Ursprungligen ur bondelivet… 
man producerar mat och man profilerar sig mycket mer småskaligt. (Fokus-
gruppintervju, 2003-03-10) 

Wiberg: Snarare är väl risken den att vi tappar några av de här stora som vi 
har. Jag menar, det är ju bara ett pennstreck i New York eller Tokyo eller nå-
gonstans. Det vi tycker är stort och märkvärdigt här, men där borta är det ju 
inte det. Där gör de ju bara så här [illustrerar på sitt papper hur de suddas 
ut] så står det 300 personer på gatan. Jag menar, det är ju inte någon som har 
en känsla för det på huvudkontoret. Så att snarare så lär vi väl tappa fler utav 
de stora, medan andra medelstora kanske växer lite grann. Fokusgruppin-
tervju, 2003-03-10) 

Renberg: Det jag kan vara orolig för är att något av våra större företag inte ska 
visa sig vara tillräckligt bra. Att de inte håller måttet. Ett av dem är ett Univ-
lever företag, ett annat är franskägt. Tittar vi på våra större företag så är det 
Holland, England, Frankrike, USA och England igen. Och det behövs bara ett 
rött pennstreck så är de borta. Det finns ingen sentimentalitet alls, utan håller 
man inte måttet så är man borta. (Fokusgruppintervju, 2003-03-27) 

Vester: I Vingåker så ser jag att det är småföretagen framöver som växer. Vi 
har ju inga företag i high-techbranschen som Flen har, men man kan se att de 
som flyttar hit tar med sig nya företagsidéer och nya verksamheter och är lite 
fria utövare, som t ex fotografer och konstnärer. (Fokusgruppintervju, 2003-
03-27) 

                                                                                                                                               
förskjutning i diskursen är att den tidigare dominerande förklaringsmodellen – den rasistiska biologismen 
– kom att klä sig i nya skepnader som dolde diskrimineringen av Maorierna. 
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Ett sätt att få ”dansen” mellan historia, nutid, och framtid att uppstå vore 
att synliggöra vilka ”andra” sidor som brukskulturen kan visa på. Småfö-
retagsamhet, bondeliv, och matkultur är några teman som genomgående 
lyfts fram.  

KFV – en pendlingsregion 

Lösningen som handlar om att förmå företag och företagare att flytta till 
regionen är inte den enda som står till buds. Här sätts även vissa förvänt-
ningar till det geografiska läget, de natursköna omgivningarna och de 
attraktiva boendemiljöerna, vilket låter sig höras i samtalet om inflytt-
ning. Man hoppas att regionens tilltalande boendemiljöer – Sörmlands 
vackra natur – kan attrahera Stockholmarna så att de väljer att flytta till 
KFV-regionen:  

Wiberg: [V]i ser ju att vi har ju i den här regionen klara fördelar mot vad man 
har i Bengtsfors och alla möjliga andra ställen som haft problem. Vi ligger ju 
med 50 minuters pendlingsavstånd till Stockholm. Det är mycket, mycket 
större fördelar än vad många andra har som drabbats av nedläggningar. Så 
det är bara det att vi måste lära oss att utnyttja det här – bli attraktiva. Då 
kommer det att förändras. (Fokusgruppintervju, 2003-03-10) 

Sundin: Så har man sett hur kommunerna har agerat i det här. De har mark-
nadsfört oss som en kommun på pendlingsavstånd till Stockholm. Stockhol-
marna flyttar hit, det är låga huspriser och positivt och sen ska de fortsätta 
att pendla till Stockholm istället. (Fokusgruppintervju, 2003-03-31) 

En annan möjlighet – dock i något motsatt riktning - vore att få regionin-
vånarna att se möjligheten i att hitta sin arbetsplats på annan ort. Men 
inte för att de ska flytta från regionen utan bara för att se möjligheten i att 
pendla till en annan ort för att arbeta: 

Wiberg: Det ser man ju redan nu att orterna, eller regionen, som pendlingsre-
gion kommer nog att öka. … Man kommer inte att ha sitt arbete förlagt här 
lika mycket som man har haft det tidigare. Utan man måste resa en del till 
sitt arbete och bo här. . (Fokusgruppintervju, 2003-03-10) 

Wiberg: [M]an kommer också att ha arbete i Norrköping eller Eskilstuna, 
Stockholm i Hallsberg. Jag menar att så kommer det att vara mera framöver 
än det var förut. Förut så jobbade alla på SKF. Man cyklade till jobbet och 
cykla hem igen. Men så kommer det inte att vara. Bruksorterna förändras i 
den här strukturomvandlingen – och så är det. För att vi ska klara välfärden 
så måste vi nog rikta in oss på det – att vi inte kommer att ha alla jobben här. 
(Fokusgruppintervju, 2003-03-10) 

Nilsson: Jag tänker på rörligheten då, som jag tror kommer att kunna öka. Jag 
vet inte vilka satsningar som behövs, men… som företag läggs ner och det 
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dyker upp nya företag så kan rörligheten hos folk komma att öka. Man kan-
ske kan ta ett jobb i Katrineholm för några timmar, och sedan göra andra 
timmar i Flen och så vidare. (Fokusgruppintervju, 2003-03-10) 

Vester: Samhället idag bygger ju på att man pendlar. Och då måste ju det ac-
cepteras…(Fokusgruppintervju, 2003-03-27) 

Renberg: Det är fler människor som bor i kommunen och jobbar någon an-
nanstans, än tvärtom Och det är ju en profil vi vill förstärka. (Fokusgruppin-
tervju, 2003-03-27) 

Vilken strategi är det som gäller? 

Den bild av möjliga lösningar som diskuteras skulle jag inte vilja kalla 
enhetlig, inte heller är den tydlig. Snarare är det en tämligen spretiga, dif-
fusa och motsägelsefulla bilder som aktörerna gör synliga i sitt samtal om 
KFV-regionens möjligheter och svårigheter att utvecklas. Likväl menar 
jag att lösningarna i samtalen kort skulle kunna sammanfattas och rang-
ordnas i följande ”att-göra-lista”: 

1. Att förmå företag och företagare att flytta till regionen 

2. Att förmå Stockholmarna att flytta sitt boende till regionen. 

3. Att förmå regioninvånarna att pendla till sina arbeten som finns att 
söka på andra orter. 

Denna lista kan ju tyckas ange tre rätt så självklara lösningar vid ett kri-
tiskt tillstånd som måste lösas omgående. För när man står inför den svå-
ra situation som illustrerades under rubriken ”den stora katastrofen” tor-
de de två förstnämnda externa ”injektionerna” – att få företag, företagare 
och nya invånare att flytta till regionen - ses som den snabbaste vägen ur 
krisen. I de omvärldsrapporter som togs fram för Flen, Katrineholm och 
Vingåker kort efter att katastrofen inträffat inkluderas dessa tre punkter-
na under rubriken ”top-down–strategin”: 

”Top-down” – locka företag utifrån … är den traditionella strategin i regio-
nalpolitiken i de flesta länder. Strategin siktar på att överföra arbetsplatser 
och investeringar från centrala tillväxtområden till regioner med problem i 
näringsstrukturen. Tillväxt i en region ska således komma utifrån.  

Konkurrensfördelarna för regioner i denna kamp om flyttbara investeringar 
har särskilt varit god tillgång till (särskilt outbildad) arbetskraft och lägre 
kostnader på grund relativt god tillgång till bland annat arbetskraft, mark 
och lokaler. Under de senare åren har också en god bostads- och livsmiljö 
tillkommit som ett speciellt steg för områden utanför storstäderna. Tanken är 
att sådana områden kan locka med möjligheter till att leva ”ett gott liv” så att 
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entreprenörer finner både livsmiljön och näringslivsmiljön tillräckligt attrak-
tiv för att både bo och driva företag i regionen.  

(Engström, Larsson och Wigren, 2002a, sid. 15) 

Det handlar uppenbarligen om att reda ut vilka konkurrensfördelar som 
regionen besitter. De traditionella fördelarna, som outbildad arbetskraft, 
mark och lokaler, är inte längre så ”heta” i avseendet att locka företag att 
flytta dit. I den nya ekonomin är kompetens nyckelordet.  

De gamla lockbetena till områden med problematisk näringsstruktur är inte 
lika aktuella som förr. Låga kostnader och regionalpolitiska styrmedel är vis-
serligen fortsatt viktiga. I den nya lärande ekonomin är emellertid kompe-
tensen, särskilt kompetensen som är relevant för innovativ verksamhet, en 
viktig produktionsfaktor.  (Engström, Larsson och Wigren, 2002a, sid. 15) 

Kan man bara omvandla brukssamhället till en kunskapsintensiv region 
borde det, med detta synsätt, finnas goda utsikter för att skapa ett fram-
gångsrikt företagande i KFV. Då kan nya företag uppstå, och man kan 
erbjuda regionens invånare nya efterlängtade arbetstillfällen. Som en 
följd av detta kommer nya företag att lockas att flytta till regionen, vilket 
gör regionen som boendeort alltmer tilldragande. Med andra ord uppstår 
en positiv cirkelgång. Men, detta förutsätter kunskap. Och kunskap är 
inte något som invånarna sätter så stora förväntningar till i samtalet om 
regionen. Att i en hast vända regionen till en kunskapsintensiv region - 
för att få den positiva spiralen att uppstå - tycks också det vara en lösning 
av mer långsiktig karaktär: 

Fransson: Det är välkänt att regionen inte har så hög utbildningsnivå, men 
det skulle kunna bli mycket bättre. (Fokusgruppintervju, 2003-02-25) 

Jacobsson: Jag tror att vi kan skicka ungdomarna till omkringliggande univer-
sitet och högskolor, men vi måste också skaffa praktikplatser eller examens-
platser så att de kan komma tillbaka och visa sin kunskap här. (Fokusgrup-
pintervju, 2003-02-25) 

Karlstedt: [H]ela KFV-regionen hela Sörmland har en väldigt låg utbildnings-
nivå. Det kommer vi inte att kunna ändra på tre år. (Fokusgruppintervju, 
2003-03-31) 

Det är inte bara entreprenörskap som ses som en allenarådande lösning, 
även kunskap verkar göra det. För precis som kunskap är entreprenörs-
kap ett begrepp som kommit att stå för den goda samhällsutvecklingen. 
Att ifrågasätta att kunskap är något bra kan ungefär jämställas med om vi 
plötsligt skulle börja ifrågasätta ett begrepp som rättvisa och påstå att det 
är något dåligt. Båda begreppen är positivt laddade och innebär således 
något som är bra för samhället. Denna orientering mot kunskap menar 
dock Alvesson (2004) ofta leder till raka motsatsen än vad som påstås, det 
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vill säga till begränsad reflektion och en okritisk hållning mot hur organi-
sationer och samhället ska utvecklas. Jag skulle vilja upprepa denna me-
ning, men då genom att byta ut kunskap mot entreprenörskap. Både kun-
skap och entreprenörskap utgör lösningar som lägger band på vår reflex-
ivitet beträffande hur vi föreställer oss att samhällen, organisationer, och 
människor kan utvecklas.   

Tillbaka på ruta ett 

Med ”facit” i hand verkar den redovisade trepunktslistan, den så kallade 
”top-down-strategin” inte att vara en så enkel ”snabbkur” på hur regio-
nen återigen ska ”komma på fötter”. Så hur ska man då kunna åstad-
komma den positiva spiral som denna strategi talar om så att nya företag 
och existerande miljöer kan förstärka varandra i utvecklingen av en ny 
innovativ region? Enligt omvärldsrapporten bör man överge ”top-down-
strategin” och istället överväga hur man istället kan inför en strategi som 
bygger på lokala förutsättningar: 

Den andra huvudstrategin i omställningspolitiken kallas för ”bottom up” 
strategin. Genom denna strategi ska det skapas helt nya arbetsplatser i en re-
gion i stället för att omfördela existerande arbetsplatser från andra områden. 
”Bottom up” strategierna har traditionellt varit av två typer. Den ena går ut 
på att få fram helt nya företag. Det äger rum genom att olika former av mobi-
lisering av invånare till idéskapande och start av nya företag eller genom ny-
företagarcentra och stöd till nyetablerare. En annan form av ”bottom up” 
strategi omfattar att vidareutveckla existerande företag och näringsmiljöer i 
en region i stället för att stödja nya företag. (Engström, Larsson och Wigren, 
2002a, sid. 15) 

Återigen sätts en tilltro till entreprenörskap som Lösningen och vi befin-
ner oss tillbaka på ruta ett. Att betrakta entreprenörskap som en möjlig-
het att utveckla regionen skymtar ibland också fram i invånarnas samtal 
om sin region: 

Holmlund: [V]i har ju ganska många lite halvstora, framförallt verkstadsföre-
tag som faktiskt under de senaste 30 åren byggts upp från grunden mer eller 
mindre av Katrineholmare. Så jag tror att man måste fokusera för att få fart 
här. (Fokusgruppintervju, 2003-03-31) 

Jacobsson: Både entreprenörer och innovatörer behövs för pilens riktning och 
längd och för att det ska bli rörelse mellan de två äggen. Nytänkande helt 
enkelt. Det går inte att köra i de regelstyrda gamla spåren, utan nu måste vi 
hitta på något annat. (Fokusgruppintervju, 2003-02-25) 

Holtblad: Sen, har vi skrivit om det här med entreprenörsutbildning. Det mås-
te vi få mer snurr på nu och det tror jag det kommer att bli också så att lärare 
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och elever på skolorna kommer ifrån det här statarsamhället, och så att man 
kan utveckla… [Ser eftertänksam ut] Men det tar ju väldigt lång tid att kom-
ma ifrån detta. Vi måste få folk att bli mera aktiva, tänka mera och se mer 
möjligheter själva. (Fokusgruppintervju, 2003-03-13) 

Vad som tydligt framkommer i samtalet är att det finns skiftningar beträf-
fande vad som kan ses som lösningen på de problem som uppstått till 
följd av krisen. Det är långt ifrån någon entydigt lösning som träder fram 
för hur regionen ska utvecklas; eller hur krisen ska överkommas. Snarare 
redovisar samtalet en palett av olika möjliga förklaringar av hur regionen 
kan komma att se ut framöver. I nästa kapitel intresserar jag mig för den-
na tvetydighet genom att sätta samtalets variation i fokus.  

Så länge skulle jag vilja sammanfatta samtalet genom att fästa uppmärk-
samheten på att företagstråden har ett stort inflytande; det är industrierna 
som präglat och som fortfarande präglar samtalen om företagsamhet. Fö-
retagsamhet likställs med företagande och entreprenörer verkar man få 
söka efter med ljus och lykta. Även det ibland går att skymta jämlikhets-
tråden i samtalen menar jag att aktörerna huvudsakligen anlitar företags-
tråden. Följaktligen kämpar invånarna med företagstråden - den diskur-
siva resurs som formats historiskt, politiskt och socialt – för att hitta ett 
fruktbart sätt att samtala om hur KFV-regionen kan utvecklas.  
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Kapitel 8 

ETT REGIONALT DRAMA - AKT III 
 

TOLKNINGSREPERTOARER I SAMTAL OM  
REGIONAL UTVECKLING  

Man pratar väldigt mycket om samverkan här. Men samverkan liksom 
brukar stranda när man ska öppna på varandras penningpåsar.  

Uttalande av invånare i KFV-regionen (2003-03-10) 

Att utveckla KFV-regionen framstod i förra kapitlet som problematiskt. 
Företagstråden sätter agendan och även om deltagaren inser dilemmat 
med den industriella omstruktureringen tycks det vara svårt att tänka sig 
en framtid utan de stora industrierna. Med tanke på att jag till viss del 
utgick från åtta fokusgruppintervjuer där 23 av UP:s aktörer - som repre-
senterade nästan lika många organisationer - samtalade om regionens 
möjligheter att utvecklas, är det kanske inte så konstigt att samtalen änd-
rade såväl karaktär som innehåll. I alla fall med avseende på frågan om 
hur KFV-regionen kan utvecklas. Handlar det om entreprenörskap, att 
locka företag, om att bli en pendlingsregion, eller att lyfta fram kompe-
tens och kunskap? Är det ”top-down” eller ”bottom-up”-strategin som 
ska sätta agendan? Samtalen som utspelade sig under fokusgruppinterv-
juerna gav utan tvivel upphov till flera möjliga tolkningar beträffande 
hur man tänker sig att KFV-regionen ska utvecklas. I detta kapitel gör jag 
en poäng av dessa skiftningar. Genom att tala om tolkningsrepertoarer 
sätter jag variationen i fokus.   

Tolkningsrepertoarer 

Istället för att bekymras av nyanserna i samtalet framhåller Potter och 
Wetherell (1987; se även Wetherell och Potter, 1992) att det just är varia-
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tionen som är av intresse eftersom det interaktiva samtalet är av en sådan 
karaktär att människors redogörelser skiftar beroende på vilket samman-
hang de uttalas i. I Discourse and Social Psychology – Beyond Attitudes and 
Behaviour introducerar Potter och Wetherell (1987) begreppet tolknings-
repertoar, vilket fokuserar de på den retoriska organiseringen av text, och 
då framförallt av den interaktiva texten - dvs. samtal - och hur samtal ori-
enteras mot social handling: 

By interpretative repertoires we mean broadly discernible clusters of terms, 
descriptions and figures of speech often assembled around metaphors or 
vivid images. … Interpretative repertories are pre-eminently a way of under-
standing the content of discourse and how that content is organized. Al-
though stylistic and grammatical elements are sometimes closely associated 
with this organization, our analytic focus is not a linguistic one; it is con-
cerned with language use, what is achieved by that use and the nature of the 
interpretative resources that allow that achievement. (Wetherell och Potter, 
1992, sid. 90-91) 

Genom att studera tolkningsrepertoarer kan variationen och växlingarna 
i samtal uppmärksammas istället för att bli besvärlig. Tolkningsrepertoa-
rerna visar således att vardagslivets språkbruk är såväl flexibelt som dy-
namiskt. Hur diskurser anlitas varierar, och därmed också hur vi förhåller 
oss till dem. Av den anledningen föreslår Wetherell och Potter att man 
som forskare just bör rikta fokus mot vilka gemensamma tolkningsreper-
toarer som används eftersom det är dem som gör det möjligt att t ex för-
stå hur olika ”problem”, ”orsaker” och ”lösningar” överhuvudtaget kan 
konstrueras.  

Peter Svensson (2004) är en av de forskare som använt sig av tolkningsre-
pertoarer. Han gjorde det i sitt avhandlingsarbete för att säga något om 
hur scenen för ”marketing work” konstrueras utifrån en studie av möten 
på reklamföretag (Ibid.). Svensson ger följande beskrivning av hur han 
ser på tolkningsrepertoarer. 

Stemming etymologically from Latin’s repertorium (“inventory”, “list”), the 
term “repertoire” connotes lists or supplies of resources, devices and skills 
that are accessible for usage in various practices, such as e.g. theatre, opera, 
sports, different professions or, in general: discourse (Potter and Wetherell, 
1987; Potter, 1996). A repertoire is thus not necessarily compelling per se, but 
rather a part of an offered set of resources that can or cannot be utilised for 
different purposes. The size of the supply, which is to say the breadth of the 
repertoires, on the other hand, regulates the “free consumption” of resources. 
(Svensson, 2004, sid. 97-98) 

Som jag tolkat Wheterell och Potter (1987, 1992) och Svensson (2004) ut-
gör tolkningsrepertoarerna de resurser, verktyg och färdigheter som finns 
tillhands för att kunna samtala med varandra. Tolkningsrepertoarerna är 
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i någon mening generella, men används på olika sätt och i olika samman-
hang varmed de producerar olika versioner av den sociala världen. Re-
surserna är således desamma, men hur vi använder dem varierar, vilket 
beror på den situation vi befinner oss i, vilka andra människor som är 
närvarande, osv. Av den anledningen uppstår därmed variationen. Tolk-
ningsrepertoarerna ska därför inte ses som tvingande utan fungerar som 
diskursiva resurser som på ett flexibelt sätt kan användas för att konstru-
era olika versioner av den sociala världen. Följaktligen kan tolkningsre-
pertoarer användas för att göra vissa betydelsekonstruktioner möjliga, 
medan de utesluter andra som skulle kunna vara tänkbara. 

Wheterell och Potter’s (1992) tankar om diskursanalys har fungerat som 
en stor hjälp för att förstå den variation som uppstod i fokusgruppinterv-
juerna om hur aktörerna tänkte sig att regionen kan KFV-regionen kan 
utvecklas. I genomläsningen av de transkriberade intervjuerna framstod 
några teman som uppenbara när jag, efter många omläsningar, lyckades 
fokusera de resurser som användes för att säga något. Dessa teman menar 
jag utgör de viktiga diskursiva resurser som finns till förfogande för in-
vånarna när de samtalar om KFV:s dilemman, hur de kan lösas, och hur 
regionen skulle kunna utvecklas.  

I detta kapitel sätter jag följande tre tolkningsrepertoarer i fokus; tolk-
ningsrepertoarerna proaktivitet, samarbete och konkurrens. Dessa repertoa-
rer verkar utgöra viktiga diskursiva resurser i aktörernas samtal om regi-
onens möjlighet att utvecklas. De kan därför säga något om vilka ramar 
det finns för att säga något om hur händelser, processer, grupper och fö-
reteelser konstrueras, med avseende på regional utveckling. Man kan 
säga att dessa repertoarer gör det möjlighet att över huvudtaget samtala 
om regional utveckling; eller förändring. I alla fall tycks det vara så i 
KFV.  

Tolkningsrepertoaren proaktivitet 

I projektet MiF såväl som i det regionala tillväxtprogrammet, i omvärlds-
rapporterna, och i Vision 2010 för Katrineholms kommun framhålls vikten 
av att ta kontroll över situationen och gemensamt ordna så att regionen 
utvecklas i rätt riktning. Kort sagt; att bli proaktiva. Projekt och samarbe-
ten som MiF, RTP och Visionen 2010 handlar ju ändå om en vilja att söka 
åstadkomma något. Må så vara om det handlar om att skapa förutsätt-
ningar för ett framtida Katrineholm, att få Sörmland att generera tillväxt, 
eller att skapa en entreprenöriell kultur i KFV-regionen. På samma sätt 
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som dessa texter efterlyser vikten av att ta tag i situationen gör aktörerna 
detsamma i deras samtal om regionens utveckling: 

Jacobsson: I dag drömmer vi om hur det ska se ut, om tre år är det verklighet, 
om vi nyttjar pilen [relaterar här till den skiss som hade ritats upp], om vi går 
till aktion. Det krävs aktion! Pilen för mig är ett effektivt utvecklingsarbete 
via det nya näringslivsrådet vi nyss satt ihop i Katrineholm. Förhoppningsvis 
skulle det också kunna vara via Equal. (Fokusgruppintervju, 2003-02-25) 

Sundin: På något sätt, om det är möjligt, kan man kanske skapa något åt det 
hållet som Gnosjöandan, Att man har en miljö som är positiv, som engagerar, 
motiverar och på något sätt förenklar företagandet. Där kanske kommunerna 
runt omkring har någon form av kontor dit man vänder sig om man har en 
bra affärsidé. Där man kan diskutera och få en objektiv bild av vilka jag ska 
vända mig till. Är det Nordea eller Föreningssparbanken eller Revisionsby-
rån när jag behöver hjälp med Skattemyndigheten? Håller den här affärsidén 
osv. Att man kan, lite som i Gnosjö, gå in till konkurrenten och låna skift-
nyckel för man behöver det just då. Lite av känslan att tåget rullar på av sig 
självt. På tre år kanske man skulle kunna få något åt det hållet. Att något bör-
jar hända och att man ser att det rullar på av sig självt. Man kan ju inte förlita 
sig på huvudstadens alla för- och nackdelar. Man måste göra något själv här 
också. (Fokusgruppintervju, 2003-03-31) 

Jacobsson: Om vi gör ett effektivt arbete under tre år kommer vi att få KFV att 
bli hjärtat i Sörmland, till och med större än Eskilstuna. Och så ser jag det. 
Utifrån hjärtat82 finns det en massa blodådror, Örebro, Norrköping, Nykö-
ping, Stockholm och Uppsala. (Fokusgruppintervju, 2003-02-25) 

Repertoaren om proaktivitet finns högst närvarande i de samtal som på-
gick under fokusgruppintervjuerna. Det ska dock sägas att denna reper-
toar tenderar att förekomma än tydligare i de skrivna texterna, som MiF 
ansökan, RTP och Vision 2010. I såväl de skrivna texterna som i samtalen 
framhålls vikten av att ta sig för något; att göra, handla, verkställa! Den 
handlingskraft som tillskrivs ”den skapande människan” gör sig återigen 
påmind. Den tankefigur vi relaterar till när vi talar om entreprenörskap, 
oavsett vilket sammanhang vi placerar begreppet i eller med vilket syfte 
vi använder det. Repertoaren om proaktivitet menar jag därför är starkt 
sammanlänkad med alla entreprenörskapsvävens trådar.   

Ett annat sammanhang som repertoaren om proaktivitet används i är 
”marketing work” (Svensson, 2004). För att uträtta ”marketing” menar 
Svensson att repertoaren kontroll och proaktivitet utgör en viktig resurs. 
Vad som karaktäriserar denna repertoar är en vägran att tillåta omgiv-
                                                 
82 Här används människokroppen som en metafor för regionen. Just metaforers betydelse för hur vi upp-
fattar vår värld har Lakoff och Johnson (1980) gjort oss uppmärksamma om. Om nu regionen är en orga-
nism framstår tanken på tävling och konkurrens – som jag diskuterade i kapitel 5 där jag menar att kon-
kurrens hör samman med de tjocka trådarnas och tanken om utveckling - mellan olika kroppsdelar tämli-
gen ologisk.  
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ningen att bestämma en organisations öde och att det finns en hierarkisk 
relation mellan den som kontrollerar och det objekt som ska kontrolleras 
(Ibid., sid. 101-103). I både de tjocka och tunna trådarna i entrepre-
nörskapsväven menar jag att det framförallt handlar om en vägran att 
låta omgivningen bestämma en individs öde. Kanske är det också därför 
som vi tenderar att lyfta fram individens betydelse för entreprenörska-
pandet, vilket lätt gör oss blinda för de kollektiva aspekterna. Som jag 
tidigare påpekat i diskussionen om entreprenörskapsvävens fixeringsbil-
der måste vi lära oss att bli bättre på att växelse mellan individ och kol-
lektiv. I alla fall om vi vill förstå entreprenörskap ur ett bredare perspek-
tiv.  

Några avgörande verb i repertoaren om kontroll och proaktivitet och är 
enligt Svensson (sid. 103 ff.) ”realiserande”, ”bygga”, ”skapa”, ”upprätt-
hålla”, ”kontrollera” och ”ordna”. Med utgångspunkt från dessa verb kan 
man skönja en skiljelinje. Alla dessa begrepp innebär en grad av proaktivt 
handlande, men det är de tre första begreppen (realisera, bygga och ska-
pa) som jag sammankopplar med repertoaren om proaktivitet, och där-
med med entreprenörskapsvävens trådar. De tre senare begreppen (upp-
rätthålla, kontrollera och ordna) tillhör tolkningsrepertoaren kontroll som 
jag inte menar är lika framträdande i dessa texter, oavsett om de är i skrift 
eller i samtalsform.   

Tolkningsrepertoaren samarbete  

I aktörernas samtal framhålls samarbete som en viktig förutsättning för 
att åstadkomma den handlingskraft som man söker åstadkomma när 
man anlitar repertoaren proaktivitet.  Samarbetet mellan de olika aktö-
rerna, organisationerna, och inte minst mellan de tre kommunerna, me-
nar de har blivit alltmer viktigt. När den globala världen tränger sig på 
framstår det lokala samhället, paradoxalt nog, som allt mer betydelsefullt 
(t ex Castells, 2001). Samtalet om samarbete utgör en viktig repertoar ef-
tersom samverkan och samarbete framhålls som en angelägen företeelse 
för att kunna utveckla regionen. Det handlar om att skapa en nya regio-
nal identitet för KFV-regionen, och ett sådant arbete förutsätter ett sam-
arbete över tidligare gränslinjer.   

Att arbeta i partnerskap framstår som lösning för att hitta samarbets-
former över traditionella organisations- och kommungränser. I partner-
skap kan offentliga organisationer, ideella organisationer och näringslivet 
sluta upp kring frågor som är viktiga för regionen. Så har skett i projektet 
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Mångfald i Företagsamhet, men också i arbetet med det regionala till-
växtprogrammet. I MiF ingick ett trettiotal organisationer och i RTP pro-
cesserna medverkade ”många hundra personer från företag, utbild-
ningsmiljöer, förvaltning och politik samt ideella organisationer” (RTP, 
2003, sid. 2). Det är i dessa partnerskapssamarbeten som man, i en demo-
kratisk anda, kan föra ett samtal om hur KFV-regionen ska utvecklas. 
Men det handlar inte bara om att samtala om samarbete, utan också om 
att skrida till handling genom att samarbeta. Kort sagt; en proaktiv sam-
verkan. Karlstedt beskriver sin vardag enligt följande:  

Karlstedt: Jag samverkar jättemycket och jag tror det här är viktigt. Jag tror 
nämligen inte att man kan uppfinna hjulet ensam, det kan ingen av oss göra 
och vi kan inte dra ett lass ensam heller hur mycket man än har i bagaget. 
Utan vi tycker jag, Tillväxtbanken pratar jag om nu, samarbetar med ALMI, 
vi samarbetar med Svenskt Näringsliv, med Företagarna, med Kommunför-
bundet, vi samarbetar med alla kommunalråden på de ställena vi är. Vi har 
kontinuerligt kontakt med Näringslivskontoren och pratar med dem. Vi gör 
aktiviteter tillsammans med andra, med ALMI till exempel, med Svenskt 
Näringsliv, eller vilka de nu kan vara. (Fokusgruppintervju, 2003-03-31) 

Vi ges här en inblick i hur Karlstedt i sitt arbete lägger tonvikten på att 
möta andra aktörer i olika konstellationer för att skapa företagsamhet och 
utveckling i KFV-regionen. 

Ett samarbete som utvecklats under tiden för MiF är Aktörssamverkan, 
ett av de projekt som jag berättade om i kapitel 6. Aktörssamverkan är ett 
projekt där flera företagsfrämjande organisationer i regionen slutit upp i 
ett samarbete som finansierats av NUTEK. Syftet har varit att, genom att 
samla de olika organisationernas tjänster under ”ett tak”, bli mer tillgäng-
liga och därmed underlätta för personer som bär på tankar om att starta 
eget företag. De involverade organisationerna kallar sig ”aktörer i sam-
verkan” och har under och har under projektet tagit fram den gemen-
samma hemsidan Entreprenörland Sörmland där man kan läsa mer om de 
olika tjänster som erbjuds.  

Aktörssamverkan utgör således ännu ett projekt i raden av de regionala 
initiativ som tagits för att bredda entreprenörskapet i KFV-regionen. Det-
ta till synes föredömliga samarbete tolkas emellertid också i andra orda-
lag. Flera aktörer har beskrivit detta samarbete som konfliktfyllt och till 
och med som ett maktspel där samarbetet snarare handlat om organisa-
tionernas egen överlevnad. Tillspetsat skulle man kunna säga att samar-
betet för dessa organisationer mer varit ett sätt att få en position på den 
”marknad som tillhandahåller företagsamhetsfrämjande tjänster”, än om 
att skapa förutsättningar för ett företagsamt Sörmland. Med utgångs-
punkt i detta projekt framstår det som att tolkningsrepertoaren samarbete 
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har en viss tendens att framkalla repertoaren konkurrens. Jag återkom-
mer snart till det.  

Förhållandena mellan de tre kommunerna, precis som relationerna mel-
lan näringsliv och offentliga organisationer, är ett återkommande sam-
talsämne där både repertoaren samarbete och proaktivitet blir användba-
ra. Repertoaren proaktivitet framkallar repertoaren om samarbete när 
samtalet kommer in på hur man kan finna olika samarbetsmöjligheter för 
att råda bot på KFV-regionens situation. Just benämningen ”KFV-
regionen” utgör ett intressant exempel på hur de två tolkningsrepertoa-
rerna anlitas. KFV visar sig nämligen vara en förkortning som inte lämnar 
regioninvånarna oberörda: 

Almhult: Kanske är det dags att man gör en storkommun av det? Att man tar 
bort kommungränserna. Kanske blir man mer handlingskraftig då? Men det 
kanske är en utopi? Jag vet inte…  

Nilsson: Men Katrineholm och Vingåker har en del saker tillsammans som 
Arbetsmarknad [en enhet som delas av då båda kommunerna]. Ja, så det är 
bara Flen som fortfarande är helt utanför… 

Wiberg: Men Flen har ju också velat - lite grann – att inte dra sig in här. Man 
är lite delade i Flen också. Man ligger åt Södertälje, Stockholm och Eskilstu-
nahållet också, så man vill inte gärna dra sig häråt [mot Katrineholm]. Jag 
känner att Flen gärna vill jobba ihop med Katrineholm. Men inte längre bort 
så att säga… 

Almhult: Nej, det är yttre gränsen… 

(Fokusgruppintervju, 2003-03-10) 

Konstruktionen av KFV-regionen tycks både medge samarbetsmöjlig-
heter samtidigt som den hindrar trevande försök därtill. Att samarbeta 
över kommungränserna är uppenbarligen en ny ordning som inte riktigt 
hunnit etablera sig: 

Jacobsson: Förut körde de var sitt ”race” i kommunerna. I dag tror jag att de 
samordnar mera. (Fokusgruppintervju, 2003-02-25) 

Jacobsson: Jag hade en mormor som bodde i Glindan, där var det vattentäta 
skott. Var man med i en syförening i Glindan, och då kunde man inte gå på 
Björkviks syförenings auktioner, för då var man inte lojal. Jag tror att det var 
så även här inom regionen. Mer så förr än i dag. I dag ser man till större del 
behovet av att vara större, för att kunna mäta sig med storstäderna. (Fokus-
gruppintervju, 2003-02-25) 

Almhult: ….om tre år tror jag att, vi har förändrade attityder till det [entre-
prenörskap], och sen tror jag att man har en mer intensifierad samverkan 
mellan kommunerna i den här regionen. (Fokusgruppintervju, 2003-03-10) 
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Renberg: Jag tror att det är jättedumt och livsfarligt att känna sig bunden till 
samverkan med en viss part bara för att det finns en gräns, eller en region, el-
ler… (Fokusgruppintervju, 2003-03-27) 

Förut handlade det om att samarbeta inom de tre kommunerna, i respek-
tive lokalt samhälle. Men idag tränger sig den större världen på och det 
blir viktigt att samarbeta i större skala för att kunna hävda sig mot om-
givningen.  

Repertoaren proaktivitet är intimt sammankopplad med repertoaren 
samarbete vilka ofta anlitas tillsammans i samtal om att skapa en gemen-
sam handlingskraft. Att sluta sig samman för att nå ett gemensamt mål. 
Kombinationen av dessa två repertoarer gör ”den andra” sidan av fixe-
ringsbilden Individ/Kollektiv synlig. De kollektiva aspekterna träder 
fram.  

Formerna för samarbete i KFV verkar emellertid än så länge vara en typ 
av ”lösa förbindelser” där man ännu inte är säker på ”vem som är till-
sammans med vem”. Jag skulle vilja säga att samarbetet mellan kommu-
nerna och mellan offentlig och privat sektor är en relativt ny praktik i re-
gionen. Samarbetet mellan olika organisationer i KFV har ännu inte eta-
blerats. Samtidigt tränger sig ansvaret att vara proaktiv och att samarbeta 
på alltmer. Inte minst används dessa två repertoarer flitigt i de offentliga 
institutionernas texter.  

Inom EU börjar nationsgränserna att lösas upp vilket överlämnar ett stort 
ansvar på regionerna som ibland framstår som ”tillväxtmotorer” (se t ex 
resonemang av Boman, 2004). Trycket på att verkligen ta tag i KFV-
regionens situation ökar och uppmanar till handling, samarbete och sam-
ling: 

Wiberg: Enda möjligheten som det har blivit nu är att Katrineholm, Flen och 
Vingåker kan hävda sig i länet har ju blivit att man sluter sig tillsammans. De 
andra punkterna är Nyköping och Eskilstuna, och det har ju alltid funnits 
någon sådan som de stora polerna. Ska inte allting gott ligga i Eskilstuna så 
ska det ligga i Nyköping. Den här regionen kommer lite grann på sidan. Vi 
måste gå ihop för att bli lite större och för att hävda oss eftersom regionen 
blivit viktigare. (Fokusgruppintervju, 2003-03-10) 

Jacobsson: Det är jätteviktigt att mitt i den här globala världen skapa en skarp 
region – en skarp grupp – annars försvinner man. (Fokusgruppintervju, 
2003-02-25) 

Nilsson: Vägar visar till Katrineholm och vägar visar till Vingåker och så vi-
dare - sådana samarbeten kommer att behöva utvecklas. (Fokusgruppinterv-
ju, 2003-03-10) 
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KFV-regionen verkar ännu inte ha blivit ett vedertaget begrepp och kan 
därför i allra högsta grad ses som en öppen konstruktion som inte blivit 
för givet tagen. För var går gränsen mellan regionen och kommunerna, 
eller mellan de offentliga institutionerna och näringslivet? Kan man tänka 
sig att det finns en grogrund här för en konkurrenstanke mellan de olika 
organisationer som man tänker sig ska samarbeta?  

Gränserna mellan olika organisationsformer som det partnerskap som 
arbetar med RTP i Sörmland, det trettiotalet organisationer som utgör 
partnerskapet i MiF, de tre kommunerna som tillsammans bildar en regi-
on, aktörer i samverkan, det regionala projektet ”Nod för tillväxt”, och så 
vidare verkar i vart fall än så länge vara både flytande och konturlösa. På 
så sätt blir det proaktiva samarbetet komplicerat:  

Jacobsson: Jag tror att näringslivet själv, utom kommunen, har ett stort samar-
bete genom så kallade affärsänglar, vilket innebär att de hjälper varandra. 
Det är också en arbetarkommun vilket gör att det inte är vackert att vara 
egen företagare i kommunens ögon, och då har de [näringslivet] skapat 
andra regler som de tycker är bättre. Jag tror att det blivit ett gap här emellan 
[kommunen och näringslivet]. Därför har nog näringslivet skött sig själva. 
Men när de har gnällt till kommunen, och velat knacka på dörren, har de nog 
inte fått någon förståelse tror jag. Nu har kommunen börjat glänta på dörren 
och ge förutsättningar, men då sitter näringslivet och känner ”vi har knackat 
på den dörren förut och det gjorde ont i knogarna så vi vet inte om vi vill 
knacka igen”. Så det är lite brobryggande just nu. Jag tror att näringslivet har 
skapat egna utvecklingsområden och nätverk.  

Fransson: Det finns en politisk vilja att ha den här ringen, men i ringen finns 
tre olika delar varav den ena, K, står för största delen. Nästa del är, F, och 
den lilla delen V. Min erfarenhet är att man vill gärna. Läpparnas bekännelse 
säger att man vill samarbete, men när man ska samarbeta är det storebror 
som är tyngst och vill dra åt sig det mesta och har väldigt svårt att vara gene-
rös. 

(Fokusgruppintervju, 2003-02-25) 

Man kan nästan tro att det finns en baktanke med förkortningen KFV 
som döljer en rangordning mellan kommunerna. Jag blir fundersam över 
vad denna rangordning i så fall säger, och vilken betydelse den har för 
samarbetet med att lösa ”krisen” och utveckla KFV.  I samtalen om sam-
arbete, och försök därtill, uppstår tydliga spänningar som handlar om 
vem som ska samarbeta med vem, och vad de får ut av det. Annorlunda 
uttryckt verkar tolkningsrepertoaren samarbete angränsa en tredje tolk-
ningsrepertoar– den om konkurrens.  
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Tolkningsrepertoaren konkurrens 

I diskussionerna om utveckling i kapitlet Den offentliga scenen framstod 
idén om konkurrens som en viktig del i arbetet med att skapa tillväxt och 
arbetstillfällen. Precis som övriga regioner i Europa deltar KFV i det 
”race” som pågår där man försöker placera Europa på en ledande posi-
tionen i ett globalt perspektiv. Konkurrenstanken framkommer också 
tydligt i aktörernas samtal. Det paradoxala är att det är samarbetsreper-
toaren som tycks utlösa diskussionerna om konkurrens.  

När Fransson vid intervjutillfället är upptagen i en diskussion med Ja-
cobsson om hur nyföretagandet ska kunna öka i regionen utbrister hon 
plötsligt: 

Fransson: Samverkan – att öppna dörrar och hjälpas åt – där finns en stor 
vinst. (Fokusgruppintervju, 2003-02-25) 

Det finns en stor vinst med att samarbeta säger hon. Eftersom det är re-
pertoaren om proaktivitet som aktiveras är det troligtvis inte någon nyck-
full tombolavinst som aves, utan en aktiv, strategisk satsning i tävlingen i 
att skapa tillväxt i regionen. Här handlar det inte om en lotterivinst, utan 
mer om någon form av idrottslig prestation. Repertoaren om konkurrens 
är den tredje tolkningsrepertoaren som jag menar är en viktig resurs i ak-
törernas samtal om regionens utvecklingsmöjligheter. I följande utsnitt 
ifrån en av fokusgruppintervjuerna har de fyra deltagarna precis diskute-
rat möjligheterna och svårigheterna med att få tillstånd ett samarbete 
mellan de tre kommunerna:  

Wiberg: Ska vi kunna ha en vettig lön för dem som ska jobba i vård, skola och 
omsorg så – ja, då måste vi ju få ihop skattepengar till det här och kunna var 
med och konkurrera. Och då måste vi också titta på de här sakerna [hänvisar 
till tidigare diskussion om samarbetet mellan kommunerna]. Så det finns 
massor som vi måste göra här för att kunna upprätthålla välfärden i den här 
regionen.  

Jag: Så din vision här det är att dessa tre kommuner kommer att gå ihop? 

Wiberg: Ja, alltså vi tvingas ju till det vare sig det finns olika människor på 
olika håll som inte tycker det så tvingas vi till det. Alltså vi kommer inte att 
klara konkurrensen om arbetskraften annars. 

(Fokusgruppintervju, 2003-03-10)  

På grund av det ökade konkurrenstrycket från omgivande regioner tycks 
det vara nödvändigt att slå ihop de tre kommunerna till en region. Reper-
toaren om proaktivitet frammanar repertoaren om samarbete som i sin 
tur frammanar repertoaren om konkurrens: 
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Norén: [Samarbete] tror jag också är nödvändigt för att man ska kunna var 
konkurrenskraftig gentemot omgivningen. (Fokusgruppintervju, 2003-03-13) 

Larsson: Våra värsta konkurrenter det är ju Eskilstuna, Strängnäs och Mälar-
dalen. (Fokusgruppintervju, 2003-03-13) 

Holtblad: Idag ligger då KIAB, som är kommunens industrifastighetsbolag 
ihop med näringslivskontoret. Samma VD och så vidare. Och personalen där 
nere de utvecklar ju det här i kommunens bolag som ska vara kommersiellt 
och som i princip ser oss, som har fastigheter i övrigt, som konkurrenter. I 
stort sett. Vi får i alla fall aldrig några jobb av dem. För det styrs ju av tjäns-
temännen. (Fokusgruppintervju, 2003-03-13) 

Renberg: Vi får ju inte glömma att gränser också kan bli begränsande (Fokus-
gruppintervju, 2003-02-27). 

I tävlingen om tillväxt handlar det om att agera och skapa en rörelse 
framåt - utveckling. Detta görs genom samarbete, men eftersom vi lever i 
ett marknadsorienterat samhälle måste samarbetet alltid också utesluta 
några, dem vi konkurrerar med. Detta arrangemang legitimeras på väl 
underbyggda grunder. Den ekonomiska tillväxten måste öka. Och det är 
bevarandet av det vi kallar välfärdssamhället som utgör högsta vinsten: 

Wiberg: Jag tror att vi kommer att se gemensamma lösningar mellan alla tre 
kommunerna, för att, jag menar … ekonomin kommer inte att se så förtvivlat 
mycket bättre ut på sikt. Utan vi måste se hur vi också kan minska de där 
kostnaderna för att lägga pengarna där de hör hemma – på välfärden som 
kommer människan till del.  Då måste vi ju så att säga samverka om det här 
[gemensamma lösningar] och kraftsamla när det gäller både organisationen 
och hur det ska se ut i kommunen. (Fokusgruppintervju, 2003-03-10) 

Vad välfärdssamhället innehåller, och betyder, är inget som diskuteras i 
någon större utsträckning. Precis som när det gäller entreprenörskap och 
kunskap stöter jag här återigen på ett positivt laddat ord - välfärd. Vad 
det står för verkar inte vara något som vi reflekterar över, och än mindre 
ifrågasätter. I samtalen ställs emellertid välfärd i paritet med tillväxt, som 
i sin tur likställs med mängden pengar. Att det finns andra grunder för 
tillväxt – som de ekologiska och sociala dimensioner som t ex framhålls i 
diskussioner om hållbar utveckling verkar gå helt förbi.  

Tillspetsat framstår regional utveckling för dessa aktörer att vara en prak-
tik som handlar om att konkurrera om pengar för att göra saker som inte 
längre ryms inom organisationens budgetramar. Det finns idéer om vilka 
”vinster” det skulle kunna medföra om man samarbetade, men de poten-
tiella ”förlusterna” finns också de närvarande i samtalen.  

I strävan om att generera tillväxt blir pengar ett viktigt medel för att kun-
na vilket gör att aktörerna - i samtalen om hur KFV kan utvecklas - snär-
jer in sig alltmer i ett samtal som blir kontraproduktivt i stället för kon-
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struktivt. De tre repertoarerna – kontroll och proaktivitet, samarbete, 
konkurrens - triggas igång, hakar i varandra, och hamnar lätt i en besvär-
lig rundgång där pengar sätter agendan för vad som kan, bör, och ska 
göras: 

Almhult: Jag tror att det är nödvändigt att vi blir en region, vi är för små idag 
för att finansiera allt det här själva. Vi skulle kunna få en ekonomi i och med 
att samverka, sen är ju frågan hur vi ska samverka. Den som öppnar dörren 
först förlorar mest.  

Almhult: Man pratar väldigt mycket om samverkan här. Men samverkan lik-
som brukar stranda när man ska öppna på varandras penningpåsar.  

(Fokusgruppintervju, 2003-03-10)  

Som en konsekvens av denna rörelse mellan de tre tolknings-
repertoarerna hamnar de - som i fallet ovan – i ett motstridigt förhållande 
till varandra. I stället för handlingskraft uppstår snarare ett handlingsva-
kuum. Den rörelse som behövs för att regionen ska kunna utvecklas, eller 
förändras, går om intet. Förmodligen går detta stick i stäv med avsikten 
att över huvud konstruera KFV-regionen. Tanken var nog att åstadkom-
ma rörelse, inte immobilitet och handlingsförlamning. Att få till stånd 
den efterlängtade rörelsen tenderar att bli bekymmersamt för regionin-
vånarna. Så här kan det låta när de tre repertoarerna frammanar varandra 
i aktörernas samtal om KFV:s framtid:  

Hansson: Ja, jag har inte skrivit så mycket jag [ska presentera sin vision av re-
gionen om tre år]. Jag har skrivit det här med samverkan och gemensamma 
mål mellan kommunerna, och det är bland annat just introduktionen för ny-
anlända. Där har vi ju kämpat mycket för en gemensam skola och så. Det är 
ju kul att det har blivit någonting nu – eller att någonting är på gång. För det 
har vi aldrig förstått varför det inte har gått… 

Almhult: … tiden arbetar för oss i dag vet du… 

Hansson: … och sen är det likadant med arbetsmarknadsåtgärder och övriga 
utbildningar i skolan.  Det måste samverkas mera mellan kommungränserna. 
Och gemensamma mål bland annat just kring introduktion. Vi kan liksom 
inte… vi måste börja jobba på lite liknande sätt och ta vara på varandras re-
surser. Det är bara så.  

Almhult: Men det brukar alltid liksom hamna, ja liksom i börsen. Jämt! För 
man kan samverka ihjäl sig liksom och det spelar ingen roll hur mycket bra 
samarbete man har kollegor emellan, med Arbetsförmedlingen, eller med 
Försäkringskassan. För sen kommer man alltid till en punkt: Hur mycket be-
talar du och hur mycket betalar du? Och då är det genast svårare… för ingen 
vill ta på sig kostnadsansvaret. Och det tycker jag är så… [suck]… 

Jag: Och vad har det för konsekvenser menar du? 
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Almhult: Då blir det ju liksom oftast lite stopp i utvecklingen. Om utveckling-
en är att man ska hitta samverkan? Om det är det som är grejen? Då blir det 
alltid liksom en hämsko där. 

Jag: Så det finns ett visst hinder här för samverkan? 

Jaa!! [unisont] 

Almhult: Och det tycker jag att man ska prata klartext om! För det är nästan 
alltid där det tar stopp. Om man nu skulle samverka, till exempel om ung-
domar och analfabeter som kommer till våra respektive kommuner. Var ska 
själva utbildningsanordnaren vara och hur ska du betala och så där? Läran-
de, hyra, administration…? Pengar! Och då är det svårt liksom att komma till 
skott. Du får betala så här mycket och vi står för det här och… 

(Fokusgruppintervju, 2003-03-10) 

Samarbetet är en ny praktik som inte riktigt fogar in i det som pågår, vil-
ket leder till en besvärlig cirkelgång – ett moment 22 förhållande – efter-
som de tre tolkningsrepertoarerna - proaktivitet, samarbete och konkur-
rens – tycks haka i och framkalla varandra. För att kunna göra något, age-
ra proaktivt, krävs ett samarbete. Men utan pengar blir det inget samar-
bete, och utan samarbete blir det inga pengar, och därmed ingen utveck-
ling. Cirkeln är sluten och det tycks problematiskt för aktörerna – i alla 
fall under samtalen – att hitta öppningar på hur man skulle kunna tala 
och tänka annorlunda om regional utveckling. 

Denna logik menar jag också stämmer överens med entreprenörskapsvä-
vens tjocka trådar. Speciellt om vi tänker på samtalet om utveckling, som 
betonar konkurrenstanken. I ett sådant resonemang ryms en olustig lo-
gik; där det finns en tävlig finns det alltid förlorare. Kanske bör vi i så fall 
tala om vad och vilka vad det innebär att komma efter i denna tävling. 
För det är väl ingen som menar att alla områden, eller att alla människor, 
har samma förutsättningar?  

Öppningar och låsningar  

Under fokusgruppintervjuerna träffades aktörer som alla representerar 
organisationer som i någon mening kan sägas representera de institutio-
nella förhållanden som utgör regionen KFV. Att regionen KFV är en rela-
tivt ny konstruktion kommenterades i samtliga intervjuer. Aktörerna var 
dessutom, mer eller mindre, överens beträffande de meningsskiljaktighe-
ter som funnits – och som ibland fortfarande verkar finnas - mellan de tre 
kommunerna.  
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I samtalen framkommer tydligt att det är viktigt att göra något, att ta till 
handling, och att det därför finns en stor behållning med att samarbeta. 
Tolkningsrepertoarerna proaktivitet och samarbete anlitades således fli-
tigt. Man sökte hitta nya former för hur både offentliga och privata orga-
nisationer kunde närma sig varandra. Men repertoaren om konkurrens 
fanns också där hela tiden, alltjämt närvarande. Denna repertoar anlita-
des många gånger i en frustration, och ofta för att diskutera de motgång-
ar som uppstår och som hindrar försök att inrätta en praktik som kan 
göra att de tre kommunerna K – F – V ska kunna närma sig varandra.  

Vi lever i en ekonomiserad värld där tillväxt blivit vår tids logiska grund 
och där värderingar som miljöhänsyn, jämlikhet, demokrati, moral och 
etik intar andraplatsen i de beslut som fattas. Dessa värderingar intar po-
sitionen som ”det andra”. Vi kan med all rätt fråga oss om inte dessa till 
synes fastlåsta positioner urholkar och underminerar andra sätt att se på 
samhället och hur det kan utvecklas – eller förändras. I utvecklingslogi-
ken utgör konkurrens ett nyckelord. Det visade sig dels i de tjocka trå-
darna på den offentliga scenen, men också i detta kapitel där aktörerna 
diskuterade vilka möjligheter de såg för regionen KFV.  Men så lever vi 
också i ett kapitalistiskt samhälle med pengar som en stark drivkraft, och 
där konkurrens utgör en grundbult:  

In a capitalist society, competition is fundamental: society is structured 
around individuals and organisations that compete with each other for jobs, 
markets etc. The assumption is that the person with the most skill, intelli-
gence, ability, charm etc. will succeed where others will fail. So that where 
competition is a fundamental feature of social and economic life, what you 
will get is ‘competitive’ people and a model of the person which is framed in 
terms of individual differences. In other words, we think of ourselves as in-
dividuals differing from each other along a number of personality dimen-
sions because we live in a society founded on competition. Competitiveness 
and greed can then be understood as products of the culture and economic 
structure in which we live rather than as features of an essential human na-
ture. (Burr, 1995, sid. 33) 

Om vi lever i ett sådant samhälle är det inte konstigt att myten om entre-
prenören lever vidare. Det är ju den figur som upprätthåller tanken om 
att det alltid finns någon som ”sticker ut”, någon som är skickligare, intel-
ligentare, med förmåga att skapa något av värde. Denna beskrivning 
tycks vara problematisk att applicera på KFV:arna som också haft en helt 
annan modell att relatera till – bruksarbetaren, eller industriarbetaren. På 
så sätt är det inte så konstigt att aktörerna får så svårt att tala om sig själ-
va, och andra, som entreprenörer. Det verkar finnas få personer som 
sticker ut och vågar bryta mönstret. Någon som avleder det moment 22 
som infann sig i aktörernas samtal om regional utveckling. Kanske kan 
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Almhults reflektion över det kapitalistiska systemets förträfflighet ses 
som en öppning i detta sammanhang: 

Almhult: Men som samhället har utvecklats idag till ett mer individualistiskt 
tänkande så, man tänker mer på sig själv och… Men är det utveckling? Det 
kan man ju också diskutera då!  Jag tror så småningom att man är piggare på 
att uppmuntra varandra. Satsar du på det här så kan jag försöka hitta kunder 
åt dig och då… (Fokusgruppintervju, 2003-03-10) 

I den anda som Almhult beskriver ett framtida KFV skymtar jämlikhets-
tråden. Här betonas vikten av att börja hjälpas åt i en ömsesidig anda. 
Med hjälp av jämlikhetstråden skulle samtalet om KFV:s möjligheter att 
utvecklas kunna förändras. Den rundgång som uppstod mellan repertoa-
rerna om proaktivitet, samarbete och konkurrens skulle därmed kunna 
brytas.  

Samtalen om KFV-regionens möjligheter att utvecklas riskerar - med tan-
ke på den cirkelgång som uppstod mellan de tre repertoarerna - att bli 
förödande eftersom de snarare låser fast försök till utveckling än att ge 
bränsle till och uppmuntrar sådana försök. Med jämlikhetstråden, som 
ger företräde till andra värden än enbart de ekonomiska och som betonar 
att entreprenörskap är en mellanmänsklig aktivitet, skulle öppningar 
kunna uppstå i samtalet KFV. Öppningar som kan visa på nya sätt att se 
på, och tala om, regionens utveckling. På så sätt skulle nya praktiker 
kunna etableras i regionen; praktiker som lägger grunden för de spontana 
handlingarna. Praktiker som inte tillåter konkurrenstanken att lägga 
krokben för den vilja som finns att tillsammans utveckla sitt lokal-
samhälle.   



Tolkningsrepertoarer i Samtal om Regional Utveckling 

- 208 - 

 

 
 
 



Att Klä Sig i Entreprenörens Dräkt 

- 209 - 

 
Kapitel 9 

ETT REGIONALT DRAMA - AKT IV 
 

ATT KLÄ SIG I ENTREPRENÖRENS DRÄKT * 

There is always within each of us something that fights something else. 
Michel Foucault (I James Miller, 2000, sid. 278) 

Den mänskliga naturen, som en gång betraktades som ett bestående och oå-
terkalleligt arv efter den unika gudomliga skapelsen tillsammans med resten 
av den gudomliga skapelsen, kastas ner i en smältdegel. Den betraktades inte 
längre, den kunde inte längre betraktas, som något ”givet”. Den förvandla-
des i stället till en uppgift, och en uppgift som varje man och kvinna inte 
hade annat val än att ta itu med och utföra efter bästa förmåga. ”Predestina-
tion” ersattes av ”livsprojekt”, öde med kallelse, - och en ”mänsklig natur” 
till vilken man var född ersattes av en ”identitet” som man måste såga till 
och göra användbar. (Bauman, 2001, sid. 174) 

Intresset för människans förmåga att skapa sig ett liv - en identitet - ser ut 
att vara ett av vår tids kännetecken. Ofta framstår denna utveckling som 
en möjlighet, men Bauman får mig snarare att se fenomenets gissel. För 
precis som när det gäller entreprenörskap har intresset för identitet tillta-
git i alla möjliga och omöjliga sammanhang, och därmed också trenden 
mot ett samhälle som alltmer sätter individen i fokus. Entreprenörskaps-
väven har inte bara sådana individualiserande inslag, snarare hålls den 
samman av tankefiguren om den skapande människan; individen. Fast-
låsningen i fixeringsbilden individ/(kollektiv) gör sig alltjämt närvaran-
de. Jag skulle därför vilja säga att de två diskurserna ”identitet” och ”ent-
reprenörskap” passar väl ihop. Inte minst harmoniserar de med varandra 
i fråga om intresset för människans behov - och förmåga! – att förverkliga 

                                                 
* Detta kapitel bygger i till stor del på bokkapitlet ”Discursive diversity in fashioning entrepreneurial identity” 
vilket publicerats i antologin: "Entrepreneurship as Social Change – A Third Movements in Entrepreneurship 
Book”. Se Berglund (2006a) 
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sina idéer. Och därvidlag också tillsågandet och utformningen av den 
egna identiteten.   

Redan i titeln på denna avhandling kan man läsa sig till mitt intresse för 
att hitta öppningar i entreprenörskapsväven. Här skulle jag vilja säga att 
jag faller på eget grepp eftersom jag nu kommer att intressera mig för 
identitetsskapande hos blivande företagare i KFV-regionen. Jag ser där-
igenom en fara i att tvinna in mig i entreprenörskapsvävens tjocka trådar 
i mina försök att finna öppningarna. Kanske gör jag dessa trådar än mer 
starka och motståndskraftiga när jag nu riktar fokus mot vad det innebär 
att ”bli” företagare i KFV-regionen. Likväl ser jag identitetsskapande som 
en möjlighet att kunna säga något om hur jämlikhets- och företagstrådar-
na tar sig i uttryck. I detta kapitel kommer jag därför att, genom att stude-
ra hur blivande företagare i KFV-regionen skapar sina företagaridentite-
ter, synliggöra vilka identitetspositioner som företags- och jämlikhets-
tråden tillåter, och utesluter. Och, omvänt studera hur de blivande före-
tagarnas identitetsskapande inverkar på förhållandet mellan de två dis-
kurserna.   

Lena & Sara - två blivande företagare i KFV-regionen 

Under den period som KFV-regionen befann sig i krisens chockartade 
efterdyningar fortskred samtidigt det ”vanliga” livet där invånare arbe-
tade, hämtade barnen på dagis, gick i skolan, eller startade företag. Jag 
har under denna period träffat nio invånare som varit någonstans i pro-
cessen med att starta företag, vilka presenteras i bilaga 8. Några av dem 
hade försökt, men inte lyckats. Andra hade ännu inte fått igång sin verk-
samhet, utan befann sig i planeringsstadiet. Ytterligare några hade redan 
startat sina företag. Ingen av dem som jag träffat hade emellertid drivit 
sin verksamhet i mer än två år. Alla kan således sägas vara i det första 
känsliga stadiet som de första tre åren kännetecknar (Lundström och Ste-
venson, 2001).  

I detta kapitel får vi framförallt stifta bekantskap med två av dessa bli-
vande företagare; Lena och Sara (till viss del kommer vi även att bekanta 
oss med Kajsa, Petra och Elin). I fokus står således Lenas och Saras an-
strängningar med att starta sina företag. Dels får vi följa dessa resor ge-
nom att ta del av Lenas och Saras livsberättelser, men också genom att 
lyssna till hur andra beskriver deras entreprenöriella förehavanden.  

Både Sara och Lena berättar om den nya situation de hamnat i och hur 
deras idéer har fört dem in på nya spår i livet. För Sara, som tidigare varit 
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bosatt i Danmark där hon startat och drivit en restaurang, är den regiona-
la kontexten ny, medan Lena är involverad i företagande för första gång-
en i sitt liv. Vad Lena och Sara lär oss är att, trots deras olika affärsidéer, 
visioner och förväntningar har de några saker gemensamt. Båda bor de i 
KFV-regionen, dessutom beskriver de båda sitt företagande som ett även-
tyr som fört dem in på nya spår i livet. Men inte minst kommer både 
Lena och Sara i kontakt med företags- och jämlikhetstråden.  

I krisens efterdyningar kan vi tänka oss att identiteten ”företagare” reser 
både såväl förväntningar som krav på vad Sara och Lena ska företa sig; 
och på hur de ska bete sig. Det är därför av intresse att studera hur de re-
laterar till företags och jämlikhetstråden i sina berättelser om sig själva 
och sitt företagande. Men, inte bara deras berättelser är av intresse, utan 
det är även av intresse hur de interagerar med andra människor i regio-
nen. Därför har jag lyssnat noga till både Lenas och Saras berättelser om 
sig själva och till hur andra människor beskrivit dem och deras företagan-
de.  

Vad som fängslat mig är att Lena och Sara på till synes rätt så skilda sätt 
relaterar till företags- och jämlikhetstråden. Genom att studera hur de 
skapar sina företagareidentiteter hoppas jag kunna ge en bättre förståelse 
för hur dessa två diskurser ”fungerar”83. Dessutom kan spänningen och 
den möjliga lägesändringen mellan de två samtalstrådarna synliggöras. 
De frågor jag ställer mig är; På vilket sätt anlitar Sara och Lena jämlikhets- 
och företagstråden för att representera sig själva i positioner som företagare? 
Men också omvänt; I vilka positioner placerar samtalstrådarna Sara och Lena, 
och hur påverkar det deras arbete med att klä sig i en entreprenörens dräkt?  

Identitetsskapande 

Med en socialkonstruktionistisk utgångspunkt kan människan inte för-
stås som beständig. Med det vill jag säga att det inte finns några fasta, 
inneboende identiteter utan att våra identiteter skapas i varje stund och 
ögonblick i livet. Tillsammans utgör identiteterna vårt Jag84. ”Det är ur de 

                                                 
83 Att förändra en dominerande diskurs handlar om att rikta blicken mot oss själva eftersom synen på 
människan och hennes möjliga identiteter i allra högsta grad påverkas om en diskurs rubbas. Det var ock-
så den potentiella transformationen av människan - av honom själv - som verkar ha drivit Michel Fouca-
ult; den person vars verk har etsat fast begreppet diskurs på den vetenskapliga kartan. Följande citat är 
hämtat ur Millers biografi av Foucault: ”Why am I alive? What lessons am I to learn from life? How did I 
become what I am, and why do I suffer from being what I am?” (Foucault i Miller, 1993, sid. 319) 

84 I diskursteori ses jaget som fragmenterat, som splittrat, och de identiteter vi iklä oss kan ses som ut-
spridda i ett socialt rum (Foucault, 1971; Laclau och Mouffe, 1985; Wetherell och Potter, 1992). McAdams 
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mångfacetterade samtalsformerna mellan människor som personen upp-
står”, skriver Burr (1995, sid. 53). Våra identiteter är således pågående - 
genom tid och rum - och (om)tolkas ständigt i den process vi kallar livet 
(Giddens, 1991). Därför existerar aldrig ett fixerat jag, utan vi relaterar 
ständigt till olika identiteter som tillsammans utgör jaget. Ibland relaterar 
vi till oss själva som kvinna/man, mamma/pappa, syster/bror. Identi-
tetsskapande går emellertid bortom dessa grundläggande epitet. I arbets-
livet identifierar vi oss vanligtvis med våra yrken som tandläkare, advo-
kat, rörmokare, ekonom och så vidare, men vi tenderar också att identifi-
era oss med våra intressen och förebilder. Listan på möjliga identiteter85 
ter sig nästan oändlig, något vi normalt inte bryr oss om i vardagen då vi 
uppfattar jaget som ”helt” och bortser från det faktum att vi ständigt ska-
par, formar och” sågar till” vårt Jag. Att identiteter inte har något förut-
bestämt innehåll ska dock inte förstås som att de inte ”finns”. Identiteter 
existerar i allra högsta grad, men inte inom oss, utan i de sociala rum som 
vi rör oss i.   

Att klä sig i en ny86 identitet kan således förstås som två sidor av ett och 
samma mynt. Å ena sidan kan det ses som en process i vilken människor 
interagerar, kommunicerar, och drar ifrån flera diskurser i skapandet av 
sitt jag (Lindgren och Wåhlin, 2001). Å andra sidan är det en process i vil-
ken vi, för att bli subjekt, måste relatera till vissa givna versioner av värl-
den – diskurser – vilka placerar oss i bestämda positioner. Genom att 
studera detta språkliga samspel där ”människor använder språket – och 
ibland – där språket använder människor” (Alvesson and Kärreman, 
2000, sid. 1126) ges vi en inblick i identitetsskapandets premisser. För att 
tala med Gergen (1991) blir identiteterna till genom berättelserna om oss 
själva, och inte tvärtom att sådana beskrivningar endast förmedlar vilka 
vi är. 

Diskurser utgör det medel genom vilket vi kan konstruera våra identite-
ter eftersom det är dessa vi anlitar för att representera oss själva på ett 
visst sätt, eller för att stå emot vissa givna positioner87 (Potter och Wethe-
                                                                                                                                               
(1993) resonerar kring att denna splittring blivit alltmer påtagligt i ett industrialiserat samhälle där vi skil-
jer det privata från arbete, vilket inte var lika uppenbart i det tidigare jordbrukssamhället.  
85 Detta ska inte förväxlas med rollbegreppet som är en mycket mer växlande och därför ytlig förklädnad. 
Antalet roller vi iklär oss är betydligt större än det antal identiteter som vi klär oss i. Några exempel på 
roller är t ex kund, patient, gäst, besökare osv. (Kärreman, 2003, sid. 129) 
 
86 Johansson (2004) och Lindgren (2000) framhåller att studier av identitetsskapande kan ge nya insikter till 
entreprenörskapsforskningen. Jag skulle vilja tillägga att studier av tillblivelseprocessen – när människor 
sätts i situationer där de måste klä sig i en ny identitet - kan ge en extra skärpa till förståelsen av identitets-
skapande, och en tankeställare över vilka diskurser som möjliggör respektive begränsar sådana processer.  

87 Althusser (I Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s 21 ff.) visade hur vi anropas – interpelleras – av 
diskurserna (t.ex. ’Hej, du där!’) vilka ger oss en identitet. Ett exempel på en sådan interpellation är hur vi 
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rell, 1987). Identiteter görs endast möjliga genom diskurser. På så sätt 
konstrueras ständigt våra identiteter när vi anlitar diskurser för att fram-
ställa oss själva på ett visst sätt. Då det nu finns en mångfald av diskurser 
kan vi tänka oss att vi kan sätta samman en alldeles egen berättelse; att 
skapa vår unika identitet.  Men, påminner oss Hosking och Hjorth (2003), 
vi kan inte presentera vilken berättelse som helst om eftersom ”det finns 
gränser för vad som anses socialt accepterat” (sid. 262).  

Illusoriskt uppfattar vi oss dock oftast fria att skapa oss nya identiteter, 
fastän det är en process som är beroende på vilka diskurser som finns 
tillgängliga. Vi är därför inte så fria att vi kan klä oss i vilka identiteter 
som helst. Vissa diskurser passar bättre tillsammans än andra, menar Ahl 
(2002, sid. 59), och pekar på hur bra diskurserna ”vit”, ”man” och ”fa-
der”, ”entreprenör” och ”företagsledare” passar tillsammans. Om vi ska 
starta ett företag och bli en företagare - eller entreprenör - så är det en 
identitet som måste infogas i vår befintliga uppsättning av identiteter. 
Det gör att våra egna, såväl som andras, föreställningar om företagaren 
och entreprenören har betydelse eftersom identiteter inte växer inom oss 
utan uppstår i relationer mellan människor. Vår gemensamma syn på 
världen och våra sociala relationer utgör således identitetsskapandets 
premisser, vilket följaktligen både begränsar och möjliggör den process i 
vilken vi klär oss i en ny identitet (t ex Wetherell och Potter, 1992). 

När Svenningsson och Alvesson (2003, sid. 1165) studerar identitetsska-
pande talar de om “identitetsarbete” vilket refererar till att ”vara uppta-
gen med att forma, reparera, upprätthålla, förstärka och revidera sitt jag”. 
Begreppet positionering menar jag bättre förklarar dualismen i identitets-
skapandet eftersom det både visar hur man positionerar sig själv, men 
också hur man blir positionerad av andra: 

Who one is, that is, what sort of person one is, is always an open question 
with a shifting answer depending upon the positions made available within 
one’s own and others’ discursive practices and within those practices, the 
stories within which we make sense of our own and others’ lives. (Davies och 
Harré, 1990, sid. 35 i Burr, 1985, sid. 114).  

När jag talar om identitetsskapandet söker jag sätta ljuset på de positio-
neringar som sker när människor anlitar jämlikhets- och företagstråden.   

 

                                                                                                                                               
genom annonser interpelleras som konsumenter, ibland också som specifika sådana när vi anropas som 
kvinnor som en person som bör vara särskilt intresserad av sitt utseende. 
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Att bli företagare 

Identiteter uppstår genom justeringar av jaget, en mångdimensionell pro-
cess där vi ständigt (om)förhandlar vårt jag eftersom vi ständigt är före-
mål för egna såväl som andra människors förväntningar, vilket både un-
derlättar och begränsar iklädandet av en ny identitet. Att starta ett företag 
innebär att börja se sig själv i en position som företagare samtidigt som 
man också riskerar att bli placerad i en förutbestämd position av andra. 
Det handlar om att bli företagare – ett arbete som beror på vilka versioner 
av världen som vi har att förhålla oss till vid en viss historiskt tidpunkt, 
på en viss plats, och i en viss social situation. Här sammanfattas två såda-
na versioner genom företags- och jämlikhetstråden.  

Att starta ett företag ser jag följaktligen som en identitetsskapandeprocess 
i vilken man – utöver andra göromål - också iklär sig en företagsidentitet. 
Förverkligandet av en företagsidé är sannerligen inte heller något som 
utförs i ett socialt vakuum utan innebär i flera hänseenden att interagera 
med världen (t ex Hjorth och Johannison, 2000). I denna interaktion posi-
tioneras man med ens som en företagare – eller entreprenör - om inte i 
sina egna ögon så ofta i många andras; eller tvärtom (se t ex Lindgren och 
Packendorff, 2003; Warren, 2004). Men även om identitetsskapande är en 
ständigt pågående process finns likväl situationer där ens identitet ställs 
inför vissa utmaningar. Till exempel utgör de situationer som innebär nå-
gon slags livsförändring en sådan utmaning. Att starta företag – att bli 
företagare - kan i hög grad ses som en sådan situation där reflexiviteten 
ökar och man ställer sig frågor som; ”Hur ska jag vara som företagare?” 
och ”Vad vill jag åstadkomma med mitt företagande” (jmf Wåhlin, 1999, 
sid. 126).  

Det är i dessa situationer som vi kanske börjar fundera över om vi verkli-
gen är entreprenörer, eller vad det innebär att bli en sådan. Kanske börjar 
man också grunna över om man som kvinna, ung, invandrare, eller kul-
turarbetar är en speciell slags entreprenör. Därmed relaterar vi till de soci-
ala – men ofta osynliga - rum88 som skapats. För när vi talar om att det 
finns olika typer av entreprenörer tenderar vi att placera dessa grupper i 
skilda sociala rum. En sådan indelning inbjuder till en syn på dessa 
grupper och deras handlingar som isolerade processer utan någon som 
helst förbindelse, eller anknytning, med varandra. Jag menar att det är 
viktigt att se hur dessa rum skapas, och förändras, i förhållande till var-

                                                 
88 När vi till exempel talar om unga entreprenörer, kvinnors entreprenörskap, etniskt entreprenörskap, 
soloentreprenörer, eller högteknologiska entreprenörer, delar vi också in dessa grupper i skilda kategorier. 
Samtidigt skapar vi separata, avgränsade och åtskilda analytiska rum. 
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andra eftersom de påverkar dem som befinner sig i en process där de klär 
sig i en entreprenörens dräkt.   

Det är skapandet av de olika sociala rummen som sätter igång ”jakten på 
entreprenörer”. Vi styrs då av de egenskaper som vi förväntar oss finna 
hos dem som motsvarar den mall som upprättats för en ”entreprenör”. I 
bakgrunden skymtar mytbilden. Jag undrar vilka nya insikter vi skulle 
kunna nå om de sociala rum vi skapat negligerades. Att vi helt enkelt 
tänker bort dem. Ett sätt att kanske inte strunta i, men likväl att söka pro-
blematisera, dessa rum ser jag i att studera vilka identitetspositioner som 
de olika trådarna i entreprenörskapsväven tillåter, och utesluter. Dessa 
positioner kan nämligen fungera som en vägledning för vilka vägar som 
är öppna, respektive stängda, för olika socialt skapade kategorier. Här 
riktar jag fokus mot några av de vägar som invånare i KFV har att tillgå 
när de söker förverkliga sina idéer genom att starta ett företag. Därmed 
inte sagt att företagande och entreprenörskap plötsligt ska läsas syno-
nymt.   

Att studera identitetsskapande 

Föregående diskussioner landar i antagandet att livet bör förstås som en 
process där vi, genom att skapa olika identiteter, formar vårt Jag. Detta är 
en process som enligt McAdams (1993) kan avläsas i våra livsberättelser. I 
berättelserna om oss själva söker vi skapa mening kring våra liv och lyf-
ter fram vissa händelser och erfarenheter medan andra trängs undan. När 
våra livssituationer förändras, genom att vi exempelvis börjar ett nytt 
jobb, gifter oss, får barn, eller startar ett företag, förändras också berättel-
sen. Att förändra sin berättelse ska emellertid inte förstås som ett enkelt 
projekt (Johansson, 2004). 

Enligt McAdams (1993) är den ”personliga myten” en livsberättelse som 
integrerar den mångfald av funktioner som är så vanliga i det moderna 
livet och som ställer en hel del förväntningar på människan i vår tids 
samhälle. Vi upptäcker inte oss själva i myten utan vi skapar våra jag ge-
nom myten, fortsätter McAdams, och menar att källorna för att skapa be-
rättelsen om oss själva är omfattande vilket ger oss närmast obegränsade 
möjligheter (Ibid., sid. 13). Våra livsberättelser säger således något om 
hur vi skapar våra identiteter. Sveningsson och Alvesson (2003) illustre-
rar väl vad det innebär att studera en sådan berättelse:  

In order to understand identity in depth we need to listen carefully to the 
stories of those we claim to understand and to study their interactions, the 
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discourses and roles they are constituted by or resist – and to do so with sen-
sitivity for context (Ibid., sid. 1190). 

Jag gör inte anspråk på att vare sig ha följt Sara och Lena, eller någon av 
de andra blivande entreprenörerna, över en lång tidsperiod. Samtliga av 
de nio blivande företagarna har jag endast träffat vid en intervju där jag 
bad dem att spontant redogöra för sin resa genom (arbets)livet. Utöver 
dessa samtal har det emellertid uppstått en rad andra tillfällen där våra 
vägar har korsats. Med tanke på att jag följt MiF-projektet, och intresserat 
mig för KFV-regionen, under tre år skulle jag också vilja säga att den kon-
textuella förståelsen är god. Dessutom har min ledstjärna definitivt varit 
att lyssna till de blivande företagarna och vara uppmärksam på föränd-
ring, motsägelser och fragmentering i deras livsberättelser.    

Vid samtliga intervjutillfällen bad jag de blivande företagarna att berätta 
om sig själva och sin företagidé och, eftersom intervjusituationer ofta 
uppfattas vara komplexa och tämligen konstgjorda, sökte jag vid varje 
tillfälle att nå en ”normal” samtalsnivå för att uppmuntra till ett så öppet 
samtal som möjligt. Mitt första intryck från samtliga samtal var att somli-
ga, som Sara, villigt delade med sig av sina berättelser och ett samtalsäm-
ne övergick smidigt i nästa. Däremot verkade andra, som Lena, få det 
svårt att tala fritt utan ledning av detaljerade frågor. Vid några av dessa 
tillfällen fick jag bildligt talat ”slita mitt hår” för att få igång ett samtal.  

Mötet med Kajsa 

Särskilt erinrar jag mig mitt möte med Kajsa som precis slutat gymnasiet. 
I stället för att flytta från regionen, vilket hon upplevde att de flesta av 
hennes kompisar gjorde, hade hon beslutat sig för att bo kvar hemma och 
träna hopphästar. Detta kunde hon nämligen göra i anslutning till sina 
föräldrars gård. Av Kajsa får jag veta att det är vanligt att hopphästar 
skadar sig. Kajsas idé var därför att ge dessa hästar en gedigen uppväxt 
genom att erbjuda dem stora hagar där de kunde ströva fritt, men där de 
samtidigt tvingades förflytta sig mellan den plats där de åt och sov. På 
vägen däremellan hade olika hinder byggts upp som alla hästar måste ta 
sig över, så även fölen. På det sättet blev hoppning ett naturligt inslag i 
hästarnas vardag. Till skillnad från de hästar som föds upp i stall träna-
des dessa hästar redan som föl på ett sätt som skulle förebygga framtida 
skador.  

Idén lät spännande och det verkade finnas goda förutsättningar att ge 
hästarna det utrymme som krävdes. När jag svängde av upp mot gården 
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undrade jag ett tag om jag inte kört fel, men det visade sig att jag hela ti-
den kört på deras ägor. Den resurs som krävdes i form av mark var det 
verkligen ingen brist på. Väl framme hos Kajsa blir jag inbjuden att sitta 
ned vid det stora köksbordet. Kajsa frågar om jag vill ha en kopp kaffe 
och, med tanke på att hon hade bakat en sockerkaka för mitt besök, tackar 
jag givetvis ja. Under tiden som hon sätter på kaffe kommer först hennes 
mamma in i köket, och något senare hennes syster. Jag blir indirekt orien-
terad i Kajsas företagande genom det samtal som pågår och får till exem-
pel veta att några nya dräktiga hopphästar precis anlänt till gården.  

När vi en stund senare blir ensamma slår sig Kajsa också ner vid köks-
bordet. Under tiden som vi båda intar kaffe och kaka ber jag henne att 
berätta om företaget. Kajsa skruvar nervöst på sig och säger ”ja, det är ju 
inte så mycket att berätta”. Jag försöker på nytt och formulerar frågan lite 
annorlunda. Återigen får jag ett svar i samma stil och Kajsa ser uppenbart 
besvärad ut. Hon tittar ut genom fönstret och verkar önska att hon vore 
någon annanstans. Förmodligen på en plats där det inte finns någon som 
ställer besvärliga frågor.  

Hur jag än bär mig åt så studsar frågorna tillbaka. Tio minuter senare 
undrar jag om jag inte kommer att få lämna Kajsa tomhänt; utan någon 
berättelse. Jag gör ett sista försök och ber henne nu i stället att berätta om 
sina hästar. Det visar sig vara rätt ”knapp” att trycka på. Jag kan nu luta 
mig tillbaka för att lyssna till Kajsa. Under de följande två timmarna fly-
ter berättelsen på, för det mesta utan hinder. Förutom vid de tillfällen då 
vi kommer in på ämnen som ekonomi, marknadsföring, administration 
och dylikt. Samtalet avstannar emellertid inte utan Kajsa gör snabbt en 
undanmanöver kring dessa ämnen och återvänder till vad hon brinner 
för; sin passion för hästar.  

Iakttagelsen över Kajsas svårigheter att berätta om sig själv är viktig ef-
tersom uppgiften för henne, likväl som för de andra, innebar att leverera 
en berättelse om dem själva och deras företagande. Det var en ”vem-är-
jag” berättelse i relation till företagande som jag efterfrågade. Några hade 
inga som helst problem med att leverera en sådan berättelse. Hos andra 
däremot uppstod tystnader, undanmanövrer och samtalsvändingar innan 
berättelsen kunde komma igång. I samtliga fall kom berättelserna till slut 
i gång och mitt intryck var att alla ville berätta om sig själva men att alla 
inte hade förmågan att relatera till sig själv som företagare.  

Mitt första intryck från intervjuerna bestod därför av ett intryck av att de 
framställde sina berättelser antingen med omisskännlig lätthet, alternativt 
med uppenbara besvär. Till en början var detta förvirrande eftersom jag 
var så koncentrerad på innehållet i berättelsen. Jag lyssnade snarare till 
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vad de framförde än hur yttringarna tog sig i uttryck. Men när jag började 
fundera över hur lätt eller svårt de hade att tala om sig själva i termer av 
företagande skingrades snart förvirringen. Förutom att lyssna till vad 
som sades vid intervjuerna noterade jag därför också med vilken lätthet 
som de kunde ge uttryck åt en berättelse som relaterade till dem själva 
och deras företagande.  

Även Johansson (2004) slogs i sin studie av nio småföretagare av deras 
olika förmåga att producera en berättelse om sig själva: 

[N]ågra företagare som jag mött har verkat angelägna att berätta sina histori-
er, medan andra har varit mer motvilliga” (Ibid., sid. 286).  

Johansson nämner flera faktorer som kan ha stört intervjusituationen på 
olika sätt och som kan ha påverkat både berättare och berättelse. Till ex-
empel kan närvaron av mig som forskare (med vissa egenskaper som har 
en särskild betydelse för vissa personer) ha stört situationen, hur den för-
sta kontakten etablerades skulle också kunna vara ett skäl därtill, och li-
kaså det faktum att alla intervjusammanhang skilde sig åt (Ibid., sid. 184-
87). Samtliga dessa anledningar utgör naturligtvis godtagbara argument 
för att ifrågasätta de påståenden som gjordes.  Men nu var det berättel-
serna i sig som jag var intresserad av och inte att ifrågasätta riktigheten i 
några enstaka påståenden. För en livsberättelse – i detta fall med kopp-
ling till den intervjuades arbetsliv – omfattar alltid någon del av den be-
rättandes jag (Mishler, 1986). Jag intresserar mig därför dels för hur Lena 
och Sara framställer sig själva i sina berättelser, och dels för hur de genom 
att anlita företags- och jämlikhetstråden söker integrera dem i sina livsbe-
rättelser.  

Ett första sammanträffande 

Den avtalade tiden för en av fokusgruppintervjuerna håller precis på att 
ta slut och de tre deltagarna tar god tid på sig med att avrunda den efter-
följande diskussionen89. Vid detta intervjutillfälle har jag samtalet med tre 
företagare som, förutom att driva sina egna företag, också är involverade 
i intresseorganisationerna Företagarna och Svensk Handel. Deras intresse 
för vad som kan – eller borde – göras för att utveckla det lokala samhället 
är stort och samtalet drar ut ytterligare på tiden. Jag har en intervju med 

                                                 
89 Vid detta tillfälle hade inspelningsbandet tagit slut och jag hade försökt att avsluta intervjun (eftersom 
jag hade ett ny intervju bokad), men samtalet fortsatte. Av den anledningen talar jag om en ”efterföljande 
diskussion” och refererar i detta fall till fältanteckningar eftersom jag fortsatte att föra anteckningar om 
vad som sades.  
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Sara inbokad om en halvtimme och börjar därför känna mig lite stressad 
för att inte komma i tid. Av den orsaken tittar jag på klockan och nämner 
lite kort att jag snart måste åka för att jag har ett möte med en ny företa-
gare på orten. De blir genast intresserade över vem det kan vara och, så 
fort jag nämnt Saras namn, byter de hastigt samtalsämne varmed följande 
dialog utspelas: 

Norén: Menar du det där nya innovativa svampföretaget? 

Jag: Ja, hon som odlar Thailändsk svamp… 

Holtblad: Jag hjälpte henne att bygga om lokalerna. Ni vet det gamla mejeriet 
borta på Värmbol [industriområdets namn]. 

Larsson: Det här är ju precis den typ av företag som den här kommunen be-
höver! 

Holtblad: Ja, där har vi verkligen en riktig entreprenör. Det verkar inte finnas 
något som håller henne tillbaka. 

(Fältanteckningar, 2003-03-13) 

Det här är inte första gången under fokusgruppintervjuerna som jag in-
formeras om Sara och hennes nya svampföretag i Katrineholm. Vid detta 
tillfälle hade en av företagarna restaurerat den lokal i vilken Sara driver 
sin svampodling. Vid andra tillfällen har jag träffat hennes bankkontakt, 
en lokalt engagerad yrkespolitiker som visade sig vara mycket entusias-
tisk över utvecklingen av hennes företag, samt projektledaren för Vilja-
projektet i vilket hon deltog när hon först flyttade till Katrineholm. Men 
jag har också träffat många andra som gärna berättat om Sara och hennes 
svampföretag. Den vansinniga företagsidén och den envetna invandrar-
kvinnan som verkar lyckas mot alla odds. De som hört om Sara verkar 
ivriga att beskriva detta riskabla företag:  

Om hon kan odla svamp här så kan man praktiskt taget göra vad som helst. 
(Intervju, 2003-03-31) 

[Katrineholms Svampcentrum] är liksom en sådan satsning man borde tycka 
att man skulle ta som exempel när man pratar idéer som just det här med en 
kreativ miljö. Att man skulle… Jaa, om de kan börja odla svamp så kanske 
jag kan göra något annat? (Intervju, 2003-03-10) 

Saras entreprenöriella förehavanden verkar involvera flera av regionens 
invånare som pratar om ”kvinnan som odlar svamp” och ”hur annorlun-
da hon tänker” (Intervju, 2003-03-31). Man skulle kunna säga att svamp-
företaget har blivit en regional angelägenhet och att några av invånarna 
till och med har involverats i den praktik som tagit form för att etablera 
Saras företag. Till exempel så berättar den lokalt förankrade politikern, 
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som bistått med viktiga kontakter för att Sara ska kunna få till stånd en 
svampodlarutbildning för framtida anställda, följande:  

De [Katrineholms Svampcentrum] ska starta en utbildning som ska börja 
nästa måndag. Och där kan man naturligtvis ställa sig frågan om det en så-
dan här affärsidé. Men det är väl någonting som du kan titta vidare på sen. 
Men hur möter vi i Sverige en thailändsk tjej och en dansk kille? Är de tro-
värdiga att starta ett företag? Är de trovärdiga att få pengar? Är de trovärdi-
ga för näringslivskontoret i en kommun att komma igång? Får de lika myck-
et uppbackning som en gubbe i slips som kommer från Ericsson och vill out-
sourca något? Får de några lokaler? Hur är det med den starten? Det är bara 
ett tips! Det är väldigt intressanta frågeställningar. Tar arbetsförmedlingen 
dem på allvar när de vill starta det här? Hur är attityden? (Intervju, 2003-03-
10) 

I dessa reflektioner påträffar vi inte bara en, utan ett flertal frågeställ-
ningar formuleras. Sara och hennes nystartade Svampcentrum ser ut att 
väcka frågor som inte tidigare varit så aktuella. Nu formuleras dessa frå-
gor, och med dem skapas intresset för vad som ska hända med Sara och 
hennes företag.  

Invigningen av Saras företag 

När jag någon månad innan intervjutillfället deltog vid Saras invigning 
av företaget och de nyinflyttade lokalerna blev också jag – precis som så 
många andra – överraskad och fascinerad av denna person vars verk-
samhet anses så exotisk. Idén om en thailändsk svampodling i Katrine-
holm, planerna med att erövra den svenska dagligvarumarknaden, visio-
nen om att expandera internationellt. Ja hela hennes uppenbarelse fasci-
nerade.  

Vid detta tillfälle träffar jag emellertid inte bara Sara för första gången 
utan, lustigt nog, också Lena. De var båda i full fart med att komma i 
gång med sina företag vid denna tidpunkt och beskriver ivrigt sina före-
tagsidéer och vad de har i åtanke att åstadkomma. Men när Lena berättar 
om de olika SPA- och massagebehandlingarna, och den behållning som 
de kan erbjuda hennes framtida kunder, blir hon mer tystlåten och tillba-
kadragen när vårt samtal närmar sig själva företagandet. Sara däremot 
tvekar inte en sekund med att berätta att hon ser framför sig att man 
inom fem år kommer att kunna köpa hennes thailändska svamp i var och 
varannan livsmedelsaffär. Då, menar hon, kommer hennes företag att 
kunna erbjuda 500 personer anställning. ”Sen kommer jag att ta mig in på 
den europeiska marknaden”, avslutar hon med att säga.  
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Sara och Lena intar två skilda positioner 

I intervjun med Sara, några månader senare, beskriver hon sitt företag 
och sina planer innan jag hinner fråga om dem. Sig själv framställer hon 
på följande sätt: 

Du vet, jag är som vatten som flyter förbi stenarna. Om en sten kommer i 
min väg så handlar det bara om att hitta en väg förbi den… Hur kan man an-
nars bryta ny mark? (Intervju, 2003-03-13) 

Som kontrast får jag, i min intervju med Lena, gott om tid att introducera 
mig själv. Det är inte förrän jag ber henne att berätta om sig själv som 
hennes berättelse tar vid. Då blir det första hon säger följande: 

Just nu känner jag mig rätt så splittrad. (Intervju, 2004-04-08)  

Känslan av att vara sig splittrad är något som Lena återkommer till flera 
gånger under vårt samtal. När Sara talar om sig själv som ”vatten som 
rinner förbi alla hinder” talar Lena om sig själv i termer av fragmentering 
och upplösning. Sara verkar varken acceptera, eller förkasta, sin position 
som företagare; eller entreprenör. (Ja, hon är faktiskt en av de få som till-
skriver sig själv begreppet entreprenör!) I stället förflyttar hon sig hela 
tiden under intervjun och hennes berättelse tar hela tiden ny form. Sara 
verkar, genom sina förflyttningar under samtalet, ständigt inta nya posi-
tioner. Lena däremot framställer sig själv som splittrad i sin position som 
företagare. Begreppet entreprenör används aldrig av Lena och hennes 
försök att hitta en position som företagare framstår minst sagt som pro-
blematisk. 

Czarniawska (2004) påminner oss om att vi aldrig är ensamma författare 
till våra berättelser, vilket också gäller Sara och Lena. Eftersom diskurser 
utgör våra gemensamma lingvistiska resurser är de också en del av varje 
samtal. Sara och Lena håller på att bli de efterlängtade entreprenörerna - 
de som kan ordna med arbetstillfällen, tillväxt och samhällets utveckling. 
Så visst finns det både förväntningar och förhoppningar på vad de företar 
sig. Detta är vad makt handlar om i ett diskursperspektiv; att människor 
placeras i vissa förutbestämda positioner (t ex Foucault, 1971; Wetherell 
och Potter, 1992).  

I den dominerande företagstråden intar den vinstdrivande mannen som, 
genom sitt företagande förser KFV:s invånare med arbetstillfällen i till-
verkande företag, den ”passande” positionen. En sådan position kan för-
väntas vålla de båda kvinnorna ett visst besvär. Frågan är hur de, givet 
antagandet om en dominerande företagstråd, överhuvudtaget kan inta en 
position som företagare. Följer vi Burr (1995, sid.125), som argumenterar 
för att se människor både som brukare och producenter av diskurser, ges 
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vi alla en möjlighet att se hur vi också kan bekämpa de positioner som 
riskerar att låsa fast oss. Av den anledningen borde vi öva vår kapacitet 
att identifiera, förstå och, ibland också motstå, de diskurser vi omges av. 
Jag tänker mig att Sara och Lena både kan omförhandla, avvisa, eller för-
lika sig med den position som företagstråden har att ge. Jämlikhetstråden 
skulle också kunna ge dem en annan position som företagare och entre-
prenör. 

I regel verkar invånarna inte vara medvetna om olikheterna mellan före-
tags- och jämlikhetstråden och de olika tolkningar av entreprenörskap 
och företagande som de erbjuder. Ofta anlitas de två samtalstrådarna 
samtidigt och slingrar sig samman, vilket gör skiftningarna mellan dem 
subtila. Sara däremot anlitar de båda samtalstrådarna i deras respektive 
ytterlägen vilket gör att de båda framstår som tydliga i sina ”konturer”. 
Hon gör det dessutom till synes helt obekymrat, vilket verkar göra andra 
runtomkring henne desto mer bekymrade. 

Saras berättelse 

Jag kliver ut ur bilen vid det gamla mejeriet som, efter nedläggning, 
byggts om och blivit ett tillhåll för ett antal småföretag. Antagligen ser jag 
något förvirrad ut eftersom en man kommer mot mig. Överraskande ro-
par han mitt namn. Det visar sig vara Lars, Saras partner såväl privat som 
i företaget. Vid intervjun deltar de båda två och presenterar entusiastiskt 
sina avsikter med att odla färsk thailändsk svamp i Sverige där de ser sto-
ra möjligheter med att skapa en ny marknad. De talar om en expansion 
och att de, så småningom, ser framför sig hur färsk thailändsk svamp 
kommer att vara en dagligvara i hela Europa. Sara berättar om företagets 
marknadsplaner, det antal av anställda som företaget kommer att syssel-
sätta, styrelsens sammansättning, behovet av att utveckla en svampod-
lingsutbildning för anställda, framtida samarbetspartners, den etniska 
marknaden i Stockholm osv. Av allt att döma verkar företagstråden anli-
tas. 

I nästa sekund vänder emellertid samtalet och Sara börjar berätta om ”de 
saker som betyder något” för henne. Hon förklarar att företagets framtida 
personal är oerhört betydelsefull, inte bara för att det ställs hårda krav på 
att odla svamp ekologiskt, utan för att ett företag kan ses som ett samhäl-
le i miniatyr. I det samhälle som Sara är i färd med att bygga upp ska det 
inte få förekomma vare sig segregering, diskriminering eller förtryck:     
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Du vet, det här företaget ska bli en arena för integration. Det är så många 
människor i den här regionen som exkluderas från arbetsmarknaden. Det är 
skamligt! I mitt företag ska det finnas en mångfald, en blandning av kvinnor 
och män, invandrare och svenskar, gamla och ungdomar, och olika etniska 
minoriteter. Här måste de alla ha respekt för varandra. Annars kan de se sig 
om efter ett arbete någon annanstans… (Intervju, 2003-03-13) 

Uppenbarligen använder Sara jämlikhetstråden för att beskriva syftet och 
målet med företaget, tänker jag, men blir i nästa sekund avbruten mitt i 
mina funderingar eftersom Sara då återvänder till att berätta om de olika 
tillväxtsstrategier som hon överväger. Något senare avbryts vi av den ny-
rekryterade, likaså den först anställda personen, som behöver praktisk 
handledning. Det är något med bevattningen som måste justeras i en av 
odlingarna för att fuktighetsgraden ska vara på rätt nivå. Svamp är tydli-
gen en kräsen organism som kräver rätt betingelser i fråga om tempera-
tur, ljus, och fukt, för att växa. Sara går iväg en stund och när hon några 
minuter senare återvänder ger jag upp mina försök med att försöka förstå 
henne och börjar istället lyssna till vad hon har att säga.  

På det sätt som Sara sätter samman sin berättelse, genom att rätt så 
slumpmässigt anlita företags- och jämlikhetstråden, verkar hon förvirra 
fler än mig. Hon framstår inte bara som gåtfull, utan som en gåta som 
man måste lösa. Och medan människor är upptagna med att lösa denna 
gåta vandrar hon vidare, till synes nyckfullt, men fast föresatt att få sitt 
gryende företaget att växa till den storlek, och med den vision och syfte, 
som hon har i åtanke. Sara tar i ena ögonblicket aktivt positionen som fö-
retagare och refererar till sig själv som både en seriös affärskvinna och 
entreprenör, medan hon i nästa sekund förkastar vad hon uppfattar vara 
de uppfattningar som dominerar företagandet i regionen. Typiskt är hur 
hon återkommer till vad hon inte är, eller vad hon inte gör.   

Du vet, jag är ju inte en man som driver en av de stora industriföretagen 
här… och jag håller ju verkligen inte på med det här för att bara tjäna peng-
ar… [skrattar]. (Intervju, 2003-03-13) 

Dessa är alla ord som hör hemma i företagstråden, vilken Sara anlitar 
men som hon samtidigt avvisar på grund av att hon inte ser sig passa i 
den position som denna diskursiva tråd har att erbjuda.  Dock verkar hon 
inte falla i fällan och bli ”den andre”. Tvärtom verkar hon anlita de båda 
samtalstrådarna för att komma undan dominerande föreställningar och 
förflytta sig mot vad som hon ser som angeläget; att bygga en organisa-
tion som baseras på heterogenitet, tilltro och respekt samt att odla thai-
ländsk svamp, och att skapa ett framgångsrikt företag som kan expande-
ra på den europeiska marknaden.  
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Saras målsättningar och idéer tenderar att uppfattas som både dubbelty-
diga och svårfattliga – precis som många uppfattar henne. Hon förvirrar 
människor genom sitt sätt att så, såväl frön av tvivel, som av hopp. Sara 
porträtterar sig själv som företagare (hon titulerar sig ju även som entre-
prenör), men hon godtar inte föreställningarna om vem som är företagare 
– eller entreprenör - enligt företagstråden. Eftersom denna position inte 
passar Sara spelar hon i stället med den; hon leker med den, utmanar den 
och till följd därav förkastas den, om än indirekt.  

Saras sätt att relatera till sig själv påminner mycket om det sätt som några 
kvinnor i norra Italien, som alla drev egna jordbruk, nyckfullt relaterade 
till sig själva (se Fournier, 2002). Deras uppträdande gjorde varje försök 
att förstå dem omöjligt eftersom de ”konstant var på väg någon annan-
stans” (Ibid., sid. 69). De rörde de sig med andra ord ständigt - och aktivt 
– bort ifrån andra människors uppfattningar om dem. Såväl Sara som de 
italienska kvinnorna verkar använda och relatera till sociala kategorier 
som det passar dem. Denna strategi, som medför att dominerande före-
ställningar indirekt omförhandlas, kan vi också hitta i andra kontexter. 
Sveningsson och Alvesson (2003) beskriver till exempel hur en forsk-
ningsansvarig chef på ett större företag “aktivt positionerade sig själv 
ifrån vad hon uppfattade vara triviala uppgifter” (Ibid., sid. 1180).  

När det gäller Sara ”tänjer” hon på företagarpositionen. Genom det sätt 
som hon anlitar både företags- och jämlikhetstråden kan hon förflytta sig 
oberörd mellan de olika föreställningar som finns om företagande. Som 
ett resultat framstår företagarpositionens gränser som alltmer oskarpa.  

Lenas berättelse 

På väg till min intervju med Lena påminner jag mig om mitt första samtal 
med henne då hon, omkring ett år tidigare vid Saras invigning, entusias-
tiskt berättat om sin idé med att driva SPA-verksamhet och massage. 
Lena framstod för mig som oerhört kunnig avseende både de tjänster som 
hon skulle erbjuda och de produkter som hon tänkte använda sig av. Hon 
verkade också mycket angelägen om att kunna hjälpa sina framtida kun-
der med allmänna krämpor, som stress och stela muskler, men också med 
betydligt allvarligare besvär där hon såg sig kunna komplettera skolme-
dicinen med alternativ behandling. När det gällde planerna med företa-
get var hon emellertid avsevärt mer återhållsam. 

 Jag kliver uppför trappan till lokalen som ligger precis bredvid torget 
mitt i Katrineholm. Precis innan jag öppnar dörren och kliver in till Lenas 
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mottagning slås jag av att det ska bli spännande att få träffa henne igen. 
Vid det här laget hade jag börjat lägga märke till nyanserna i de blivande 
företagarnas olika berättelser och i bakhuvudet fanns frågor som; Har 
Lenas berättelse förändrats, och i så fall hur? Vad har hänt med både 
henne och hennes företag under det år som passerat sedan vi sista talades 
vid?  

Väl inne i Lenas lokaler lägger jag genast märke till den proffsiga inred-
ningen. På hyllan bakom disken står burkar och flaskor i noggranna rader 
i olika fack. En liten soffgrupp med tillhörande bord står placerad invid 
ingången där det ligger tidningar att läsa för dem som väntar på sin tur. 
Väggar, gardiner och andra inredningsdetaljer ser ut att vara utvalda 
med omsorg och ger ett rogivande intryck. Bakom disken skymtar jag 
inte bara en, utan flera, stolar där jag antar att behandlingarna sker. ”Jag 
har nyss flyttat hit för att få kontakt med andra företagare”, berättar Lena 
för mig och kommer fram så att vi kan hälsa.   

Tydligen delar hon lokalerna med två andra kvinnor som har liknande 
företag; en arbetar som nagelskulptris och den andra arbetar med hud-
vård. Det förklarar även det flertal av behandlingsställen som jag lagt 
märke till. ”Det är perfekt för då kan jag lära av dem”, fortsätter Lena. 
Jaha, tänker jag, det är ju bra, men blir nyfiken på vad hon kan lära efter-
som gränsen mellan att vara kollega och konkurrent borde vara otydlig. 
”Jag måste lära mig att driva företag eftersom jag inte är en sådan; en fö-
retagare”, utbrister hon då.  

Lena verkar söka efter ett språk, eller en diskurs, som hon kan anlita för 
att ge henne en position som passar henne som företagare. Mot slutet av 
intervjun återkommer vi till ämnet om att hon inte ser sig som en företa-
gare. Jag ber henne därför att berätta hur en sådan person är: 

Det är en stark affärskvinna, någon som är självsäker. Och det är en bild som 
inte passar mig alls. Jag är inte sådan. Det är ofta jag vaknar på morgonen 
och funderar om jag verkligen ska fortsätta att driva företag. (Intervju, 2004-
04-08) 

När hennes dilemma om att försöka förskaffa sig denna position - som 
innehas av en person som hon beskriver som självsäker - väl ger sig till 
känna dröjer hon sig kvar vid samtalsämnet i ytterligare en halvtimme. 
Dessutom blir samtalet rätt så inåtvänt. Lena verkar nästa glömma bort 
att jag är i rummet och att den tid som vi avsatt för intervjun har 
överskridits för länge sedan.  

Poängen här är att Lena inte alls har haft svårt att komma igång med sitt 
företag – i alla fall inte svårare än vad de flesta har under de tre första 
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skakiga åren. Hon har redan en stadig kundkrets och verkar göra en 
hygglig förtjänst som gör att hon klarar uppehället. Även om hon får snå-
la lite under sommaren som hon beskriver som hennes lågsäsong. Med 
andra ord verkar hon kunna försörja sig på att erbjuda regionens invåna-
re massage- och SPA-behandlingar. Men Lenas berättelse avslöjar en strid 
om hur hon ska se kunna sig som företagare. Och, det är sig själv hon 
brottas med. Att försöka se sig själv som företagare är något som Lena 
kämpar en hel del med, vilket också uttalas: 

Att sätta ett pris på sina tjänster är som att sätta ett pris på sig själv. När en 
kund klagar om en behandling som jag utfört blir jag sårad – personligt – och 
vill helst inte ta betalt. Så här borde jag naturligtvis inte tänka om jag varit en 
riktig företagare… (Intervju, 2003-04-08) 

En viktig strid blir själva prissättningen av de tjänster som hon erbjuder 
eftersom den sammankopplade med den företagaridentitet som hon inte 
känner sig bekväm med (se också Ahl och Samuelsson, 2002). Lena får 
svårt att ta rimligt betalt och att höja sina priser framstår för henne som 
omöjligt. Även om hon inser att hon måste göra det för att hennes företag 
inte ska kollapsa ekonomiskt. Hon har bara en kropp att använda, och 
hon arbetar redan både kvällar och lördagar för att få det att gå ihop. Att 
ta (tillräckligt) betalt verkar helt enkelt förknippat med att vara den tuffa 
affärskvinnan. En person som hon inte ser sig som. Att hitta en prisnivå 
på de tjänster som hon erbjuder visar sig vara en balansakt mellan mot-
stridiga krav eftersom hon inte ser sig som en person som kan ta (fullt) 
betalt för sina tjänster. Det är slående att Lena har hamnat i en konflikt 
om hur hon ska se sig som företagare. Detta leder till ett identitets-
dilemma som blir problematiskt för henne att lösa.  

Lena berättar att hon verkligen tycker om vad hon gör – att hon genom 
sina behandlingar kan hjälpa människor och samtidigt erbjuda dem en 
rogivande stund. Lena verkar också nöjd med sina nya kollegor, deras 
råd, och den lokal som hon precis flyttat till. Trots det upphör hon inte 
med att ifrågasätta och överväga sitt företagande. Hon ser sig inte som 
”den tuffa affärskvinnan” och hennes kollegor blir förebilder och lärare i 
hennes strävanden om att förskaffa sig en position som företagare; en po-
sition som konstituerats av företagstråden. Att klä sig i företagaridentite-
ten innebär, för Lena, att bli en person som hon inte själv ser sig som.  

Det är påtagligt hur Lena, till synes förgäves, kämpar med att skapa en 
integrerad och meningsfull identitet som anknyter till företagande. Till 
skillnad från Sara verkar identitetsdilemmat, i Lenas fall, vara något som 
ska lösas av henne själv. Under tiden som Sara aktivt positionerar sig 
själv som företagare – oavsett vilken av samtalstrådarna som anlitas – och 
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överlåter åt andra att lösa gåtan om vem en företagare kan vara, fastnar 
Lena i ett identitetsdilemma som gör det svårt för henne att inta en posi-
tion som företagare.  

Vid ett diskursivt vägskäl  

Att bli företagare kan ses som en komplex samling processer, vilka flätas 
samman med olika arenor i livet. En sådan process innebär att det inte 
bara finns en väg att följa. Men Lena och Sara ger oss ett uppslag om att 
det kan finns två ”gångstilar” som visar att diskurser kan anlitas på 
mycket olika sätt. Man skulle kunna säga att både Sara och Lena ställer 
de frågor som Sarasvathy (2001) skissar i sin ”effectuation theory”; Vem 
är jag? Vad vet jag?, och, Vem känner jag? Men de ställer sig dessa frågor 
på väldigt skilda sätt. Möjligtvis kan detta bero på att de inte har samma 
diskursiva resurser att anlita.  

Lenas berättelse illustrerar en strid om att närma sig företagaridentiteten, 
som den konstituerats enligt företagstråden. Lena intar således en posi-
tion som gör att företagstråden behåller sin dominerande status i regio-
nen och, trots att hon känner sig obekväm, accepterar hon inte desto 
mindre denna måttstock. Följaktligen kämpar Lena för att kunna se sig 
själv som företagare genom att utrusta sig med den socialt skapade iden-
titeten som passar en person som är beslutsam, rationell, självsäker, osv.. 
Mytbilden om entreprenören reproduceras oavsiktligt. 

Lenas förhållningssätt står i skarp kontrast till Sara som använder både 
företags- och jämlikhetstråden och som får en mer öppen relation till före-
tagaridentiteten. Hon kan sägas tillämpa en ”gångstil” där hon aktivt för-
bryllar och förvirrar människor. Identitetsdilemmat lämpar hon över på 
andra; hon är ju gåtan som måste lösas. Sara anlitar både företags- och 
jämlikhetstråden och verkar därigenom att, rätt så lättvindigt, kunna föra 
sina idéer vidare. Det faktum att hon gjort sig känd som ”svampkvinnan 
som gör något nytt i regionen”, och som den lokala tidningen publicerat 
ett flertal artiklar om, utmanar föreställningarna om företagande i regio-
nen; företagstråden. Hennes berättelse har således – i alla fall än så länge 
– likheter med ”historieskapande” (Spinosa, Flores och Dreyfus, 1997), 
vilket refererar till hur entreprenörer med sina innovationer utmanar rå-
dande ordningar och förändrar hur vi ser på vissa saker. De skapar nya 
världar. 

I Johanssons (2004, sid. 278) studie av nio småföretagares berättelser 
kommer han fram till att dessa företagare inte enbart redogör för sina erfa-
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renheter genom berättelser, de lever dessutom ut sina berättelser. Här vill 
jag nu påminna om att vi måste betrakta dessa berättelser som relationel-
la. De uppstår inte i ett socialt vakuum utan blir till i relationer med 
andra. Återigen; vi kan aldrig se oss som ensamma författare till våra 
livsberättelser.  

Det manuskript som Sara och Lena hittills producerat ger ett intryck av 
en ”bra” respektive en ”dålig” lösning för hur man kan hantera den posi-
tion som företagstråden erbjuder. En position som innebär ett dilemma 
om man nu inte skulle vara man, vinstdrivande, leda ett tillverkande fö-
retag, och erbjuda regionens invånare ett flertal arbetstillfällen. Emellertid 
skulle jag vilja argumentera för att Lenas och Saras olika förhållningssätt 
– vilka kan ses som en bra respektive en dålig gångstil - är en illusion. Jag 
har förletts att se ett ”korrekt” sätt för hur vi ska förhålla oss till företa-
gande, vilket leder tanken till sökandet efter någon form av kausalitet. En 
sådan syn hindrar oss från att se identitetsarbete som en relationell pro-
cess likväl som den utgör ett hinder för att se den möjliga lägesändringen 
mellan företags- och jämlikhetstråden. 

Samspelet mellan företags- och jämlikhetstråden 

Jag har under snart tre år följt Sara och hennes äventyr i KFV-regionen 
vilket, minst sagt, liknar en berg-och-dalbanetur.  I ena stunden förväntas 
hon skapa de efterlängtade arbetstillfällena, samtidigt som hon ses bidra 
till såväl tillväxt som jämlikhetssträvanden i KFV-regionen. Den organi-
sation som hon byggt - med ett tjugotal anställda i olika åldrar, av båda 
könen och från olika social, etnisk och religiös bakgrund - kan mycket väl 
beskrivas som heterogen. Men i nästa sekund drabbas hon av olika bak-
slag. En konflikt med hyresvärden – Katrineholms kommuns fastighets-
bolag - tvingar Sara att flytta företaget till en annan lokal, och en annan 
närliggande stad. Denna flytt – och framförallt de nya lokalerna – gav 
upphov till omfattande produktionsproblem och, till följd därav, en kon-
kurs. I nästa sekund är hon dock tillbaka och, efter en rekonstruktion av 
bolaget, sluter hon avtal med två av de största livsmedelsdistributörerna i 
Sverige. Under 2004 tar hon emot utmärkelsen ”Årets Nyföretagare” av 
den nationella organisationen Jobs and Society som stödjer nyföretagandet 
i Sverige. Återigen möter hon emellertid svåra motgångar, så svåra att 
hon på egen begäran återigen tvingas försätta företaget i konkurs. Vad 
Sara kommer att göra i framtiden står ännu skrivet i stjärnorna. Kvar 
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lämnar hon oss förbryllade, och med en rad obesvarade frågor. I Katrine-
holms Kuriren fångar jag upp några av dem: 

Frågan är vad som händer nu? Drygt 23 personer har varit anställda i företa-
get. Flera av dem är från Katrineholm. Och för flera av dem blev svampod-
lingarna en ovärderlig chans att bli insläppta på en arbetsmarknad som ver-
kat så stängd. Kan de hoppas på att verksamheten drivs vidare någon gång? 
Och hur många gånger kan en företagare starta nya företag efter att ha gått i 
konkurs? (Katrineholms Kuriren, 2004-07-2190)  

Med ens framstår Saras entreprenöriella äventyr som tvetydigt och osä-
kert på grund av att hon anlitat både företags- och jämlikhetstråden. I 
mina samtal med invånare i KFV synliggörs svårigheterna med att åstad-
komma en förskjutning mellan företags- och jämlikhetstråden. Ordningen 
mellan dem behålls intakt med den dominerande företagstråden på första 
plats. De berättelser som florerar om Sara och hennes svampföretag skif-
tar från heroisk tragedi till komisk ironi. Sara används både som ett 
uppmuntrande exempel för ”vad som är möjlighet att åstadkomma” lik-
väl som ett avskräckande exempel för ”vad som kan hända om du startar 
ett företag”.  

Sara förekommer i många olika sammanhang som till exempel i intervjun 
med Petra och Elin, två systrar som blivit avrådda att förverkliga sin idé 
med att starta en thailändsk restaurang i Katrineholm. När de förklarar 
varför de valde att lyssna på rådet från den företagsrådgivare som avrått 
dem använder de Saras konkurser för att framställa sig själva i ett mer 
fördelaktigt ljus som ”ansvarsfulla människor” som agerar rationellt och 
på ett ekonomiskt förnuftigt sätt.  

Förändringar av det slag som präglar Saras process hör inte till Lenas 
vardag och bemödanden med att bli en företagare. Så har heller inte hen-
nes företag uppmärksammats – eller fyllts med ett sådant hopp för ut-
vecklingen av KFV – som Saras gjorde. Men vid spridningskonferensen 
för MiF berättar den nya näringslivssamordnaren vid näringslivskontoret 
i Katrineholm om idén med att förvandla en centralt belägen byggnad till 
en ”marknadsplats”; 

Det här ska bli en arena för alla, så att de får en chans att pröva sina idéer till-
sammans med andra som befinner sig i samma situation. Det här ska bli en 
plats där man aldrig kommer att stå ensam, utan här kommer det alltid att 
finnas ett stort socialt stöd. Idén handlar inte bara om att gynna nya företag. 
Det handlar om ett göra entreprenörskap tillgängligt för alla människor. 
(Fältanteckningar, 2004-11-26) 

                                                 
90 Artikeln gick under rubriken ”Svampcentrum åter i konkurs”, vilken hämtades på följande Internet-
adress: http://www.kkuriren.se/kkuriren/index.php?val=1000001&val2=1&val3=0artikel=3 (2005-08-
23).. 
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Plötsligt tycks jämlikhetstråden vinna mark och, av en händelse, blir ock-
så Lenas berättelse omskriven; av andra. Hon kan nu bli en företagare på 
sina egna villkor. Lena pekas till exempel ut som en förebild i NEEM det 
nätverk som stödjer företagande bland kvinnor från etniska minoriteter i 
KFV-regionen, och som jag kommer att tillägna nästa kapitel. I slutet av 
min intervju med Lena visar hon också en annan bild av företagandet. En 
bild där hon för en stund inte längre överväger att vara företagare, utan 
där hon i stället visar företagaridentiteten lite mer uppskattning. Positio-
nen som företagare framstår kanske ändå inte som så omöjlig för Lena att 
inta:  

Det här är ett mer oberoende arbete. Jag kan själv bestämma hur jag vill arbe-
ta, och utvecklas, och så... Det finns inte längre någon som kan säga att du kan 
inte bli den personen… eller den, eller den… Ingen ger mig längre pengar i 
slutet av månaden och säger ”här är din lön, tack för att du arbetade för oss 
och adjö”. (Intervju, 2004-04-08) 

Ett omdanat entreprenörskap 

Om vi vill flytta entreprenörskap till nya domäner måste vi synliggöra de 
olika sätt som vi kan tala om och uppfatta entreprenörskap i samhället, 
menar Steyaert och Katz (2004). Nya möjligheter, som involverar andra 
värderingar än de rent ekonomiska, kan uppstå när människor uppfattar 
entreprenörskap på ett okonventionellt sätt (se även Rehn och Taalas, 
2004; Johnstone och Lionais, 2004). På så sätt kan också öppningarna i vä-
ven ge sig tillkänna. Genom att uppmärksamma identitetsarbetet hos bli-
vande företagare i KFV-regionen har jag i detta kapitel gett en glimt av 
relationen mellan företags- kontra jämlikhetstråden. Av allt att döma för-
ändrar inträdet av jämlikhetstråden en del av livet i KFV-regionen, likväl 
som livet för vissa personer. Jämlikhetstråden visar att det finns alternativ 
till de tjocka trådarna i entreprenörskapsväven som är fastlåsta i den in-
dustriella sfären och den ekonomiska dimensionen. Den inbjuder männi-
skor som har svårt att spegla sig i mytbilden om entreprenören ett alter-
nativt sätt att relatera till sig själva som företagare; eller entreprenörer.  

I en värld där vi ofta anropar de tjocka trådarna i entreprenörskapsväven 
som den stora Lösningen för att skapa ekonomisk tillväxt ger oss jämlik-
hetstråden en strimma hopp i den meningen att den ger företräde till 
samtalet om ett jämlikt samhälle, att den synliggör det relationella sam-
spelet i skapandet av möjligheter, att den tar hänsyn till de vardagliga 
aspekterna av livet, och att den gör andra värderingar än ekonomiska till 
en logisk grund för entreprenörskapandet. I kontrast till företagstråden 
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inkluderar jämlikhetstråden oss alla i entreprenörskapandet. Med ens är 
vi alla lika jagade. Kanske upphör då jakten?  

Möjligen kan detta resonemang ses som en resa till Utopia? Vad vi kan 
göra – förutsatt att vi är intresserade av att göra en sådan resa möjlig - är 
att påminna oss om att det finns alternativa sätt att förstå och relatera till 
entreprenörskap. Så varje gång vi är på väg att berätta någon av de hero-
iska berättelserna om dem som vi kallar ”riktiga” entreprenörer, eller när 
vi pratar med en god vän som överväger att förverkliga en idé, eller när 
vi är engagerade med att dra i gång ett nytt entreprenörskapsprojekt, fö-
reslår jag att vi stannar upp en stund och överväger vilka alternativa sätt 
det finns att tala om entreprenörskap. För om nu mångfald ska prägla 
vårt samhälle vore det väl konstigt om det bara fann en dräkt att klä sig i 
som entreprenör. Då härskar trots allt enfalden.   
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Kapitel 10 

ETT REGIONALT DRAMA – AKT V 
 

NEEM – EN OAVSEDD ORGANISATION SOM 
UTMANAR SPELREGLERNA…* 

Vi är fångade i nät av förvirrande och förbryllande beroendeförhållan-
den. Kulturers krav att få behålla sin egenart trots sådana beroendeför-
hållanden kan bara tillfredsställas genom riskfyllda dialoger med andra 
kulturer, som kan leda till såväl utanförskap och konflikt som 
 förståelse.  

Seyla Benhabib (2002, sid. 15) 

”Nästa Katrineholm” säger rösten i högtalaren. Tåget stannar till med ett 
ryck och jag väcks med ens upp ur de dokument som jag varit försjunken 
i. I alla fall sedan förra uppehållet i Flen.  Jag kliver ut på perrongen i de-
cembermörkret som ännu inte hunnit skingra sig i den tidiga morgon-
timmen. I dag är en historisk dag i projektet Mångfald i Företagsamhet. 
Det är dags att sprida projektets resultat. Följaktligen har man samman-
kallat till en presskonferens för att berätta om vad som kommit fram ge-
nom arbetet i alla de olika konstellationer av grupper som formerats se-
dan vårvintern 2001. En nära tre år gammal historia. 

Jag styr med bestämda steg mot Kullbergska huset som numera är en 
välbekant miljö. Något förvirrad stannar jag upp på trappan, den vanliga 
skylten och ringklockan till Näringslivscentrum är borta. Jag trycker i 
stället på en av de andra ringklockorna och ut kommer två kvinnor som 
förvånat ser på mig då jag frågar efter Näringslivscentrum. ”Nej de finns 
inte här längre, det är nog snart ett år sedan de flyttade”, förklarar de 
båda. Jag ler lite grand och förbannar mig själv tyst för att jag inte hade 
kollat upp adressen bättre. Hur jag än bär mig åt kommer jag att bli sen. 
                                                 
* Detta kapitel bygger i till stor del på bokkapitlet ”När det oavsedda utmanar spelreglerna…” vilket publice-
rats i antologin ”Den oavsedda organisationen”. Se Berglund (2006b).  
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Taxi skulle dröja cirka 15 minuter och det tar ungefär lika lång tid att gå. 
Jag bestämmer mig för att gå och skyndar genom centrum och förbi ett av 
Katrineholms industriområden. Jag slås av att det nu är drygt tre år och 
två månader sedan mitt första besök vid Kullbergska Huset. Tänk vad 
fort tiden går!  

Efter en tjugo minuters rask promenad hamnar jag slutligen utanför en 
oansenlig byggnad som klätts med en skylt som annonserar den verk-
samhet som pågår – ”Näringslivets Hus”. Väl inne i den stora lokalen 
upptäcker jag att här numera finns rum för alla de organisationer som 
arbetar med någon sorts utveckling av (närings)livet i Katrineholm. 
Överallt syns människor som jag under de senaste tre åren träffat av och 
till. Jag skymtar teamledaren för etniska minoriteter som numera är en-
gagerad i NEEM, koordinatorn för MiF, engagerade deltagare från Ut-
vecklingspartnerskapet, aktörerna i MiF:s presidium, deltagare från mo-
biliseringsgrupperna och den nya näringslivskoordinatorn.  

Alla verkar glada och förväntansfulla inför presskonferensen. Nu är det 
dags att berätta om vad som åstadkommits och - framförallt – lyfta den 
viktiga frågan om hur alla kan bli en del av utvecklingen av regionen. 
Två män från den lokala tv-bevakningen dyker upp och konferensen kan 
sättas igång. Efter en stund – när alla presenterat sig och de projekt som 
de arbetat med – kommer frågorna: 

Vad har egentligen hänt?  
Vad har arbetet med MiF att göra med att utveckla regionen? 
Visst, det är synd om dessa människor – men vad kan ett projekt som MiF 
göra åt den saken? (Fältanteckningar, 2004-11-26) 

Ivrigt börjar alla att svara i mun på varandra och förklara vad det egentli-
gen handlar om – att förändra strukturer. Att göra det till synes ogörliga 
görligt. Entusiasmen övergår emellertid snart i en frustration. Kanske 
också besvikelse? Nedslaget konstaterar koordinatorn för MiF att hon 
ännu en gång misslyckats med att förklara vad MiF i själva verket har 
handlat om. I bilen, på väg ner till stan för att äta lunch med kvinnorna i 
NEEM, reflekterar den förra teamledaren över vad arbetet med MiF 
egentligen handlat om: 

Det här projektet har handlat om att prata. Vi har fått förklara igen, och igen, 
och igen, och igen… Påverkan på strukturerna handlar ju om vad de – aktö-
rerna! – pratar om! Kan det vara så vårt att förstå? (Fältanteckningar, 2004-
11-26) 

Hon stannar upp i sina reflektioner och tittar ut på det tilltagande snöfal-
let och ler sakta för sig själv: 
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Men idag pratar de faktiskt inte på samma sätt. Något har i alla fall hänt. 
(Fältanteckningar, 2003-11-23)  

När allt kommer omkring har nog inte Mångfald i Företagsamhet handlat 
så mycket om en jakt på entreprenörer som efter en jakt på ett nytt språk. 
Ett språk som berättar om hur vi alla kan bli delaktiga i att skapa samhäl-
let. Katrineholm försvinner i vit vinterskrud ur mitt synfält denna dag. 
Tågets krängningar gör det svårt att läsa så jag låter tankarna fladdra iväg 
till en alltmer brännande fråga; Hur i hela fridens namn jag ska berättel-
sen om MiF kunna bli en avhandling? NEEM, erinrar jag mig plösligt, det 
är något jag måste berätta om! Den organisation som uppstod genom 
MiF. Det är i alla fall konkret, begripligt, förklarligt. Något att ta på… 

NEEM – En oavsedd organisation 

Under de tre år som MiF varade pågick en mängd olika aktiviteter för att 
mobilisera deltagare och förändra de företagsfrämjande strukturerna. Ef-
ter det att MiF-projektet avslutades våren 2005 är de flesta av dessa akti-
viteter blott ett minne och den konkreta form som återstår är i många fall 
endast en projektdokumentation som för en alltmer tynande tillvaro i nå-
got avlägset arkiv.  

Men det finns också några mer bestående resultat av MiF. Ett sådant är 
den organisation som formerades i ett tidigt skede i projektet; Nätverket 
för Entreprenörer från Etniska Minoriteter (NEEM), vilken jag kort redogjor-
de för i kapitel 6. Denna organisation bildades under MiF-projektets inle-
dande skede av deltagarna i målgruppen ”kvinnor från etniska minorite-
ter” och kan betraktas som en högst oavsedd organisation. En organisa-
tion som oväntat gripit tag i möjligheten att – i varje fall till viss del – 
skriva om några av företagstrådens spelregler.  

Om Equalidén bidragit till att känneteckna MiF som ett tvetydigt projekt 
så vill jag mena att NEEM är en stark bärare av denna tanke och som där-
igenom ställer saker och ting på sin spets. NEEM var – och är i högsta 
grad fortfarande – en organisation som utmanar de spelregler som upp-
rätthåller våra föreställningar om entreprenörskap, genus och etnicitet. 

I MiF betonades det som oerhört centralt att synliggöra och skapa arenor 
och mötesplatser där en mångfald av entreprenörskapsversioner kan få 
komma till uttryck. Genom NEEM har en sådan arena vuxit fram. En are-
na som tillåter de ”andra” versionerna av entreprenörskap att synas. Följ-
aktligen skapar NEEM öppningar i väven och därmed förutsättningar för 
att bredda entreprenörskapet i KFV-regionen.  
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Innan jag återvänder till Kullbergska Huset där idéerna till att skapa 
NEEM tog form vill jag först introducera några tankar om hur vi kan tän-
ka om ”spelregler”, och mer specifikt om de spelregler som upprätthåller 
konstruktionerna av entreprenörskap, genus och etnicitet.  

Spelregler om entreprenörskap, genus och etnicitet 

I forskningen om entreprenörskap har kvinnor länge varit osynliggjorda, 
vilket emellertid har kommit att förändrats under det sista decenniet. In-
ledningsvis handlade det framförallt om att synliggöra kvinnors företa-
gande (t ex Holmquist och Sundin, 1989), men efter hand har dess masku-
lina könsmärkning alltmer kommit att problematiseras och sättas i fokus 
för att få till stånd en förändring av det villkorade företagandet (t ex 
Holmquist och Sundin, 2002).  

Som jag diskuterade i kapitel 3 demonstrerar Ahl (2002), genom en 
diskursanalys av forskartexter om kvinnors entreprenörskap, hur svårt 
det visar sig vara att bryta med en ordning där kvinnan knyts till repro-
duktion och mannen till produktion. I stället för att verka för ett mer jäm-
likt förhållande mellan kvinnor och män reproducerar den vetenskapliga 
diskursen idén om att den ”riktiga” entreprenören är en man medan 
kvinnan placeras i positionen som ”den andre”. På så sätt hamnar kvin-
nan i blickfånget och hur hon kan anpassa sig till normen, istället för att 
normen – den maskulina hjältebilden - synliggörs och problematiseras. 

Att företagandet på detta sätt är könsmärkt utifrån en starkt manlig norm 
finner också Pettersson (2002) i sin studie av det framgångsrika småföre-
tagandet i Gnosjö. I sin studie om Gnosjös kultur, och framgångsrika fö-
retagande, understryker Wigren (2002) emellertid att det inte bara är 
kvinnor som fått en undanträngd position, utan också invandrare.  

Om nu kvinnor och invandrare varit osynliggjorda i forskningen om ent-
reprenörskap så råder ett liknande tillstånd i forskningen om etnicitet och 
genus, fast tvärtom. För i denna forskning är entreprenörskap i högsta 
grad frånvarande. I antologin Maktens olika förklädnader (de los Reyes, Mo-
lina, och Mulinari, 2003) i vilken kön, klass och etnicitet i det postkolonia-
la Sverige diskuteras lyfts till exempel en mängd spännande perspektiv 
fram, men om invandrarkvinnors förhållande till arbetsmarknaden sägs 
inte mycket. Än mindre hörs några röster om att företagande kan vara en 
strategi för att motverka de förklädnader som makten rymmer. I en an-
nan antologi - Marginalisering eller integration – Invandrares företagande i 
svensk retorik och praktik – ägnar Salminen-Karlsson och Sundin (2001) ett 
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kapitel åt en jämförelse mellan kvinnors och mäns företagande och kom-
mer fram till följande konklusion:  

Vår slutsats är att svenska kvinnor och invandrade män bör bete sig som 
svenska män medan invandrade kvinnor bör bete sig som svenska kvinnor. 
Det kanske kan ses som en etapp mot vägen till det svenska norm-
företagandet – det som bedrivs av svenska män. (Ibid., sid.261-262) 

Avståndet för invandrarkvinnor till ett eget företagande tycks således 
vara betydligt längre än för andra grupper. Kanske är det därför som 
studier av invandrarkvinnors entreprenörskap lyser med sin frånvaro. 
Dock ingen regel utan undantag (se Abbasian, 2003 respektive Dalham-
mar, 2004).   

Med utgångspunkt i NEEM är både genus och etnicitet viktiga dimensio-
ner. Eller, för att använda MiF:s vokabulär; ”kvinnor från etniska minori-
teter”. I dagligt tal görs dock för det mesta översättningen till identiteter-
na ”invandrarkvinnor”, ”svarta kvinnor”, eller ”flyktingkvinnor”. Pauli-
na de los Reyes (2003) skriver i Maktens (o)lika förklädnader att ”vår kun-
skap om hur genus och etnicitet samverkar i konkreta sammanhang är 
mycket fragmentarisk och på vissa områden obefintlig”(Ibid., sid. 31). 
Entreprenörskapsforskningen utgör här inget undantag.  

För även om Abbasian (2003) skrivit en välbehövlig avhandling om in-
vandrade kvinnoföretagare i Sverige, att Dalhammar (2004) i sin licentiat-
avhandling diskuterar invandrares företagande i Kista, och att företagan-
de diskuteras både som marginalisering och integration i en antologi 
(NUTEK, 2001) om invandrares företagande skulle vilja säga att vår kun-
skap om hur genus och etnicitet samverkar på ”entreprenörskapsfältet” är 
väldigt bristfällig. NEEM har gett mig en mängd konkreta exempel på 
hur entreprenörskap, genus och etnicitet samverkar, vilket jag tänker 
ägna detta kapitel åt. 

Vad jag försökt rikta uppmärksamhet mot i denna avhandling är att vi 
ofta blir låsta, inte bara när det gäller de fysiska rummen där entrepre-
nörskap kan ta sig i uttryck, utan också när det handlar om våra möjlig-
heter att föreställa oss entreprenörskap väsentligt annorlunda. Inträdet av 
jämlikhetstråden på den regionala scenen där företagstråden länge fått 
härja fritt har gjort det tydligt hur fastsurrade vi kan vara i en av entre-
prenörskapsvävens tjocka trådar. I MiF har det handlar om hur de två 
samtalstrådarna kan mötas; Ska entreprenörskap ses som ett medel för 
ekonomisk tillväxt, eller kan det också vara ett medel för de grupper som 
står utanför arbetsmarknaden att skapa förutsättningar att delta i arbets-
livet på sina villkor?   
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Den senare frågan har ofta blivit obegriplig. Eller snarare så är det utifrån 
de tjocka trådarna som den blir oförståelig. Men så är det också de tjocka 
trådarna i entreprenörskapsväven som utgör spelreglerna. Men de tjocka 
trådarna kan alltid utmanas, ifrågasättas och kontrasteras av alternativa 
versioner. Med andra ord kan spelreglerna skrivas om. Frågan jag be-
handlar i detta kapitel rör vilket spel det är som spelas av, och i, NEEM?  

Tillblivelsen av en o(av)sedd symbol för entreprenörskap 

Under 1940-talet målade konstnären Al Bergström porträtt av en rad mer 
eller mindre framstående Katrineholmare. Några av dessa målningar 
pryder idag entrén och korridorerna i det Kullbergska huset. Samlingen 
består av ett 75-tal porträtt, av dessa är tre kvinnor. Bland beskrivningar-
na av de avporträtterade finns titlar som banktjänsteman, disponent, in-
dustritjänsteman, köpman, direktör, bokhandlare, osv. I bakgrunden gör 
sig den frånvarande Kullberg plötsligt närvarande, åtminstone symbo-
liskt.  

Hösten 2002 börjar MiF:s mobiliseringsteam ”kvinnor från etniska mino-
riteter” att träffas i dessa korridorer. Det är inte bara som kvinnor de ska-
par en kontrast till de betydelsefulla männen som blickar ner på dem som 
är på besök. De mörka hudfärgerna och de ofta färgstarka kläderna ska-
par också en motbild till de bleka ansiktena och kostymernas allvarsam-
ma grå nyanser. Bakom de stängda dörrarna till teamledarens kontor 
hörs lika ofta upprörda röster som glada skratt och tillrop. 

Hur många som höjde på ögonbrynen när deltagarna i detta MiF-team 
gjorde sitt inträde i Kullbergs anrika hus kan jag förstås inte uttala mig 
om, men vid flertalet besök uppstod smått komiska situationer vid kaf-
femaskinen när kvinnorna sammanstrålade med kommunens närings-
livsmänniskor. Näringslivskontoret var nämligen en annan av Kullbergs-
ka Husets hyresgäster. Frågan ”vad gör ni här?” låg inte bara i luften utan 
vid ett tillfälle hörde jag en av gästerna fråga följande:  

Har Arbetsförmedlingen börjat med något nytt invandrarprojekt här? (Fält-
anteckningar, 2003-01-15) 

Jag kommer inte ihåg hur personen han besökte svarade, eller ens om han 
svarade. Frågan tyder dock på viss kännedom, kanske en djupare insikt 
än vad man först anar. I alla fall om vi betänker att han faktiskt uttalade 
det som ofta förblir outtalat. Möter man en grupp med invandrarkvinnor 
i Kullbergska, ett hus som stått värd för en rad olika projekt, säger den 
logiska tankegången att det naturligtvis rör sig om ett arbetsmarknads-



NEEM – En Oavsedd Organisation som Utmanar Spelreglerna 

- 239 - 

projekt. Att det handlar om att skapa någon slags sysselsättning för en av 
de grupper vi inte förväntar oss har ett arbete. Det är ju så det brukar 
vara. Men lika självklart som att hålla tyst om att kejsaren faktiskt inte 
hade några kläder på sig, lika självklart är det att inte uttala sig om att 
många i gruppen invandrarkvinnor ser arbetslösa människor i behov av 
samhällets stöd.  

Hösten 2002 är det dags att sätta planerna för MiF i verket. Det är nu ar-
betet med att synliggöra och ta tillvara den mångfald av entreprenörskap 
som finns i KFV-regionen börjar. De diskussioner som förs av deltagarna 
i teamet ”kvinnor från etniska minoriteter” under senhösten 2002 till vår-
vintern 2003 upplever jag utvecklades mellan tre olika faser där den för-
sta handlade om att ifrågasätta sin egen roll i projektet. I den andra fasen 
övergick deltagarna till att pröva att klä sig i en ny identitet; entreprenö-
rens. Den tredje fasen däremot kom att handla om hur de aktivt kunde 
ingripa för att arbeta mot det förtryck och orättvisor som de upplevde att 
de själva och sina medsystrar var utsatta för. Lösningen? Ett Nätverk för 
Entreprenörer från Etniska Minoriteter! Jag kommer närmast att gå ige-
nom dessa tre faser här för att reflektera över den process som föregick 
NEEM.  

Fas 1 

Till en början kom arbetet i MiF framförallt att handla om hur de fyra 
personer som bemannade projektet skulle kunna rekrytera deltagare till 
sina grupper. I vilket fall visade det sig vara bekymmersamt, inte minst 
när det handlade om att bjuda in invandrarkvinnor att delta i projektet. 
Den fråga som hängde i luften och genomsyrade denna fas rörde vad 
kvinnorna överhuvudtaget hade att göra i ett projekt som handlade om fö-
retagsamhet och entreprenörskap. De ibland uttalade, men oftast outtala-
de frågorna, sammanfattar jag enligt följande:  

Varför ska jag vara med i det här projektet? 

[Alternativt…]  

Vad har du egentligen att göra i ett projekt som Mångfald i Företagsamhet? 

Dessa frågor ska delvis läsas mot bakgrund av att projektet i sig framstod 
som diffust och luddigt eftersom det vände på ordningen och utsåg kvin-
norna till experter att beskriva vilka strukturer som uteslöt dem från före-
tagandet, och inte till dem som var i behov av hjälp. I synnerhet kom des-
sa samtal att handla om vad deltagarna egentligen hade att göra i MiF-
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projektet, och då framförallt med tanke på projektets fokus på företag-
samhet; eller entreprenörskap. ¨ 

Holmquist och Sundin (2002) har betonat att kvinnor ofta har svårt att 
identifiera sig med den manligt präglade bilden av entreprenören. Så 
svårt att de ibland inte ser sig själva som företagare. Med tanke på de 
”bilder” som gavs över entreprenören/företagaren under de fokusgrupp-
intervjuer, som jag genomförde under våren 2003 med representanter för 
några av organisationerna i Utvecklingspartnerskapet, framstår deras 
tveksamhet inte alls som så märklig. Snarare är den i allra högsta grad 
berättigad.  

I ”bilderna” över entreprenören/företagaren i KFV skymtar en person 
som Kullberg i bakgrunden, en man med makt att styra och ställa. Före-
tagen är framförallt de stora industrierna, samhällets betydelsefulla plat-
ser som försett invånarna med arbeten. Att kvinnorna från etniska mino-
riteter blir ”de andra” i förhållande till entreprenören verkar ganska up-
penbart. De placeras därför i periferin av entreprenörsgestalten - vår tids 
hjälte.  

När vi talar om entreprenörskap och entreprenören återupprepas allt-
somoftast denna myt och därigenom görs den alltmer beständig. Den blir 
en schablon (Grenholm, 2005). En fint utmejslad mall som endast en viss 
figur passar i och som införlivar alla de goda egenskaper vi förknippar 
med entreprenören; hjälten. Schablonen underlättar våra samtal om ent-
reprenörskap eftersom hjältefiguren är lätt att upprepa. Men på samma 
gång är schablonen förledande eftersom den sammanfattar så mycket att 
det blir bekymmersamt att hitta någon som passar mallen. Jag skulle nog 
inte säga att det är en underdrift att påstå att entreprenörsschablonen är 
gjuten i cement. Med tanke på alla de fantastiska egenskaper vi tillskriver 
entreprenören blir resultatet paradoxalt nog – i alla fall med tanke på 
”jakten” – att ingen riktigt kan motsvara förväntningarna. Det finns helt 
enkelt inte någon som riktigt passar mallen. Men så har ju också entre-
prenören i sig blivit myten personifierad (Jones och Spicer, 2005). 

Genom MiF blev kvinnorna medvetna om de bilder över entreprenö-
rer/företagare som närvarade, och att dessa borde bringas i gungning 
genom att förändra – och mångfaldiga – synen på vilka vi kan se som ent-
reprenörer. För om nu entreprenörer är viktiga för samhällets framtid så 
måste entreprenörsschablonen luckras upp. I annat fall riskerar den att 
förleda oss att invänta hjälten som ska komma och lösa problemen åt oss. 
Enligt MiF ligger lösningen i stället i att vi tillsammans omförhandlar vår 
syn på vilka som kan vara entreprenörer. På så sätt blir identiteten mer 
lättåtkomlig - för alla. 
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Fas 2 

Att föra en dialog om schablonen och skapa motbilder till denna var en 
viktig tröskel att ta sig förbi. Efterhand började kvinnorna att se möjlighe-
terna i att medverka i MiF och så småningom bleknande frågan om varför 
de skulle delta i MiF. I stället kom följande inslag att bli alltmer frekventa 
i de samtal som fördes av gruppen:  

Vad händer om jag börjar se mig själv som entreprenör? 

 [Alternativt…] 

Klart du är en entreprenör! 

Fler och fler av deltagarna verkade se en spännande utmaning i att pröva 
att klä sig i entreprenörens dräkt. Till viss del utifrån de motbilder som 
skapades i deras dialoger men också tack vare Joyce Kimwaga-Lundin, 
som jag tror utgjorde en karismatisk förebild för många att identifiera sig 
med. Joyce var anställd som teamledare i MiF och har sedan 1996, när 
hon flyttade till Sverige, varit engagerad i en rad olika projekt. Alla med 
någon anknytning till att förbättra kvinnors rättigheter i samhället.  

Joyce talade ofta om sig själv som entreprenör i relation till sitt arbete 
med att skapa bättre förutsättningar för andra kvinnor att skapa ett me-
ningsfullt (arbets)liv. Av andra omtalades hon också ofta som en eldsjäl 
och blev, i varje fall till en början, en ledstjärna som de andra deltagarna 
navigerade efter. I dagarna, och ungefär tre år efter denna period, har hon 
också blivit nominerad som en av kandidaterna till ”årets eldsjäl” i Katri-
neholm.  

Joyce gav helt enkelt uttryck för en ny hjältebild. En bild som gjorde att 
andra kvinnor kunde relatera till sig själva som entreprenörer. Det var 
även Joyce som kom att föra upp frågan om organisering på agendan. Så 
när följande frågeställning började adresseras kom fas två att övergå i den 
tredje handlingsinriktade fasen:  

Hur kan vi i gruppen arbeta för att skapa bättre förutsättningar för varandra? 

Fas 3 

I följande episod, vilken jag hämtar från ett möte en tisdag i januari 2003, 
är det framförallt frågan om vad de ska göra som står i fokus. Jag befinner 
mig tillsammans med fem av kvinnorna på Joyce kontor i Kullbergska 
huset. Ytterligare några kvinnor ansluter och det börjar bli trångt i rum-
met. Några av deltagarna arbetade under denna tid med en studie som 
syftade till att kartlägga invandrarkvinnors behov, intressen och resurser, 
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samt utforma verksamheter och aktiviteter som lockar kvinnor att delta i 
MiF och som underlättar för dem att knyta kontakter i arbetslivet (Luketa 
och Rabei, 2003).  

De samtalande – teamledaren och fyra av deltagarna i MiF-projektets 
målgrupp ”kvinnor från etniska minoriteter” – verkar påtagligt enga-
gerade; nästintill uppslukade av samtalsämnet. Tonläget stiger en fre-
kvens och en livlig diskussion utbryter om hur de ska kunna förbättra 
situationen för gruppen med kvinnor från etniska minoriteter. Att ta till-
vara på deras kunskap och underlätta för dem att delta i det svenska ar-
betslivet! En studie som gjordes i ett tidigare projekt tas fram av någon 
och orsakar än mer frustration, men också handlingskraft. Siffran som 
berättar att 96 % av alla kvinnor med utländsk bakgrund är arbetslösa i 
KFV-regionen cirkulerar och verkar förstärka deras beslutsamhet om att 
något behöver göras. Och det är de själva som måste ta tag i situationen.  

Ivern är stor och olika förslag prövas med stor entusiasm. Som vanligt 
när denna typ av intensiva situationer har uppstått blir min närvaro 
plötsligt inte lika påtaglig, vilket leder till att de sedvanliga frågor som 
jag brukar få i egenskap av forskare upphör. Jag får därför gott om tid att 
iaktta den scen som utspelar sig och att föra anteckningar. Plötsligt träng-
er en av rösterna igenom sorlet: 

- Vi måste ha en plattform som vi kan arbeta från! 

[Svaret kommer snabbt]  

- Ja, vi borde skapa en egen organisation! 

[Teamledaren nickar belåtet]  

- Det gör vi. Det blir ett bestående resultat av projektet och då kan vi också 
börja tala om att förändra strukturer…  
(Fältanteckningar, 2003-01-27) 

En ny organisation är i vardande. I mars 2003 registreras officiellt den 
ideella föreningen NEEM vars främsta syfte blir att fortsätta MiFs arbete 
med att förbättra förutsättningarna för sina medlemmar så att de överhu-
vudtaget ska kunna se en möjlighet att kunna få en position på den 
svenska arbetsmarknaden. På NEEMs hemsida berättas följande om vad 
föreningen vill uträtta:  

Vår viktigaste ambition är att främja entreprenörskap bland kvinnor från et-
niska minoriteter och minska arbetslösheten.  

Vi vill synliggöra, uppmärksamma och lyfta fram etniska minoriteters entre-
prenörskap och företagande i näringslivet och på arbetsmarknaden.  
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Vi vill göra Katrineholms, Flens och Vingåkers kommuner till ett centrum för 
entreprenörer från etniska minoriteter.  
(www.neem.se, 2006-03-15) 

Entreprenörskapet i NEEM 

Entreprenörskap är ett återkommande begrepp då NEEM förklarar vad 
de vill med verksamheten. När de på hemsidan ger oss en närmare ut-
läggning om akronymen NEEM tangerar den berättelsen om entrepre-
nörskap som vår tids Lösning. Men, märk väl, i detta fall är entreprenörs-
kap bara medlet, det är NEEM som är Lösningen:  

NEEM är inte bara namnet på vårt nätverk. Så heter också ett speciellt träd, 
som finns på flera håll i världen och som används för en rad olika syften. Det 
kallas t.ex. "Trädet som löser globala problem" och "Bot för alla sjukdomar". 
Detta träd har använts av människor sedan 500 f. Kr. för att bota en mängd 
sjukdomar och för att framställa olika biprodukter. Vi tycker att vår förening 
är väldigt unik och att den kommer att bli lika mångsidigt användbar som 
Neemträdet. (www.neem.se, 2006-03-15) 

NEEM har visat sig vara en önskad organisation för somliga, en oväntad 
för andra, och kanske också en oönskad för ytterligare några. Tillspetsat 
kan sägas att NEEM fått status som en oavsedd organisation som väckt 
o(av)sedda, men också (o)önskade och (o)bekväma frågeställningar. Var 
det verkligen en ideell förening som MiF-projektet skulle resultera i? Be-
hövs en organisation som riktar sig till en specifik målgrupp? Vad inne-
bär entreprenörskap i det här sammanhanget? Vilka kan vi se som entre-
prenörer? Vad för slags frågor och aktiviteter ska NEEM bedriva? På vil-
ket sätt kan NEEM stödja sina medlemmar? 

Frågorna är av olika karaktär, likväl har samtliga frågeställningar en sak 
gemensamt. De berör makt och jag menar att det är intressant att fundera 
över vilka som har makten att bestämma vilka svar som kan tillmätas 
dessa frågor. Motsvarande finns det anledning att reflektera över vilka 
olika konsekvenser som kan följa beroende på vilka svar som erkänns. 
NEEM utmanar hur dessa frågor ska besvaras. På ett privat plan utmanar 
deltagarna sig själva genom att ta makten över hur de själva vill besvara 
frågorna och skapa sina (arbets)liv. Men, genom NEEM, utmanar de och 
skapar oreda bland givna maktordningar som organiserar samhället på 
grundval av kategorier som genus, etnicitet och klass. Kort sagt, de ut-
manar spelreglerna.  
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NEEM som politisk rörelse 

”Marginalisering är en allvarlig form av förtryck”, skriver Thomsson 
(2003, sid 87), och reflekterar över den mängd av verksamheter, ofta 
kommunalt understödda, runtomkring i landet som syftar till att stötta 
kvinnor med utländsk bakgrund väg in i det svenska samhället mot en 
jämlikare tillvaro. I följande ordalag beskriver Thomsson vad som utmär-
ker ”kvinnocentren”: 

I huvudsak är typcentret en mötesplats för kvinnor med invandrarbakgrund. 
… Den typiska initiativtagaren, den som så att säga lagt fram idén om ett 
kvinnocenter är svenskfödd och har någon form av projektanställning som 
”chef” på det typiska centret. I annat fall jobbar hon med något helt annat i 
dag. Hennes (för det är en kvinna) engagemang bottnar i att hon vill göra 
något för invandrade kvinnor. … Vad gör man då på det typiska kvinnocent-
ret? Jo, man syr. Textil verksamhet av olika slag ingår nästan alltid. Men här 
bedrivs också svenskundervisning och café eller till och med lunchservering. 
(Ibid., sid. 76) 

I Thomssons redogörelse av dessa kvinnocenter, som hon menar finns i 
stort sett var och varenda ort runtomkring i Sverige, verkar aktiviteterna 
utspelas på anspråkslösa och undanskymda platser och definitivt inte i 
storslagna hus som det Kullbergska Huset. Av hennes beskrivningar får 
jag en känsla av att dessa organisationer ”förvarar” invandrarkvinnor och 
bevarar ett förtryck istället för att söka förändra livsvillkoren och finna 
möjliga vägar för att de ska kunna få en position på den svenska arbets-
marknaden: 

[K]vinnoverksamheter kan betraktas som en kombinerad integrations och 
jämställdhetssatsning, som hålls i strypkoppel av samhället. Ingen tycks öns-
ka att kvinnoverksamheter ska vara annat än tillfälliga andningshål i kvin-
nors i övrigt oberörda livssituationer. (Ibid., sid. 75) 

På samma sätt som jag fått höra upprepas så många gånger under de tre 
år jag följt MiF-projektet har också följande vädjan följt Thomsson i kon-
takten med kvinnorna på dessa kvinnocenter; ”Men, vi vill ju bara ha ett 
jobb”. Kvinnocenter och textilprojekt91 i all ära, men potentialen att för-
                                                 
91 Lundstedt (2005) som skrivit en avhandling om de textilprojekt som inrättades i Sverige under 1990-
talet för målgruppen ”invandrarkvinnor” menar att det framförallt är två diskurser som visade sig vara 
tydliga i dessa projekt. Dels en diskurs om vit mångkulturalism där kategorierna ”svenskar” och ”invand-
rarkvinnor” åtskiljs enligt en hierarkisk ordning.  Dels en diskurs om vit heteronormativitet som framstäl-
ler textilhantverk som specifikt ”kvinnligt” och särskilt lämpligt för ”invandrarkvinnor”. En central tanke-
gång, menar Lundstedt, är att kvinnor, i den senare diskursen, utgör ”en komplementär arbetskraft som 
kan användas i lågkonjunkturer och perioder av hög arbetslöshet” (Ibid., sid. 271). Denna föreställning 
grundar sig i indelningen mellan man och kvinna, och därmed den privata och offentliga sfären (se Ahl, 
2002). Genom de båda diskurserna iscensätter textilprojekten ”vit kvinnlighet” vilket leder till att ”vit 
governmentalitet kan utövas i relation till subjektpositionen ”invandrarkvinna”” (Ibid., sid. 271). 
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ändra invandrarkvinnors position på arbetsmarknaden verkar vara täm-
ligen marginell. Det är svårt att inte bli kritisk till denna typ av aktiviteter 
som snarare verkar befästa de ordningar som råder än att söka ändra på 
de spelregler som så uppenbart placerar invandrarkvinnor ute i periferin 
- i marginalen. Som sagt, en allvarlig form av förtryck.  

Men hur skulle då dessa kvinnocenter kunna fungera annorlunda? 
Thomsson menar att det självklara alternativet är att synliggöra margina-
liserade grupper, och att förändra förutsättningarna, inte individerna 
(Ibid., sid. 87); att i organiserad form arbeta för att förändra spelreglerna 
genom att involvera de individer som det berör. NEEM, menar jag, kan 
ses som ett sådant alternativ. De arbetar för ”att mobilisera och stödja 
kvinnor så att de kan ta makt över sin vardag och forma sina liv”, men 
också för ”att främja jämställdhet och kvinnornas integration i samhället” 
(www.neem.se, 2006-03-15). Och de gör det genom att framhålla att de 
arbetar med entreprenörskap, och genom att titulera sig som entreprenö-
rer.  

MiF-projektet gav så kvinnorna förutsättningar att skapa en organisation 
som gör dem sedda, inte bara som kvinnor, invandrare, arbetslösa, unga, 
eller någon annan lämplig beteckning, utan också som entreprenörer! 
Men organisationen handlar inte om ”företagsutveckling” i strikt mening 
utan om att förändra de förhållanden som de upplever som orättvisa i det 
svenska samhället. På så sätt ger de entreprenörskap en annorlunda in-
nebörd – i bred bemärkelse: 

Begreppet entreprenörskap vill vi vidga till att gälla mer än att starta och 
driva företag. Vi menar att entreprenörskap handlar om förmåga att kunna 
bidra med nya idéer och förnyelse. […] Detta för att ge [kvinnor från etniska 
minoriteter] möjlighet att synliggöra och påverka det motstånd de möter när 
de söker sig ut på arbetsmarknaden, antingen som företagare eller anställ-
da.92 

På det sätt de använder entreprenörskapsbegreppet görs frågor i relation 
till genus, etnicitet och klass politiska. Att något är politiskt tolkar jag, pre-
cis som i kapitel 5, bredare än att enbart omfatta partipolitik och menar 
därför inte att NEEM driver partipolitik i någon mening. Vad jag däremot 
syftar på är att NEEM väcker för givet tagna ordningar och ”sanningar” 
till liv. Återigen relaterar jag till Laclau och Mouffe (1985) som menar att 
politik handlar om de processer som formar samhället på ett bestämt sätt, 

                                                 
92 Citatet är hämtat från en presentation av PITEM, vilket är ett entreprenörskapsprojekt som NEEM dri-
ver tillsammans med andra resurscentra med syfte att gemensamt söka skapa bättre förusättningar för 
kvinnor från etniska minoritetrer att delta i det svenska arbetslivet.    
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vilket alltid utesluter andra möjliga sätt. Politik handlar, kort sagt, om 
social organisering.  

De tjocka trådarna i entreprenörskapsväven har blivit för givet tagna, och 
säger därigenom något om hur saker och ting ses vara. De har i Laclau’s 
(1990, sid. 34) begreppsapparat blivit objektiva, konstruktioner som blivit 
så självklara att de fungerar som en tyst bakgrund mot de samtal som på-
går. I brist på en viss objektivitet skulle det vara svårt för oss att få livet 
att fungera. Det skulle praktiskt taget vara omöjligt, eftersom vi behöver 
fasta hållpunkter som gör vardagen genomförbar. Utifrån dessa håll-
punkter kan det dock vara svårt att tänka annorlunda; de ger oss struktur 
i tillvaron. Det objektiva kan således likställas med existerande struktu-
rer. Spelreglerna!  

Att utmana spelreglerna innebär att väcka det för-givet-tagna till liv och 
ifrågasätta allmänt förekommande ”sanningar”. Kort sagt, att på nytt 
göra det objektiva politiskt. För på samma sätt som politiska processer i 
ett historiskt förlopp blivit objektiva företeelser kan det objektiva återigen 
bli föremål för en strid om hur det sociala ska organiseras; det kan bli po-
litiskt. Det osedda blir med ens synligt och påtagligt närvarande, kanske 
för att det till en början just sågs som oavsett, harmlöst, och därmed ofar-
ligt.  

NEEM gör en rad objektiva företeelser återigen politiska. Dels utmanar 
kvinnorna i NEEM entreprenörsschablonen i sina positioner som kvin-
nor, invandrare, arbetslösa, unga, osv. Dels provoceras företagandet när 
de lyfter fram affärsidéer som betraktas som annorlunda. Dels utmanas 
idén om att ”en bra affärsidé säljer sig själv” genom att framhålla att man 
inte bara bemöts utifrån idén, utan också som individ. NEEM:s medlem-
mar påpekar också att befintliga finansieringssystem särbehandlar män-
niskor på grundval av de sociala kategorierna ”kvinna” och ”invandra-
re”. Inte minst utmanar NEEM föreställningen om att invandrarkvinnor 
är passiva, en stereotyp som inte minst blir tydlig i Thomssons redovis-
ning av kvinnoverksamheterna. 

I NEEMs arbete med att föra fram organisationens frågeställningar 
”störs” därmed ordningen. Låt mig därför avsluta med att reflektera över 
hur kvinnorna, från att vara förpassade till en läktarplats, nu i stället bör-
jat att spela med de spelregler som råder. Genom att redogöra för några 
av de projekt som NEEM driver, och för några av de incidenter som in-
träffat, hoppas jag kunna ge en inblick i vilka spelregler som börjat göras 
synliga, och vilka reaktioner som det mött. 



NEEM – En Oavsedd Organisation som Utmanar Spelreglerna 

- 247 - 

Ett nätverk för vem? 

”Vi måste hela tiden försvara varför vi finns!”, utbrister Joyce Kimwaga-
Lundin i ett av våra samtal där hon reflekterar över hur hon ständigt 
upplever att NEEM blir ifrågasatta. ”Varför måste det finnas ett nätverk 
för just kvinnor från etniska minoriteter?, det är frågan som hela tiden 
hänger i luften”, fortsätter Joyce, och ger några exempel på hur provoce-
rande det har blivit bara för att de uttryckligen riktar sig mot invandrar-
kvinnor. ”Män har frågat om inte de får komma”, säger hon, och ”jovisst 
har de fått vara med”. I en av de aktiviteter som NEEM arrangerat – ett 
coachingprogram som syftade till att visa hur man kan utnyttja sin etnis-
ka bakgrund till att hitta en bärande affärsidé – deltog också ”två män, en 
svensk och en invandrare”, berättar hon. Men när de annonserade om 
coachingprogrammet i Katrineholmskuriren fick de ett samtal de aldrig 
hade räknat med:  

Det var en svensk kvinna som ringde upp och var riktigt arg för att vi dis-
kriminerade henne, och andra grupper (Fältanteckningar, 2006-04-27). 

 I annonsen riktade sig NEEM till sin målgrupp, kvinnor från etniska mi-
noriteter. ”Vi förklarade givetvis att hon också var välkommen att delta”, 
berättar Joyce. Men tanken på att de exkluderade någon i annonsen hade 
de aldrig snuddat vid, snarare var de angelägna om att försöka nå så 
många som möjligt i målgruppen. Att komma i kontakt med deltagare i 
målgruppen visade sig nämligen vara den största svårigheten att forcera 
för att kunna genomföra coachingprogrammet: 

Projektledaren utvecklade ett informationsblad och spred information ge-
nom att personligen besöka bland annat, invandrarföreningar, SFI klasser, 
Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen. För att kunna nå ut till många 
annonserade vi i lokala tidningar två gånger. Insatserna nådde inte ut till 
kvinnor som tillhör målgruppen. De flesta invandrarkvinnor läser inte heller 
lokaltidningar. På grund av de ekonomiska omständigheter som invandrar-
kvinnor lever i har de varit tvungna att delta i olika projekt som inte lett till 
något arbete. Detta har skapat en negativ attityd till projekt i allmänhet. Med 
andra ord är kvinnorna projekttrötta. Den enda rekryteringsväg som har 
fungerat bra var personliga kontakter. (Kimwaga-Lundin, 2005)  

Ofta kan vi läsa annonser som riktar sig till en viss grupp, som pensionä-
rer, unga, kvinnor, män, osv. Men i det här fallet, när annonsen riktade 
sig till gruppen ”kvinnor från etniska minoriteter”, väckte det uppstån-
delse. Varför? Kanske har det att göra med att utbildningen handlade om 
företagande, och att det är ett område som vi inte förknippar med denna 
grupp. Möjligen är det så att NEEM:s deltagare börjat ”spela ett spel” vi 
inte förväntar oss att de ska spela. Plösligt är de inte längre förpassade till 
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en läktarplats utan befinner sig ”på plan”. Möjligtvis är det vad som stör 
det ordningen och väcker känslor som förvåning, ilska och vrede. 

Mobilisering eller affärsrådgivning? 

I Sverige bildades 1999 en förening för kvinnor, Resurscentrum, som 
finns representerade såväl nationellt, regionalt, som lokalt (www.nrsc.se, 
2006-03-26). Resurscentraverksamheten växte fram under 1990-talet ut-
ifrån flera utredningar som visade att ”regionala satsningar ofta inte kom 
kvinnor till godo i lika hög utsträckning som de kom män till goda 
(Stenmark, 2005, sid. 8). Detta ledde till att regeringen beslöt att avsätta 
särskilda medel för kvinnor som skulle anpassas efter de lokala behov 
och förutsättningar som rådde (Prop, 1993/94:140). På så sätt växte lokala 
resurscentra fram, där många kom att rikta in sig på att stödja kvinnors 
företagande (för en utförlig diskussion över initiativ som syftat till att 
främja kvinnors företagande se t ex NUTEK 1998:4, NUTEK, 2001:1, NU-
TEK, 2001:3).  

Bland lokala resurscentra finns följaktligen olika verksamhetsinriktning-
ar. Många arbetar tydligt med näringslivsfrågor, medan andra plockat 
upp behov som istället relaterar till att komma tillrätta med kvinnovåld, 
trafficking. Dessutom finns resurscentra som riktat in sig på en speciell 
grupp kvinnor, t ex utifrån ett etnicitetsperspektiv. De ekonomiska förut-
sättningarna är också olika. En del resurscentra förfogar över en stabil 
finansiering från till exempel kommunen medan andra till stor del finan-
sierar sin verksamhet med olika former av projektmedel. Alla tar de dock 
del av en pott med pengar som årligen fördelas av NUTEK till alla lan-
dets resurscentrum. Trots de olika betingelserna har alla organisationer 
som ingår i resurscentrums verksamhet en sak gemensamt. De arbetar 
alla för ett jämställt samhälle där 

… kvinnor tar sin del av samhällets resurser i anspråk; kvinnors kompetens, 
erfarenheter och perspektiv tas till vara; kvinnors och mäns insatser värderas 
lika; kvinnors inflytande över samhällsutvecklingen ökar”. (www.nrsc.se, 
2006-03-26)  

Bland det 170-tal lokala resurscentra och nätverk för kvinnor som finns 
runtomkring i landet återfinns numera NEEM. Ett annat lokalt resurs-
centrum i Katrineholm är QUL, vars akronym betecknar Qvinnor, Ut-
veckling och Livsglädje. På QUL:s hemsida kan man läsa att föreningen 
startade ”för att bättre ta till vara kvinnors kunskap och skapa bättre för-
utsättningar för ett kvinnligt företagande” och att det är ”en levande mö-
tesplats för kvinnor med egna företag eller företagsidéer”. Följaktligen 
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arbetar NEEM och QUL för samma sak, att inspirera och involvera fler 
kvinnor till entreprenörskap och ett eget företagande och därigenom söka 
skapa ett mer jämlikt företagande. Det tycks råda en samstämmighet om 
målet. Men när det gäller medlet för att nå målet har det rått stor oenig-
het.  

När QUL kommer på tal av dem som var med och startade NEEM har jag 
ibland fått kommentarer som att ”mellan oss var det ju verkligen krig ett 
tag”. Som berättelsen förtäljer finns det de som menar att NEEM aldrig 
borde ha uppstått utan att de istället borde ha organiserat sig via den re-
dan etablerade föreningen QUL. En sida av konflikten rör hur de två fö-
reningarna arbetar med att inspirera kvinnor till företagande. Menings-
skiljaktigheten om hur kvinnorna ska stödja entreprenöriella processer 
menar jag bättre kan förstås genom att å ena sidan betrakta sådana pro-
cesser som affärsrådgivning, och å andra sidan som mobilisering. 

För att överhuvudtaget kunna tala om affärsrådgivning måste det finnas 
någon som söker råd för att diskutera sin idé att starta företag. Någon i 
behov av hjälp att komma igång, forcera hinder, få synpunkter på sin idé, 
osv. Men vad händer om man nu inte har en idé? För att återvända till 
den process som försiggick i Kullbergska huset visar den att det från bör-
jan inte fanns några personer som såg sig själva som blivande företagare. 
Därför fanns heller inga idéer som skulle kunna kallas affärsidéer. På så 
sätt blir det problematiskt att tala om affärsrådgivning.  

Mobilisering däremot är en process som föregår affärsrådgivning vilken 
syftar till att diskutera, lyfta fram, och omvärdera deltagarnas erfarenhe-
ter och kunskaper för att därefter kunna placera dem i ett sammanhang 
där företagande och entreprenörskap kan följa som nästa steg. Det hand-
lar om att skifta fokus i fråga om expertrollen. Experten, vid mobilisering, 
är inte rådgivaren utan den vars erfarenheter och kunskaper som ska 
omvärderas.  

Redan under MiF-projektet fanns denna tvetydighet kring vilka som kan 
ses som ”experter”. Vid ett tillfälle var det dags för de två gruppkon-
stellationerna ”mångfaldsteamet” och ”mobiliseringsgruppen” att mötas 
(se bilaga 3). I mångfaldsteamet träffades de personer som representerade 
organisationerna i utvecklingspartnerskapet. Eller de ”företagsfrämjande 
strukturerna”, med MiF-språk. Mobiliseringsgruppen företräddes av 
kvinnorna från etniska minoriteter och funktionshindrade. De som skulle 
mobiliseras och därigenom börja ”ta tag i sina liv”, men vars erfarenheter 
och kunskap sågs som oerhört värdefulla eftersom de visade på vilka 
strukturer som fungerade diskriminerande. Vid detta tillfälle blev det 
tydligt att det fanns olika åsikter om vilka som skulle ses som experter. 
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Följande berättelse hämtar jag ur en intervju med en av kvinnorna i MiF-
projektet, som också var med och startade NEEM:   

Redan i mångfaldsteamet fanns ju konflikten mellan oss i NEEM och QUL. 
Jag kommer särskilt ihåg den gången när det var dags för de två grupperna 
att mötas.  Vid det tillfället var det flera som ifrågasatte varför kvinnorna och 
de funktionshindrade skulle vara med på deras möte! För de [syftar på per-
sonerna i teamet] var ju experterna!! Vad hade de att göra där? De var ju de 
som skulle få hjälp med att få ordning på sin tillvaro. Av dem; experterna. 
När så en av representanterna från QUL berättade om sina goda syften och 
hur hon ville hjälpa till blev en av kvinnorna rejält upprörd och ställde sig 
upp och sa att: ”Nej, nu har ni tagit hand om oss tillräckligt! Och se vad det 
blivit av oss… nu sitter vi alla här och är arbetslösa! Det är verkligen dags att 
vi gör något åt den här situationen. Själva!” (Intervju, 2004-12-07)  

Utöver åtskillnaden mellan affärsrådgivning och mobilisering synliggörs 
här också distinktionen mellan genus och etnicitet. QULs medlemmar är 
huvudsakligen svenskfödda kvinnor till skillnad från NEEM som vänder 
sig till invandrarkvinnor. QUL vill gärna bistå invandrarkvinnorna ge-
nom olika projekt, men i episoden ovan får vi en glimt av att gränsen 
mellan ”hjälp och stjälp” kan vara fin. För att inte ses som ”en invandrar-
kvinna i behov av hjälp” kan vi förstå intresset att bilda föreningen 
NEEM istället för att organisera sig via QUL. I NEEM reduceras kvinnor-
na från etniska minoriteter vare sig med avseende på kön eller med avse-
ende på etnicitet. Istället har de kunnat sätta ord på sina erfarenheter och 
kunskaper, och därmed också kunnat värdesätta dem. Under denna pro-
cess har (affärs)idéer artikulerats som – efter att gjorts synliga – blir möj-
liga att agera på.  

I Resurscentravärlden är mobiliseringsperspektivet främmande, vilket är 
något som jag vid upprepade tillfällen fått höra av NEEM:s medlemmar. 
De flesta Resurscentra vars verksamhet är inriktad mot entreprenörs-
kap/företagande, arbetar med affärsrådgivning, menar de. Att prata om 
mobilisering är obekant och blir kanske därför också obegripligt. Möjli-
gen är det också därför som NEEM numera får telefonsamtal från andra 
Resurscentra när de får besök av en invandrarkvinna som vill starta före-
tag. Å andra sidan berättar Joyce Kimwaga-Lundin under ett av våra 
samtal att situationen sakta börjar förändras; ”många Resurscentrum bör-
jar nu prata som oss”. Mobiliseringspratet sprider sig och kan potentiellt 
bidra med ett nytt språk för andra organisationer som arbetar med att 
stimulera företagande att ta efter. Ett språk som gör det möjligt att syn-
liggöra, och därmed arbeta med, den process som föregår affärsidéer.    

”Den feministiska kampen uppmanar (ofta, men inte enbart) ”kvinnor” 
att inta den subjektiva positionen av en ”feminist”, skriver Stoltz (2003, 
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sid 58). Vad Stoltz pekar på är att feminismens vädjan är universell och 
att den därigenom undertrycker de andra positioner som också finns att 
inta. Det feministiska projektet osynliggör den inbördes rangordningen 
mellan positionerna ”svensk” och ”invandrare” (t ex de los Reyes et al., 
2003). På det sättet kan schismen mellan QUL och NEEM ses som ett poli-
tiskt problem eftersom den berör frågan om vilken undanträngd position 
som ska synliggöras som värdefull i företagandet. Är det som ”kvinna”, 
”invandrare”, eller både och? Eftersom jag nu läser det politiska som ett 
fenomen som tar sin utgångspunkt i oförenlighet och antagonism utgör 
frågan om vem som är vän eller del av en gemenskap ett politiskt pro-
blem. De spelregler som utmanas har därför också att göra med vilken 
rangordning som ska råda mellan de positioner som bestäms av kön och 
etnicitet i Resurscentras strävanden för ett mer jämlikt samhälle.  

Mikrofinansiering 

Att få finansiering för sin affärsidé har visat sig vara svårt för såväl in-
vandrarkvinnor som de andra målgrupperna inom MiF-projektet. Av den 
anledningen har finansieringsproblematiken lyfts fram som en viktig 
strukturfråga av NEEM som menar att dessa grupper i regel hamnar i ett 
moment 22 förhållande när de söker finansiering till sina idéer. Många är 
bidragsberoende och har därför ingen möjlighet att spara ihop till ett 
startkapital, alternativt till den säkerhet som behövs för att få ett lån. Det 
blir följaktligen bekymmersamt för dem som faktiskt vill dra igång en 
verksamhet och som inte, som så ofta framhålls när det gäller invandrares 
företagande, har tillgång till det etniska nätverkets ”informella” kapital 
(Najib 1999; Light och Gold, 2000).  

Att skapa en modell för finansiering där små lån med andra former av 
säkerhet kan beviljas ser NEEM som en lösning på dilemmat. De kallar 
modellen ”mikrokredit” och hämtar inspiration från Grameen Bank som 
Mohammad Yunus grundade i Bangladesh (Bernasek, 2003). Med mottot 
”access to credit is a human right” har Grameen Bank blivit ett fram-
gångsrikt exempel på hur fattigdom kan bekämpas genom att man satsar 
på kvinnors möjlighet att bygga upp en bärkraftig rörelse för framtiden 
(González Aguilar, 1999). 

Under senare år har mikrokrediter fått stor spridning i andra delar av 
världen och anpassats efter de förhållanden som råder i olika kontexter. 
Ibland framhålls denna form av finansiering som en utmärkt marknads-
lösning för att bekämpa sociala problem på ett nytt sätt (Affleck och Mel-
lor, 2006), men framförallt har denna finansieringsform visat sig radikalt 
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kunna förändra kvinnans status i samhällen av mer patriarkal karaktär än 
vad vi förknippar det västerländska samhället med (Datta, 2003). Vad 
NEEM söker göra är således att anpassa ett sådant finansieringssystem 
till svenska förhållanden. Detta har emellertid visat sig vara lättare sagt 
än gjort.  

I en förstudie om ett mikrokreditprogram som de fick projektmedel för 
att göra under 2004 frågar de sig om det är möjligt att starta ett mikrokre-
ditprogram för kvinnor från etniska minoriteter i KFV-regionen? De av-
slutar förstudien med att konstatera att det: 

…enligt SFS (1987, sid. 67) inte finns några hinder för en ekonomisk förening 
eller ett företag att ta emot insättning från medlemmar eller sin personal att 
ge motsvarande kredit” (Ridoskova, 2004, sid. 22).  

Även om det formellt sett inte finns några hinder, ger rapporten likväl en 
inblick i att det finns ett motstånd, om än outtalat och informellt; Å ena 
sidan förknippas mikrokredit med fattigdom och ses därför inte ha något 
med svenska förhållanden att göra. Å andra sidan ställer banker alltjämt 
krav på att låntagaren ska ha påbörjat ett sparande innan kredit beviljas. 
(Ibid., sid. 21-22) 

I NEEMs rapport framhålls, mot bakgrund av detta motstånd, att invand-
rarkvinnor i regel ses som ”non-bankable subjects” (Ibid., sid. 22). Att få 
till stånd ett mikrokreditsystem vore att ge kvinnorna en position som 
”bankable subjects”. På så sätt skulle spelreglerna kunna förändras för 
alla dem som har affärsidéer som de vill förverkliga men som befinner sig 
i ett finansiellt – och symboliskt – utanförskap.  

Nätverket 

Sedan föreningen NEEM startade har deltagarna varit ambitiösa med att 
anordna aktiviteter och projekt kring de teman som anses tillhöra dag-
ordningen. Även om KFV fortfarande är hemmaplan så arbetar organisa-
tionen numera i ett nätverk som sträcker sig långt utanför Sörmland och 
ut i Europa.  

För att ge några exempel på nätverksaktiviteter arrangerade NEEM un-
der 2005 en konferens om finansiering av kvinnors företagande, de deltog 
i en konferens om tillväxt och i en annan om etnicitetsdrivet företagande. 
Förutom detta fick de besök från Prowess, ett nätverk i Storbritannien 
som arbetar för att lika många kvinnor som män ska vara representerade 
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i näringslivet. I PITEM93, som är ett av de projekt som de är involverade i, 
samarbetar de med en rad andra organisationer för att, bland annat, få till 
stånd en svensk mikrokreditmodell och en permanent kunskapsplattform 
vad gäller jämställdhet, mångfald och antidiskriminering (www.pitem.se, 
2006-03-15).  

På PITEM:s hemsida radas ett stort antal ”associerade partners”, ”expert-
organisationer”, och strategiska partners upp med förankring såväl na-
tionellt, regionalt som lokalt. För att kunna vara med och påverka arbetet 
i de Regionala Tillväxtprogrammen har de till exempel knutit till sig en 
strategigrupp som består av beslutsfattare från Länsstyrelserna i Söder-
manland, Stockholm, Östergötland, och Västra Götalandsregionen.  

När jag träffar tre av de kvinnor som är med och driver PITEM förklarar 
de att det ofta är ”långt upp från ett resurscentrum till aktörerna på läns-
styrelsen”. Strategigruppen framhåller de som en ”mycket lyckad sats-
ning” eftersom representanterna från de fyra länen själva sett viktiga 
kopplingar mellan PITEMs arbete och arbetet med de Regionala Tillväxt-
programmen. ”Dessutom tog de tog initiativet till att boka ett nytt möte”, 
berättar de och menar att de följaktligen måste ha sett något av värde 
med mötestillfället. I diskussionerna om strategigruppen lyfter kvinnorna 
fram behovet av att påverka strukturerna och de funderar på om inte ar-
betet direkt med beslutsfattarna är en nyckel till att kunna påverka. En av 
kvinnorna gör följande sammanfattning av det första mötet: 

Det här är första gången jag kände att det blev strukturpåverkan. På riktigt! 
(Fältanteckningar, 2006-05-02) 

Kanske kan arbetet med strategigruppen leda till att perspektiven på ge-
nus och etnicitet nu kommer att tas på allvar i regionalt tillväxtarbete, 
summerar de mötet. På så sätt skulle jämlikhetsperspektivet kunna bli 
något utöver den ”skrivbordsprodukt” som formuleras i de Regionala 
Tillväxtprogrammen. Det skulle, kort sagt, kunna leda till att de spelreg-
ler som råder i konkret praktik förändras.   

                                                 
93 PITEM är en förkortning för Partnerskap för Integration, Tillväxt, Entreprenörskap och Mångfald. I 
PITEM-projektet är resurscentrat Baltic Fem projektägare. NEEM är tillsammans med Sociala Ekonomins 
Nätverk, Kooperativ Utveckling i Skaraborg, Baltiskt-Ryskt-Svenskt Resurscentrum och ÖstGöta resurs-
centrum projektpartners. Ett nätverk bestående av tio resurscentra är också knutna till projektet för att 
arbeta med varsin grupp om fem kvinnor som, under projektets gång, kommer att ges möjlighet att ut-
veckla sina affärsidéer med stöd av en handledare. Deltagarna får dessutom tillgång till kompetensutveck-
lingsmedel och stöd i processen med att finansiera sin affärsidé. På så sätt prövas och utvecklas en modell 
för mikrokrediter i anslutning till (de mobiliserade) kvinnornas affärsutvecklingsprocesser.  
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Att spela med spelreglerna 

För kvinnorna i NEEM handlar det om att påverka, att förändra samhäl-
lets spelregler. Det handlar med andra ord inte om spela efter de spelreg-
ler som råder utan att spela med dem som råder. Ett exempel på detta är 
när NEEM sökte pengar från ESF-rådet till ett projekt för att kunna kart-
lägga invandrarkvinnors företagande i KFV-regionen. Om invandrar-
kvinnors företagande finns nämligen inga uppgifter, varken i nationell 
eller i regional statistik (Berglund och Stenmark, 2004). Och i media är det 
helt andra berättelser än företagsamma invandrarkvinnor som lyfts fram. 
Brune (2003) som studerat hur invandrarkvinnor framställs i media be-
skriver typbilden enligt följande: 

Framför allt är ”hon” ett koncentrat av brister; hon kan inte och vet inte och 
hon och hennes barn har psykiska problem. Hon är en motbild till folkhems-
utopin om den moderna, självständiga, yrkesarbetande och jämställda kvin-
nan, som har frigjort sig från slaveriet under reproduktiva sysslor som disk 
och städning (Åström, 1985). (Ibid., sid. 153) 

Mot bakgrund av sådana bilder tog en representant för NEEM kontakt 
med en nationell projektfinansiär för att presentera idén och får ett posi-
tivt gensvar. Med inställningen att det i princip ”var klart” formulerar de 
idén i en ansökan som skickas in. Döm om deras förvåning när de sedan 
får avslag på ansökan. Med utgångspunkt från invandrarkvinnor som 
passiva och fogliga borde nu problemet vara ur världen, kan man tänka.  

Men nu handlar det om NEEM vars deltagare lärt sig att ifrågasätta och 
som därför inte bara undrar utan ringer upp och frågar hur beslutet kun-
de ta en sådan vändning. De får som förklaring att en statlig myndighet 
ställt sig tveksam till ansökan eftersom det inte sågs som ett ”prioriterat 
område”. Nu är det emellertid så att denna instans ingår i NEEM:s nät-
verk som i tidigare diskussioner ställt sig mycket positiva till idén om att 
göra en kartläggning i KFV. Enligt de två inofficiella versionerna bör idén 
genomföras. Icke desto mindre har den fått avslag. 

”Minst sagt besynnerligt”, får jag höra när detta berättas, och ges en 
mängd möjliga förklaringar till det inträffade. Men varför beslutet tog en 
sådan vändning nöjer de sig inte med att spekulera kring. NEEM fordrar 
en förklaring – och det från båda organisationerna – till hur en idé som 
båda varit positiva till likväl fått avslag. Kort sagt; NEEM fogar sig inte 
efter spelreglerna utan spelar med dem.  
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När det o(av)sedda utmanar spelreglerna… 

Med utgångspunkt i det oavsedda Nätverket för Entreprenörer från Et-
niska Minoriteter har jag sökt visa hur många allmänt vedertagna före-
ställningar om genus, etnicitet och entreprenörskap provoceras när kvin-
norna i NEEM träder in på den spelplan som söker främja och skapa ent-
reprenörskap i samhället. Men NEEM inte bara utmanar spelreglerna, de 
har också – i varje fall till viss del – även börjat skriva om dem. För grup-
pen ”kvinnor från etniska minoriteter” skapar de möjliga positioner att 
inta genom att tillskriva entreprenörskap en ny, och vidare, innebörd. 
Målet är emellertid inte entreprenörskap i sig, snarare är det medlet i or-
ganisationens arbete för ett jämlikare samhälle.  

Motsvarande förflyttas positionen för invandrarkvinnan när de appropri-
erar entreprenörens täckmantel. Från att ses som hjälpsökande, passiva, 
arbetslösa och ett av vårt samhälles problem kan hon nu i stället ses som 
en aktiv, initiativtagande, och ansvarstagande samhällsmedborgare som 
utgör lösningen på vårt samhälles problem. Plötsligt är de ju entreprenö-
rer!  

Annorlunda uttryckt handlar förflyttningen om att inte längre se sig själ-
va, och inte heller att låta sig bli sedda, som några utelämnade ”brickor i 
spelet”. Tvärtom har de skapat öppningar för att ”spela spelet”. Det är 
bara det att de istället för att spela efter spelreglerna istället spelar med 
dem som råder.  Utifrån detta ”spelperspektiv” ser de sannerligen ut att 
ha tagit Foucault på orden. Följande svar gav Michel Foucault den unge 
Berkeley studenten Philip Horvitz när han frågade om strukturer kan 
förändras: 

Freedom can be found, [Foucault said] – but always in a context. Power puts 
into play a dynamic of constant struggle. There is no escaping it. But there is 
freedom in knowing the game is yours to play. Don’t look to authorities: the 
truth is in your self. Don’t be scared. Trust you self. Don’t be afraid of living. 
And don’t be afraid of dying. Have courage. Do what you feel you must: de-
sire, create, transcend – you can win the game. “Well, you can’t have a per-
fect world” [Foucault continued]. Revolution doesn’t work, Still it’s an ideal. 
Playing with the structure – transforming and transfiguring its limits – is dif-
ferent from playing inside the structure. (Miller, 2000, sid. 352-353) 

Impressionistiskt har jag beskrivit entreprenörskapsdiskursen som en 
elastisk väv som består av både tunna och tjocka trådare. När vi försöker 
förändra något tar vi gärna tag i någon av de tunna trådarna och riskerar 
därigenom att skoningslöst ryckas tillbaka och tvinnas in i någon av de 
tjockare trådarna. Till följd därav reproduceras den dominerande bety-
delsen och består oförändrad. Men som Foucault uppmärksammar oss på 
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bör vi – i alla fall om vi avser att förändra rådande ordningar – inte finna 
oss i de spelregler som råder. I stället bör vi spela med dem. På så sätt kan 
vi åstadkomma en förändring varmed entreprenörskapsväven kan töjas. 
Ordningarna kan förändras.  

NEEM spelar med spelreglerna och inte efter dem, och det är entrepre-
nörskapsdiskursen som ger dem legitimitet att spela. Det är i vart fall så 
jag tolkat denna oavsedda organisation som arbetar med att synliggöra 
och förändra invandrarkvinnors situation i det svenska samhället. Så i 
stället för att fångas av en dominerande diskurs; Lek med den! Överlista 
den! Och, om du får chansen – spela den ett spratt! Det kanske ändå är 
det de som vi så gärna kallar entreprenörer gör? 
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Kapitel 11 

ETT REGIONALT DRAMA – AKT VI 
 

CONSCIENTIZAÇÃO & ENTREPRENÖRSKAP I 
REGIONALA UTVECKLINGSPROCESSER*  

True dialogue cannot exist unless the dialoguers engage in critical 
thinking – thinking which discerns an indivisible solidarity between 
the world and the people and admits of no dichotomy between them – 
thinking which perceives reality as process, as transformation, rather 
than as a static entity – thinking which does not separate itself from ac-
tion, but constantly immerses itself in temporality without fear of the 
risks involved. 

Paulo Freire (1970, sid. 73) 

Hur vi uppfattar entreprenörskap får djupgående konsekvenser för såväl 
hur enskilda människor som för hur samhällen kan förändras. Regional 
utveckling kan läsas mot bakgrund av dessa två förändringsytor; männi-
ska och samhälle. I artikeln Reclaiming the space of entrepreneurship in socie-
ty: geographical, discursive and social dimensions94 menar Steyaert och Katz 
(2004) att entreprenörskap är ett fenomen som behöver rekonceptualise-
ras på bred front. Entreprenörskap måste med andra ord skrivas om. I 
alla fall om vi är intresserade av att ge det breda entreprenörskapet en 
plats i det samhälleliga rummet:  

If life as a daily creative formation is enacted through entrepreneurship, 
chances are created for and by people to make a difference towards their 
own situation. It is here that the many new variations of entrepreneurship – 
social, cultural, civic, ecological, etc. – can make a difference as the entrepre-

                                                 
* Detta kapitel bygger till stor del på artikeln, ”Entrepreneurship Discourses and ”Conscientização” in Proces-
ses” of Regional Development, som jag skrivit tillsammans med Anders W Johansson. För närvarande är 
denna artikel i en reviewprocess för publicering i tidskriften Entrepreneurship & Regional Development.   
 
94 Denna artikel är introduktionen till det specialnummer i Entrepreneurship &  Regional Development vilken 
utgjorde en del av underlaget för analysen av de tunna trådarna i kapitel 4. 
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neurial endeavours are about reconnecting and repositioning certain groups 
of citizens (many times to so-called underprivileged ones) in a society that 
becomes simultaneously transformed. It becomes obvious then that entre-
preneurship is far less a private activity than an everyday tactic on the public 
scene. (Steyaert och Katz, 2004, sid. 192) 

I entreprenörskapsvävens tjocka trådar läser vi om entreprenörskap på 
ett helt annat sätt än vad som föreslås av Steyaert och Katz. Vi behöver 
sannolikt göra oss en annan föreställning om vad entreprenörskap kan - 
och bör - betyda om vi följer Steyaert och Katz tankespår. De föreslår där-
för att entreprenörskap bör omförhandlas utifrån en geografisk, en dis-
kursiv, och en social dimension. I vävens tjocka trådar framstår entrepre-
nörskap som en del av den stora berättelsen om moderniteten, i vilken 
ekonomisk rationalitet och utveckling ligger som tysta antaganden i bak-
grunden av de händelser som rapporteras. I samma linje antas individer, 
företag och nationer som är ekonomiskt framgångsrika också att vara ent-
reprenöriella.  

I en motsatt riktning förmodas regioner i behov av (ekonomisk) utveck-
ling sakna en entreprenöriell anda (Rehn och Taalas, 2004). KFV-
regionen, som utgör scenen för det drama som utspelar sig i denna av-
handling, ses som ett mindre gynnsamt samhälle avseenden såväl ekono-
miska som sociala förhållanden. KFV pekas ut som en eftersläpare på na-
tionell nivå och som det ”svarta fåret” i tillväxtprogrammet för Sörmland 
(RTP, 2003). KFV-regionen ses, kort sagt, att lida brist på entreprenör-
skap.  

För politiker är en sådan situation som KFV försatts i sannerligen en ut-
maning. Så också för de akademiker som intresserat sig för entreprenör-
skap och regional utveckling. I det avslutande kapitlet i det regionala 
dramat frågar jag mig vad vi skulle kunna se om vi tolkar entreprenörs-
kap utifrån det breda perspektiv som Steyaert och Katz föreslår. Tesen är 
att en region i tillbakagång inte nödvändigtvis lider brist på entrepre-
nörskap utan att vissa diskurser – i detta fall den dominerande företags-
diskursen – förtrycker och utestänger entreprenörskapande initiativ. 

Två sätt att relatera till entreprenörskap 

Ett samhälle kan, enligt Steyaert och Katz (2004), relatera till entrepre-
nörskap på två skilda sätt; grovt sett. Å ena sidan avgränsas entrepre-
nörskap i termer av värdeskapandes bidrag till det ekonomiskt aggrege-
rade värdet varmed det begränsas till att inträffa endast på de få platser 
där förtjänsten är som störst. Å andra sidan skulle entreprenörskap kun-



Conscientização & Entreprenörskap i Regionala Utvecklingsprocesser 

- 259 - 

na stå som ett uttryck för varhelst det görs ”ansträngningar att förbättra 
processer, möta behov, och göra vinster, också i dess allra minsta betydel-
se” (Ibid., sid. 191).  

I KFV har jag argumenterat för att en viss samtalstråd härskar när det 
gäller frågan om hur såväl människor som platsen kan utvecklas - före-
tagstråden. Denna tråd harmoniserar med regionens historiska, sociala 
och politiska förhållanden och kännetecknas av en industrikultur som 
framhåller företag som produktionsapparater, vilka styrs av ett fåtal 
kompetenta personer; ofta män. Rationalitet och hierarki blir därigenom 
viktiga delar i upprättandet – och återställandet – en produktiv region. 
Företagstråden relaterar till de tjocka trådarna i entreprenörskapsväven 
som begränsar vår syn på var entreprenörskap kan utspelas, likväl som 
av vilka. Entreprenörskapandet har i de tjocka trådarna huvudsakligen 
kommit att bli en alltigenom individuell företeelse som placerar det eko-
nomiska värdet framför andra värden.  

I den samtalstråd som fått fäste genom MiF-projektet betonas egalitaria-
nism vilket ger företräde till att de många små sakerna också har betydel-
se. Genom denna jämlikhetstråd gör alla regionens invånare en skillnad, 
och inte endast några få. I kontrast till företagstråden tolkas entrepre-
nörskap bredare; helt i linje med Steyaert och Katz förslag. Jämlikhetstrå-
den som relaterar till de tunna trådarna i väven betonar de kollektiva 
aspekterna i entreprenörskapandet. Det råder således en viss spänning 
mellan företagstråden, med rötterna i en industriregion på fallrepet, och 
jämlikhetstråden som introducerades för att involvera människor med 
syfte att bygga upp ett mer jämlikt samhälle. Detta menar jag framförallt 
sätter förmågan att växla mellan de tre fixeringsbilderna skapelse/för-
störelse, individ/kollektiv och man/kvinna på prov (se kap. 3).  

Processer av conscientização 

Att sätta ord på företags- och jämlikhetstråden har gjort MiF-projektet 
begripligt. I detta kapitel driver jag tesen att dessa två samtalstrådar 
ibland hamnar på kollisionskurs med varandra. Utifrån erfarenheterna av 
att ha deltagit och studerat MiF-projektet tycks det vara ett rimligt anta-
gande. Kritik per se menar jag därför har betydelse för regional utveckling 
och kommer av den anledningen att relatera till de idéer inom kritisk pe-
dagogik som utvecklats av pedagogen Paulo Freire (t ex 1970, 1973, 1998). 
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Ett centralt begrepp för Freire är “conscientização”95, vilket refererar till 
att uppfatta motsättningar – sociala, politiska eller ekonomiska – och att 
ingripa mot de förtryckande delarna av verkligheten. Genom conscienti-
zação ges vi, såväl som invånarna i KFV, en förståelse för hur entrepre-
nörskap kan omprövas och att kritik har betydelse för regional utveck-
ling. När företags- och jämlikhetstråden möts på samma regionala scen 
skapas förutsättningar för processer av conscientização, och därmed ock-
så förutsättningar för att en annan syn på vad entreprenörskap innebär 
kan få träda fram.  

Såväl enstaka invånare som aktörer, deltagare och anställda i MiF har ge-
nom att anlita jämlikhetstråden getts tillfälle att ifrågasätta, kritisera, och 
ompröva, vad entreprenörskap ska betyda. Därigenom kan maktförhål-
landen omvandlas och människor kan, i vart fall i viss omfattning, frigöra 
sig så att de kan agera entreprenöriellt. I den bemärkelsen ses conscienti-
zação som ett emanciperande projekt. Vari emancipationen består, och 
om man över huvud kan bli ”befriad” i egentlig mening ser jag som en 
filosofisk fråga som jag inte ägnar mer tid åt här. Vad som dock är av in-
tresse är invånarnas möjligheter att skapa handlingsutrymme för att kun-
na genomföra sina idéer och drömmar - att entreprenörskapa. I någon 
omfattning skulle det genom ett sådant handlingsutrymme kunna växa 
fram praktiker som uppmuntrar entreprenörskap i bred mening.  

Ett kritiskt perspektiv på entreprenörskap och regional utveckling  

I detta kapitel antar jag Steyaert och Katz utmaning att ta de geografiska, 
diskursiva, och sociala dimensionerna i beaktande för att förstå KFV-
regionens möjligheter till utveckling. Den diskursiva dimensionen rör 
striderna, konflikterna och förhandlingarna mellan de två samtalstrådar-
na, vilket berör den sociala dimensionen, dvs. vad entreprenörskap ska 
inkludera, respektive exkludera i KFV-regionen. Den geografiska dimen-
sionen begränsas av regionen KFV där företagstråden har sitt historiska 
fäste. Numera utmanas den dock på den regionala arenan av jämlikhets-
tråden. Konflikterna mellan företags- och jämlikhetstråden menar jag inte 
behöver ses som ett dåligt tecken. Tvärtom kan striden öppna upp för 
                                                 
95 Begreppet conscientização använder Freire (1970) för att beskriva en metod i vilken kritisk reflektion av 
världen övergår till att förskaffa sig en medvetenhet om förtryckande situationer, vilket gör det möjligt att 
ingripa i den verklighet som vi är en del av. I Freire´s senare arbete (t ex 1998) har conscientização, som är 
ett spanskt ord, översatts till conscientization. Båda begreppet refererar dock till den beskrivna metoden. 
Freire´s idéer, som har sitt ursprung i den tredje världen och som därefter utvecklats inom pedagogiska 
disciplinen (t ex Thomson och Bebbington, 2005. sid. 511-515, Apple, 1999, sid. 17, Roberts, 2003). I detta 
sammanhang gör jag en översättning av conscientização från den tredje värden till en region i västvärlden, 
och från pedagogik till företagsekonomi.     
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nya sätt att betrakta KFV-regionen och de olika riktningar i vilken den 
skulle kunna omvandlas.  

I forskning om regional utveckling betraktas entreprenörskap som en 
förutsättning för att få till stånd processer som kan förändra ett lokalt 
samhälle (t ex Hjorth och Johannison, 2003). Eftersom förändring implice-
rar att gå från någonting stabilt till något mer instabilt och okänt, kan vi 
tänka oss att det – beroende på graden av stabilitet – förekommer en hel 
del interaktion mellan de människor som är involverade i sådana proces-
ser. Det görs överenskommelser och det uppstår meningsskiljaktigheter 
kring vilka saker som ska uträttas, likväl som för hur de ska uträttas. Där-
för borde det vara av intresse att utforska hur sådana händelser tar sig i 
uttryck, likväl för vilka strider, konflikter och förhandlingar som sådana 
händelser vållar.  

I detta kapitel kommer jag därför att intressera mig för episoder, berättel-
ser och skildringar som har anknytning till MiF-projektet. Närmare be-
stämt kommer jag här att ägna ett särskilt intresse åt menings-
skiljaktigheter och avvikande röster som har sitt ursprung i mina tolk-
ningar av hur företags- och jämlikhetstråden anlitats i en mängd olika 
sammanhang. Genom att relatera Freire´s idéer om conscientização till 
entreprenörskapsväven utvecklar jag ett kritiskt perspektiv på entrepre-
nörskap för att tolka de processer jag studerat. Slutligen diskuterar jag 
hur detta kritiska perspektiv kan bidra till nutida forskningsansatser om 
regional utveckling.  

Först kommer jag emellertid att förflytta mig till en episod från ett möte i 
MiF-projektet. Denna episod, som utspelade sig under ett av utvecklings-
partnerskapets (UP) möten, kom under en lång tid att framstå som både 
förvirrande och vilseledande. Precis som många andra händelser i projek-
tet handlade denna episod implicit om som vad som kan, och inte kan, 
betraktas som entreprenörskap. I alla fall om det tolkas så brett som Ste-
yaert och Katz föreslår.  

Just denna episod har jag ständigt kommit tillbaka till för att vända och 
vrida på. Den har med andra ord inte lämnat mig någon ro utan funnits 
där, någonstans i bakhuvudet, som en olöst gåta. Allestädes närvarande 
och samtidigt frånvarande. Det var inte förrän jag övervägde att se denna 
episod som en kollision mellan företags- och jämlikhetstråden som jag 
upplevde att pusselbitarna kunde falla på plats. Med utgångspunkt från 
denna episod kan det kritiska perspektivet på entreprenörskap ta form.  
Därigenom kan förhoppningsvis också några insikter ge sig tillkänna be-
träffande vilken betydelse det breda entreprenörskapet kan ha i regionala 
utvecklingsprocesser  
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En glimt från regionalt utvecklingsarbete  

Regioner inom EU har numera möjlighet att söka projektmedel från pro-
gram som lanserats med syfte att initiera innovativa och entreprenöriella 
processer för att förbättra det samhälleliga klimatet, såväl socialt som 
ekonomiskt. Equal är ett sådant program, vilket introducerades av den 
Europeiska Socialfonden, vars projekt ska genomsyras av experimentlus-
ta:  

Equal är en experimentverkstad. Här ska man med kreativitet och nytänkan-
de kunna pröva sina idéers hållbarhet i verkligheten. Nya idéer och innova-
tiva samarbeten ska genomföras, tidigare gjorda erfarenheter ska användas 
och kanske vidareutvecklas eller prövas i ett helt nytt sammanhang. Hela 
syftet med Equal är att fånga dessa särskilt innovativa inslag i arbetet med 
att förhindra diskriminering och utestängning i arbetslivet. (ESF-rådet, 2001, 
sid. 7) 

Experimenterandet gäller i allra högsta grad även arbetet med att skapa 
en mångfald av företagsamhet i KFV-regionen. Genom att lyssna till mål-
grupperna, och ta tillvara deras erfarenheter är tanken att ge organisa-
tionerna i UP en möjlighet att experimentera för att göra de företagsfräm-
jande strukturerna mer åtkomliga för underrepresenterade grupper. Den 
kunskap som hämtas från deltagarna i dessa grupper ses som en central 
del i arbetet med MiF eftersom det är denna kunskap som gör det möjligt 
att förändra diskriminerande strukturer. Involverade organisationer i UP 
uppmanas därför med eftertryck att inte göra saker för målgrupperna, 
utan med dem (se MiF-ansökan, 2002). I ansökan läggs därför stor vikt på 
att få till stånd ett samspel mellan målgrupper, aktörer i UP, anställda i 
koordinatorteamet och övriga som är intresserade av arbetet att skapa en 
entreprenöriell region som inkluderar människor.   

Grupprocesser i olika former kan således sägas utgöra själva kärnan i 
MiF. I dessa processer har deltagare, aktörer, anställda och intressenter 
mötts för att samtala om vad de kan göra för att underlätta för KFV:s in-
vånare att visa mer av sin företagsamhet. Mobiliseringsgrupper och ut-
vecklingsteam är två konstellationer där sådana samtal förts (se bilaga 3). 
Idén med dessa formationer har jag uppfattat vara att bidra till en gräns-
överskridande dialog där olika erfarenheter kan mötas. Viktiga fråge-
ställningar, tänkvärda idéer och konkreta uppslag har sedan förts vidare 
till andra forum där beslut har fattats. UP:s möten är ett sådant forum där 
MiF:s huvuddrag framförallt stått i fokus:    

Det övergripande syftet med Mångfald i Företagsamhet är att utveckla stra-
tegier, metoder och arbetssätt för att förstärka en organisatorisk infrastruktur 
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som främjar företagsamhet och som präglas av mångfald i Katrineholm, Flen 
och Vingåker. (Ansökan, 2002, sid. 15) 

UP-möten lämpar sig följaktligen väl för övergripande frågeställningar, 
däri innefattas både de möjligheter och problem som kommit fram i de 
olika arbetsgruppernas möten (se bilaga 3). Det UP-möte som jag nu åter-
vänder till är det fjärde i kronologisk ordning. Enligt dagordningen ut-
gjorde koordinatorns beslut om att avgå som projektkoordinator en cen-
tral punkt. Frågor som; Hur ska projektet fortsätta? Kan projektet över 
huvudtaget fortsätta? Vem ska ta över koordinatorrollen? Vad ska hända 
med de anställda i koordinatorteamet?, upptog samtalen. Inte bara under 
själva mötet, utan också under fikapausen.  

Stämningen var inte lika uppsluppen som den brukade vara, och i några 
av grupperna låg samtalsnivån på en knappt hörbar nivå. Det spekulera-
des kring koordinatorns beslut att avgå, vad som föranlett ett sådant 
drastiskt beslut, och hur stod det till med de övriga projektanställdas 
kontrakt. Ingen av de tre teamledarna hade visat intresse av att kliva in i 
koordinatorrollen, vilket säger något om turbulensen kring koordinatorns 
funktion och betydelse vid denna tidpunkt. Det låg något i luften. För-
modligen en oro för projektets fortlevnad. Eller, kanske var det en rastlös 
väntan på att projektet snart skulle vara över. I vart fall bidrog den osäkra 
situationen och den oro som låg i luften förmodligen till de spontana re-
aktioner som inträffade senare under mötet när en av teamledarna pre-
senterade en idé om att ordna en sommaraktivitet för några ungdomar 
som visat intresse för MiF-projektet.  

Det fjärde UP-mötet 

Fikapausen var avklarad och i mitt fältanteckningsblock finns inga 
nämnvärda incidenter noterade. Teamledaren, Mikael Lundh, hade un-
der de senaste åtta månaderna arbetat med grupperna ungdomar och 
kulturarbetare. De två andra teamledarna, Joyce Kimwaga-Lundin och 
Björn Blid, som ansvarade för grupperna kvinnor från etniska minoriteter 
respektive funktionshindrade hade redan informerat om ”sina” grupper. 
Nu hade turen kommit till Mikael som tar plats vid änden av den u-
formade bordsplaceringen i det klassrum som vi höll till. I det ambule-
rande mötesplatsschemat hade turen kommit till Mälardalens Högskola 
som denna gång var värdar för UP-mötet.  

Mikael inleder med att beskriva situationen för kulturarbetarna som hade 
börjat utforma en affärsutbildning. Tanken var att de i en sådan utbild-
ning skulle få lära sig konsten att ta betalt, vilket skulle göra att flera av 
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dem också kunde leva på sitt konstnärskap. Att leda denna grupp verka-
de inte ha vållat några större problem: 

Mikael: De är så kreativa att jag knappt behöver vara med, men nu har de 
kommit till en fas där de behöver få kontakt med någon organisation i UP. 
De behöver ett bollplank så att de kan gå vidare med den här idén. (Fältan-
teckningar, 2003-05-13) 

Mikael skickar en folder runt bordet som presenterar idén och riktlinjerna 
för utbildningen. En diskussion tar vid och en av organisationerna ”tar 
bollen”. När han därefter kommer till sin presentation av gruppen ung-
domar är det med ett lite mer bekymrat ansiktsuttryck och ett lägre ton-
fall. Det hade nämligen visat sig vara svårt att nå ungdomarna. De fanns 
inte, i alla fall inte den engagerade klick som skulle kunna vara intresse-
rad av att delta i MiF. Mikael hade försökt via arbetsförmedlingen, han 
hade tagit kontakt med olika skolor, idrottsrörelsen, ungdomsorganisa-
tioner. Överallt gick han bet. De som fanns kvar och hade gått ut gymna-
siet var inte så lätta att ”få igång” och de engagerade ungdomarna hade 
redan flyttat från regionen. Arbete, högskoleplatser, och äventyr väntade 
på andra spännande platser i världen. Till och med Västerås framstod 
som en metropol enligt en av de få ungdomar som jag träffade i MiF.  

Kanske förklarar denna händelseutveckling Mikaels entusiastiska be-
skrivning av de ungdomar som nyligen sökt upp honom från den flyk-
tingförläggning som är belägen i Flen. De hade träffats vid ett antal tillfäl-
len och ungdomarna hade själva kommit med ett förslag om att ordna 
något genom MiF under sommaren; en sommaraktivitet. Dessa ungdo-
mar verkade ha gett Mikael nytt hopp om att involvera gruppen ungdo-
mar i projektet: ”De här ungdomarna vill verkligen göra något”, berättar 
han och fortsätter att beskriva deras situation: 

Mikael: Dom pratar inte svenska flytande än, inte heller har de några kontak-
ter eller pengar. Men de är verkligen motiverade och har massor av idéer! 
Till exempel är en av killarna intresserad av att reparera gamla bilar och har 
också kollat att det finns intresse för sådant, en annan är jätteduktig på dato-
rer och har idéer om att kunna starta ett Internetcafé. (Fältanteckningar, 2003-
05-13) 

Mikael, som inte ser ut att vara mycket äldre än de ungdomar han berät-
tar om, beskriver engagerat idén med att ordna en sommaraktivitet. ”Lo-
kalen står ju ändå tom under sommaren”, förklarar han, och syftar på den 
lokal som MiF hyr mitt i Flens centrum: 

Mikael: Om vi kunde koppla ihop deras idéer med projektet [MiF] ser jag en 
möjlighet att kunna göra något utifrån deras idéer och samtidigt få viktiga 
erfararenheter i projektet. Dessutom finns det ju inte några andra aktiviteter 
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för dem under sommaren och då återstår bara för dem att ”hänga om-
kring”… (Fältanteckningar, 2003-05-13) 

Naturligtvis kan vi tolka detta scenario som att ett verkligt entreprenörs-
kap vore om ungdomarna gjorde något trots deras situation. Med ens ak-
tiverar vi då mytbilden om entreprenören och tron på den ensamme hjäl-
ten som övervinner alla hinder. I jämlikhetstråden däremot tolkas entre-
prenörskap som något som uppstår mellan människor. Det är i olika mö-
ten som möjligheter öppnar sig. Rimligt vore att föreställa sig att Mikaels 
tanke var att en sådan öppning skulle kunna komma till stånd i ett möte 
mellan dessa ungdomar och någon av UP:s organisationer. Ungdomarnas 
entusiasm och vilja att göra något skulle, kort sagt, kunna utvecklas till 
ett entreprenörskap:  

Mikael: Ni skulle se de här ungdomarna! De är så kreativa, energiska och vill 
verkligen göra någonting konstruktivt under sommaren… [Mikael blir av-
bruten här] 

Deltagare 1: Vad har det här att göra med företagsamhet? Jag ser ingen kopp-
ling till Equal här. Hur kan det här vara entreprenörskap?   

Mikael: Men… [Mikael blir avbruten igen] 

Deltagare 2: Är det verkligen kommunens uppgift att vara förskola för in-
vandrare under sommaren? Jag är inte så säker på om det är vår skyldighet. 
(Fältanteckningar, 2003-05-13) 

Med ens sänkte sig tystnaden över rummet. Deltagare sökte varandras 
blickar för att se om någon vågade ta upp en diskussion kring dessa ar-
gument. Bredvid mig satt en person som frenetiskt försökte få mig att ta 
till orda genom att sparka mig på benen. Eftersom denna händelse inträf-
fade åtta månader efter att jag påbörjat doktorandutbildningen var jag 
noga med att behålla en tillbakadragen roll som den observerande forska-
ren. Jag bet mig i läppen och, med tanke på alla andra tysta signaler – 
som frustrerade ansiktsuttryck, uppspärrade ögon och diverse andra 
grimaser - resulterade detta antagligen i ett av många fruktlösa försök att 
få någon att ta till orda.    

Några tämligen tama försöka gjordes förvisso att påpeka att detta kunde 
ses som ett förslag som borde övervägas. En idé som MiF borde ta till 
vara för att bryta de befintliga strukturerna, i detta fall de strukturer som 
hindrade nyanlända att företa sig något. Ett försök att intervenera gjordes 
också av min handledare, som även han deltog vid detta möte och som 
hade den mer formella rollen som representant för Mälardalens Högskola 
i UP. Vi överrumplades emellertid båda av episoden, som så många 
andra. Inte minst de som i andra sammanhang tenderade att framhålla 
och anlita jämlikhetstråden. I egenskap av forskarrollen påverkade vi tro-
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ligen tystnaden än mer, vilket förmodligen gjorde att det blev tystare än 
om inte hade deltagit. Någon dialog uppstod i vart fall aldrig. I stället 
bordlades förslaget och kommunrepresentanterna menade att de måste 
kontrollera vilka regler och bestämmelser som gällde i de tre kommuner-
na i frågan om att ordna en sommaraktivitet för flyktingungdomarna.  

I bilen på väg hem från mötet gjorde både jag och min handledare ivriga 
försök med att få en rätsida på vad som utspelat vid denna episod. Att 
det fanns en konflikt kring hur idén skulle ses, likväl som för vad entre-
prenörskap kan betyda stod klart. Men, varför öppnande ingen upp för 
en diskussion kring idéns potential och dess koppling till Equal? Att föra 
dialog var ju en av grundbultarna i MiF. Så varför tog ingen till orda?! 
Hur vi än vände och vred på det upplevde jag att vi slog slint.  

Det var inte förrän jag började se projektet i termer av jämlikhets- och fö-
retagstråden som jag kunde komma tillbaka till detta möte och få en rim-
lig förklaring – en tolkningsgrund - till vad som hade utspelats. En dis-
kursiv kollision. Jag ser nämligen denna episod som ett tillfälle där de två 
samtalstrådarna kolliderade. Två olika versioner av entreprenörskap som 
stöter samman. Den idé som föreslogs blev i denna episod ”det andra”, 
något konstigt och udda; en gräns som inte skulle överträdas. 

Vid nästa UP-möte avhandlades denna punkt snabbt på dagordningen 
genom att konstatera att det fanns regler som inte tillät idén om en som-
maraktivitet för flyktingungdomarna. En sådan aktivitet skulle nämligen 
strida mot de bestämmelser som gällde för personer med så kallad flyk-
tingstatus. Regler som skulle omförhandlas och förändras kom denna 
gång att förbli orörda, och det utan dialog, debatt, eller andra klargöran-
den huruvida det fanns åsiktsskillnader i frågan. De företagsfrämjande 
strukturerna i KFV förblev denna gång intakta och, på grund av den ute-
blivna dialogen, kanske också än mer fastlåsta än tidigare. Denna gång 
gick en idé med entreprenöriell potential förlorad. Fast det beror ju för-
stås också på vad som inkluderas i entreprenörskap.  

Jag kommer nu att fördjupa mig i hur vi kan förstå diskursiva kollisioner 
genom att kombinera kritisk pedagogik á la Freire med ett diskursper-
spektiv.  
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Ett kritiskt perspektiv på entreprenörskap  

I episoden från det fjärde UP-mötet har jag illustrerat hur ett (potentiellt) 
entreprenörskap, som skulle kunna utveckla KFV-regionen och förändra 
världen för några av dess invånare, gick om intet. Till en början såg var-
ken jag eller min handledare några tillfredsställande förklaringar till hän-
delsen. Det var inte förrän vi kunde se episoden som en kollision mellan 
företags- och jämlikhetsdiskursen som pusselbitarna kunde falla på plats.  

Med syfte att utveckla en förståelse för hur dominerande diskurser kan 
inverka på entreprenörskap och regionala utvecklingsprocesser kommer 
jag i detta avsnitt att fördjupa mig i hur kritisk pedagogik kan kombine-
ras med ett diskursperspektiv. När jag talar om kritisk pedagogik relate-
rar jag till Paulo Freire´s arbete (t ex 1970, 1973, 1998), och när jag talar om 
diskurs relaterar jag till entreprenörskapsväven och refererar därmed till 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffes tankar om att se det sociala som ett 
diskursivt fält (se kap. 2).  

Kritisk pedagogik och diskurs 

Till att börja med vill jag peka på några utgångspunkter som förenar de 
två ansatserna kritisk pedagogik och diskurs. Enligt både Freire och Lac-
lau och Mouffe är dialog, samtal, metaforer, berättelser centrala för kon-
struktionen av olika fenomen och därmed också för hur vi uppfattar att 
världen är beskaffad (t ex Berger and Luckmann, 1966; Burr, 1995; Ger-
gen, 1999). De båda ansatserna delar således synen på språket som kon-
stituerande, även om de förmodligen inte är helt överens om i vilken om-
fattning som språket konstituerar världen.  

Såväl Freire som Laclau och Mouffe har inspirerats av, även om de sam-
tidigt frångår, Marxismen96. De intar därför en gemensam ståndpunkt 
beträffande hur vissa dominerande synsätt förtrycker människor. Men 
när Freire framhåller att utbildning är ideologisk och koncentrerar sig på 
människans kreativitet och förmåga till motstånd utvecklar Laclau och 
Mouffe sin diskursteori från en strukturell utgångspunkt genom att beto-
na att den Marxistiska indelningen i överbyggnad kontra bas utgör en 

                                                 
96 Enligt Taylor (1993) konverterade Freire aldrig till Marxismens revolutionära politik. Istället förblev 
hans kärnargument ”couched not in the language of Marxism but in the biblical terms of love, faith, hope 
and humility”. Kristendomen ser ockås ut att ha varit en viktig inspirationskälla för Freire och Taylor 
citerar Freire enligt följande; ”God led me to the people and the people led me to Marx….When I met 
Marx, I continued to meet Christ on the corners of the street – by meeting the people”. (Taylor 1993, sid. 56 
i Thomson and Bebbington, 2003, sid. 512). 
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alldeles för grov förenkling för hur maktförhållande kan ta sig i uttryck.  I 
stället talar Laclau och Mouffe om diskursiva formationer, vilket kan ses 
som ett substitut för produktionssätt, och ersätter i och med det ideologi-
begreppet med diskurs (se även Mulinari, 2003, sid. 114). Därigenom pre-
senterar de en betydlig mer mångfacetterad syn på hur maktförhållanden 
manifesteras, vilket gör att klassbegreppet framstår som förenklat till för-
del för andra sociala indelningar som genus, etnicitet, religion, sexualitet, 
ålder, yrke, osv. Trots de två ansatsernas olika hemvister – pedagogik 
kontra politisk teori – tror jag att de tillsammans bildar ett perspektiv97 
som kan öka vår förståelse för hur dominerande diskurser inverkar på 
entreprenöriella processer.  

Paulo Freire’s kritiska pedagogik 

Paulo Freire´s tankar har sina rötter i egna erfarenheter som framförallt 
präglats av den klassresa han gjorde som barn, hans arbete med att utbil-
da vuxna analfabeter i Brasilien innan militärkuppen 1964, och därefter 
när han i exil arbetade med jordbruksutveckling i Chile. Som Thomas och 
Bebbington (2003) påpekar uppstår flera problem när man försöker förstå 
Freire´s arbete. Delvis eftersom han förblev en författare under en lång 
tidsperiod. Från mitten av 1960 till i slutet av 1990 publicerade han inte 
mindre än 21 böcker (Roberts, 2003). Men kanske blir han också motsä-
gelsefull på grund av att han förblev ”sann” mot sina egna tankar om att 
aldrig sluta upp med att reflektera över hur det är ställt med saker och 
ting. I Freire´s sista bok skriver han följande:  

[I]n criticizing itself ingenuous curiosity becomes ‘epistemological curiosity’, 
as through greater methodological exactitude it appropriates the object of its 
knowing (Freire, 1998, sid. 37).  

Uppenbarligen resulterade nyfikenheten i att senare arbeten kom att för-
ändras över tiden så att dessa texter ibland står i kontrast till tidigare ver-
sioner av hans tankar och idéer. Utöver förklaringen att han följde sina 
egna råd och det faktum att han förblev författare över en lång tidsperiod 
verkar även Freire´s geografiska resa ha haft ett visst inflytande på hans 
arbete. 
                                                 
97 Genom att relatera Freire´s kritiska pedagogik med diskursbegreppet, som det utvecklats av Laclau och 
Mouffe, är det värt att nämna att båda ansatserna relaterar till Gramsci’s arbete. För Laclau och Mouffe var 
hegemonibegreppet centralt för att utveckla sina tankar om antagonism och skissa konturerna till sin 
diskursteori (1985). Mayo (1999) placerar såväl Freire som Gramsci i ett vuxenutbildningssammanhang 
och Ledwith (2002) relaterar till denna koppling när hon diskuterar lokalt utvecklingsarbete. Dessa reso-
nemang ligger nära den tes jag driver i detta kapitel, men jag försöker göra en poäng om diskursiva spän-
ningar, konflikter och kollisioner utan att relatera till Gramscis hegemonibegrepp. 
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I den numera klassiska texten Pedagogy of the Oppressed (1970) – en text 
som har “översatts till varje stort språk i världen och som har gått till om-
tryck flera gånger” (Roberts, 2003, sid. 452) – introducerades jag först till 
Freire´s tankar och hans erfarenheter av läs- och skrivkunnighet i den 
tredje världen. I hans sista bok däremot, Pedagogy of Freedom (1998), har 
omgivningarna förändrats dramatiskt från tredje världen till USA där 
han då höll en professur på Harvard Graduate School of Education. Under 
denna resa blev Freire bekant med andra former av förtryck och började 
ifrågasätta utbildningens roll som en ”sändare” av en dominerande före-
tagsideologi (t ex du Gay, 1986; Fairclough, 1995), vilken kan ses som ett 
annat sätt att beskriva företagsdiskursen: 

…the highest mission and overriding purpose of schooling was to prepare 
students, at different levels, to take their place in the corporate order (Freire, 
1998, sid. 4). 

I Freire´s ögon produceras kunskap i västvärlden och, trots olika förut-
sättningar, blir den fattiga befolkningen i tredje världen mottagare av 
denna kunskap. En kunskap som tenderar att bevara maktojämlikheter 
som råder. Freire var till en början upprörd över utbildningens roll, först i 
den tredje världen men såg senare samma tendens i västvärlden då vi alla 
införlivas i ett visst tankesystem; en dominerande diskurs. Freire utveck-
lar därför sina tankar om att utbildning också kan fylla en viktig ifrågasät-
tande roll, med syfte att förändra de ordningar som förtrycker människor. 
Dessa tankar98 har huvudsakligen utvecklats inom den pedagogiska di-
sciplinen, av pedagoger, och i den tredje världen där den gett de fattiga 
en starkare position.  

Grundläggande för Freire´s tankar är hans kritiska avståndstagande mot 
vad han kallar ”the banking concept of education” där kunskap ses som nå-
got som ska transporteras från en individ till en annan. I sådana processer 
tas inte hänsyn till de geografiska, sociala, och diskursiva dimensioner 
som jag diskuterade inledningsvis. Kunskap ses som universell i såväl 
rumsliga som tidsliga dimensioner. Läraren överför kunskap till studenten 
– eller till den icke- läs och skrivkunnige - som ännu inte har denna kun-
skap. Läraren blir således ett medel för kunskapsöverföring, och eleven 
en passiv mottagare:  
                                                 
98 Freire anses även vara ha varit inflytelserik i utvecklingen av PAR - participatory action research (Herr 
och Anderson, 2005). Dessutom har hans idéer influerat utvecklingen av folkutbildning och kvällskurser i 
organisationer som t ex ABF (Arbetarnas Bildningsförbund). Freire´s idéer sammankopplas även med 
social redovisning och miljöredovisning (Thomson and Bebbington, 2005), miljöbeskattningsärenden 
(Fitzpatrick och Sinclair, (2003), samhällsarbete (Ledwith, 2001), hälso- och sjukvårdsarbete (Holmes och 
Warelow, 2000, Amaro och Rah, 2000), socialpsykologi (Montenegro, 2002), experimentellt lärande bland 
etniska minoriteter (Thompson, Peters and Plaza, 2004), teologi (Malcolm 1999), och företagsekonomi 
(Gibson, 1994). 
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Education thus becomes an act of depositing, in which the students are the 
depositories and the teacher is the depositor. Instead of communicating, the 
teacher issues communiqués and makes deposits which the students pa-
tiently receive, memorize, and repeat. …In the banking concept of education, 
knowledge is a gift bestowed by those who consider themselves knowledge-
able upon those whom they consider to know nothing. (Freire, 1998, sid. 53) 

En sådan pedagogik, menar Freire, upprätthåller rådande maktstruktu-
rer. Den har inte möjlighet att frigöra dem som är förtryckta. Den fattiga 
befolkningen, de icke- läs och skrivkunniga, eller med denna avhandlings 
perspektiv, målgrupperna i MiF. Omvänt har ett kritiskt perspektiv, som 
nås genom dialog, potential att frigöra dem som är förtryckta. Utbildning, 
enligt Freire, handlar därför inte så mycket om att göra ”avtryck” av re-
dan existerande synsätt och ”fakta”. Utbildning handlar i stället om att 
synliggöra att undervisningens roll å ena sidan kan bevara existerande 
maktskillnader (the banking concept of education) och å andra sidan kan 
den, genom att frigöra människor, förändra sådana skillnader (conscien-
tização).  

Conscientização sätter således fingret på vår förmåga att uppfatta orättvi-
sa och förtryck och att bli medvetna om människans möjligheter att för-
ändra sådana förhållanden. I stället för att referera till människor som för-
tryckare ser jag dominerande diskurser som vad som förtrycker oss. Na-
turligtvis är det vi människor som anlitar dessa diskurser men oftast, 
skulle jag vilja säga, är vi omedvetna om vilka förtryckande effekter som 
de producerar. 

Entreprenörskapsväven 

Företagstråden ser jag som en av de tjocka trådarna i entreprenörsskaps-
väven. Därigenom har denna samtalstråd kommit att få status som den 
för givet tagna synen på entreprenörskap. Som det nu framkommit i ett 
antal sammanhang - som i MiF-ansökan, i blivande företagares möjlighe-
ter att klä sig i entreprenörens dräkt, i föreningens NEEM:s uppkomst 
och upptåg, och i episoden från fjärde UP-mötet - fungerar företagstråden 
ibland som uteslutande när det kommer till idéer och människor som inte 
överensstämmer med de föreställningar som företagstråden för med sig. 
Av den anledningen menar jag att den utgör den dominerande diskursen 
för hur entreprenörskap tolkas i KFV-regionen. Men om det nu finns do-
minerande diskurser - som kanske också är uteslutande – borde det även 
vara möjligt att finna ”motdiskurser”; de som ifrågasätter, kritiserar, och 
därigenom frigör. Jämlikhetstråden blir i detta sammanhang en sådan 
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diskurs eftersom den, per se, kritiserar och ifrågasätter de sanningar som 
produceras genom företagstråden. På så sätt utgör den även en av de 
tunna trådarna i entreprenörskapsväven. 

Entreprenörskap är ett nyckelbegrepp i både företags- och jämlikhetstrå-
den, vilket inte verkar föranleda något större problem i den förra som 
finner sig väl tillrätta i den industriella sfären och den ekonomiska di-
mensionen. Jämlikhetstråden däremot drar från mindre välkända diskur-
siva resurser som till exempel folkutbildning, genusforskning, empo-
werment, och inte minst från Freire´s idéer. Som vi såg i episoden från 
det fjärde UP-mötet, som jag menar kan beskrivas som en diskursiv kolli-
sion, kan resultatet av obekanthet med en ny diskurs ta sig i uttryck i 
obegriplighet; ”Vad har detta att göra med entreprenörskap?” En sådan 
fråga visar på vilka svårigheter som uppkommer när entreprenörskap 
och jämlikhet kommuniceras i ett och samma budskap. Jämlikhetstråden 
blir obegriplig och företagstråden består. 

När vi emellertid ges tillfälle att reflektera över en obegriplig situation, 
som den jag nyss diskuterat, kan möjligheter uppstå för hur vi kan ingri-
pa i och förändra världen så att andra – såväl människor som ting – kan 
inkluderas. Jämlikhetstråden kan då bli begriplig och bli ett synligt alter-
nativ till den dominerande företagstråden. Sådana processer menar jag är 
en form av conscientização, dvs. att uppfatta motsättningar – sociala, po-
litiska eller ekonomiska – och att ingripa mot de förtryckande delarna av 
verkligheten. Men conscientização föregås enligt Freire av ”prise de 
conscience”.  

Prise de conscience och conscientização 

För Freire (1973, sid. 146-148) når människor ”prise de conscience” när de 
interagerar med världen. Prise de conscience har jag förstått som ett sätt 
att beskriva vår förmåga att uppfatta hur olika saker och ting är ställda i 
världen. Det är först när olika sakförhållanden placeras i det större sy-
stem som de befinner sig i som conscientização infinner sig (Ibid., sid. 
148). Ett intensifierat prise de conscience ska således ses som ett förstadi-
um till att bli medveten om dominansförhållanden och förtryck; conscien-
tização.  

När människor uppfattar sig att vara ”i en situation” kan en ny sida av 
verkligheten framträda genom att situationen uppfattas som problema-
tisk, eller tvetydig. Tack vare problematiska eller tvetydiga situationer ges 
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människor möjlighet att ingripa i verkligheten; att förändra, omdana, 
skapa metamorfos.  

[O]ur being in the world is far more than just ‘being’. It is a ‘presence’, a 
‘presence’ that is relational to the world and to others. A ‘presence’ that, in 
recognizing another presence as ‘not I‘, recognizes its own self. A ‘presence’ 
that can reflect upon itself, that knows itself as presence, that can intervene, 
can transform, can speak of what it does, but that can also take stock of, 
compare, evaluate, give value to, decide, break with, and dream. (Freire, 
1998, sid. 25-26) 

Den inledande episoden menar jag nu kan ses som en prise de conscien-
ce, en ännu oreflekterad uppfattning om hur företagande i regionen ses. 
Conscientização infann sig aldrig under episoden, men så uppstod heller 
aldrig någon dialog.  

Dialog 

Dialog diskuteras av Freire (1970, 1973, 1998) som vårt tillgängliga medel 
för att lära om de förtryckande inslagen i vardagen. Dialog innebär alltid 
inslag av lärande. För Freire kan reflektion och handling inte separeras, 
utan reflektion och handling är två dimensioner av ett ”ord”, vilket är 
kärnan i en dialog. Ett ”sant” ord har enligt Freire alltid en koppling till 
en praktik. Att tala det ”sanna ordet” innebär alltid också att handla där-
efter i praktiken (Freire, 1998, sid. 87). Dialog ska därför inte ses som nå-
got mindre än det medel som gör processer av conscientização möjliga: 

True dialogue cannot exist unless the dialoguers engage in critical thinking – 
thinking which discerns an indivisible solidarity between the world and the 
people and admits of no dichotomy between them – thinking which per-
ceives reality as process, as transformation, rather than as a static entity – 
thinking which does not separate itself from action, but constantly immerses 
itself in temporality without fear of the risks involved. (Freire, 1970, sid. 73) 

Conscientização handlar om att förändra världen – de små världarna lik-
väl som den stora. Det är genom dialog som vi kan bli medvetna om vilka 
världar som fungerar som uteslutande, och istället öppna upp för världar 
av det mer toleranta slaget som inkluderar människor. I skenet av consci-
entização framstår den betoning som görs på dialog i MiF-ansökan som 
särskilt intressant: 

[Ett] verktyg för empowerment är systematiska dialoger där de grupper som 
skall gynnas är med och definierar eller snarast omdefinierar begrepp som 
företag, företagaranda, företagsamhet och företagare. Det gäller även be-
grepp som mångfald, jämställdhet och empowerment. I annat fall finns ris-
ken att även dessa begrepp definieras i relation till de rådande föreställning-
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arna i samhället, snarare än att fungera som underlag för nyansering av des-
sa föreställningar. (MiF Ansökan, 2002, sid. 29) 

Det är i deltagarnas erfarenheter som ”situationer” kan uppstå som sedan 
kan övergå i processer av conscientização. Jämlikhetstråden som den 
uppdagas i skriven form kan ses som ett ord med potential att förändra 
livet i KFV-regionen. På samma sätt kan denna text läsas som en skriftlig 
handling, vilken uppnåtts genom kritisk reflektion av den kontext som 
studerats. Genom att introducera distinktionen mellan företags- och jäm-
likhetstråden görs vi medvetna om en värld som tidigare varit mer obe-
kant, eller nedtystad – ”silenced”, för att utrycka mig med Freire´s voka-
bulär. Precis som Freire ser jag inte bara ord som ”ord” utan orden har en 
performativ förmåga; de gör saker (jmf Austin, 1975). Kopplingen mellan 
kritisk pedagogik och diskurs blir därigenom tydlig:  

[Discourses] do not just describe things; they do things. And being active, 
they have social and political implications. (Potter and Wetherell, 1987, sid. 6) 

Diskurser är aktiva, de konstruerar vår verklighet. Att sätta ord på domi-
nerande diskurser utgör därför ett viktigt steg för att kunna fördjupa den 
kritiska reflektionen eftersom det är den som kan göra oss medvetna om 
vilka val som står till buds för att förändra de världar vi konfronteras 
med. Med tanke på MiF skulle processer av conscientização kunna leda 
till att såväl deltagare i målgrupperna som i UP:s organisationer börjar 
överväga sina ”situationer” och ställa frågan hur dessa kan förändras. 
Potentiella entreprenörer skulle lättare kunna kännas igen i grupper som 
exempelvis kvinnor från etniska minoriteter, funktionshindrade, ungdo-
mar och kulturarbetare. Dessutom skulle invånare med intentioner och 
idéer, som tidigare varit osynliga på grund av den rådande företagstrå-
den, kunna framträda tydligare. En sådan utveckling skulle sannolikt 
förändra världen för de människor som söker förverkliga sina idéer i 
KFV, men också livet i KFV-regionen som sådant. 

Entreprenörskap och conscientização 

Något som Freire ständigt kommer tillbaka till i sina texter är människans 
skapandeförmåga och vårt ansvar att agera när det handlar om situatio-
ner som skapar förtyck och orättvisa. Detta är, som jag ser det, Freire´s 
grundtanke vilken kan delas in i två steg. Först menade Freire att vi mås-
te lära oss vända och vrida på saker och ting så att vi kan se fler aspekter 
av livet och uppfatta de missförhållande som råder. I mina ord behöver vi 
lära oss att se förtryckande diskurser. För det andra betonande Freire vik-
ten av att agera och påminner oss om att både människor och världen 
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ständigt befinner sig i en förvandlingsprocess. Av den anledningen får vi 
aldrig släppa hoppet om att skapa en bättre framtid eftersom ”hope is 
natural, possible, and necessary impetus in the context of our unfinished-
ness” (Freire, 1998, sid. 69). 

Conscientização betonar följaktligen den potentiella kraft och kreativitet 
som språket rymmer. För att kunna nå conscientização fordras dialog. I 
ett entreprenörskapsperspektiv kan dialog ses som avgörande för att 
samhällen ska kunna omvandlas. När regional utveckling sätts i centrum 
handlar det just om det; omvandling, förändring, metamorfos. Genom att 
diskutera diskursiva kollisioner mellan företags- och jämlikhetstråden 
betonas conscientização som en viktig process för att ändra riktning på 
utvecklingen i KFV. Invånare har getts möjligheten om att bli medvetna 
om att det finns flera sätt att förstå människans entreprenörskapande.  Och 
det får sociala konsekvenser. 

Det ser således ut att finnas en viktig gemensam nämnare för kritisk pe-
dagogik och entreprenörskap. Närmare bestämt; människans kreativa 
förmåga att (om)skapa världen. I både entreprenörskap och kritisk peda-
gogik ges människans förmåga att förändra och skapa nya strukturer en 
central betydelse. Må så vara om det handlar om de industriella och eko-
nomiska strukturerna, eller de sociala strukturer som vidmakthåller 
ojämlikhet och orättvisa. Genom att ta det kritiskt pedagogiska perspek-
tivet i beaktande kan entreprenörskap få en bredare betydelse, och där-
med en mer rättmätig plats i regional utveckling. Som jag har förstått är 
det vad Steyaert och Katz efterfrågade.  

Conscientização i Mångfald i Företagsamhet 

Företagstråden uttrycks vanligtvis genom att jämlikhetstråden negligeras 
Det är ju den som dominerar. Men när den utmanande jämlikhetstråden 
anlitas blir situationen den omvända – att i stället relatera till den ordning 
som dominerar. Detta är inte minst påtagligt i MiF-ansökan där jämlik-
hetstråden förs fram som ett alternativ till den dominerande företagstrå-
den. I talakter (jmf speech acts Austin, 1975) blir det emellertid betydligt 
svårare att lokalisera distinkta uttryck av de två samtalstrådarna. Mest 
påtaligt visar de sig när de hamnar i en antagonistisk situation, som i kol-
lisionen vid det fjärde UP-mötet.  

I detta avsnitt kommer jag att använda några olika empiriska exempel för 
att illustrera hur processer av conscientização tagit form genom MiF-
projektet. Först återvänder jag till episoden från det fjärde UP-mötet, eller 
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snarare till dess efterdyningar, för att se vad det kritiska perspektivet på 
entreprenörskap kan säga om det som inträffade.  

I episodens efterdyningar 

När teamledaren pratade om entreprenörskap framhöll han möjligheten 
att ta vara på flyktingungdomarnas idéer genom att skapa relationer med 
någon, eller några, av organisationerna i UP. Eventuellt skulle den före-
slagna sommaraktiviteten kunna leda till nya företag, dock inte med sä-
kerhet, och heller inte med någon uttryckt önskan. När jag pratade med 
teamledaren efter mötet fick jag följande kommentarer:   

Vad det [förslaget] skulle kunna leda till vet man ju aldrig i förväg. Men det 
vore ju synd att inte försöka, och ta vara på kreativiteten och viljan att göra 
något…(Fältanteckningar, 2003-05-13) 

I denna beskrivning anlitas jämlikhetstråden där alla människor ses som 
potentiella entreprenörer, och där den entreprenöriella processen inte ses 
som den ensamme hjältens arbete, utan som en process som involverar 
människor.  

Möjligheten fanns ju att någon av de representanter som var samlade vid 
det fjärde UP-mötet hade kunna bli intresserade och engagerade i den 
föreslagna sommaraktiviteten. Korts sagt, involverade. Uppenbarligen 
satte de två deltagarna i den beskrivna episoden små förhoppningar till 
att ett sådant arrangemang skulle kunna gynna entreprenörskapet i regi-
onen. Men hur kan vi veta vilka effekter en sådan process skulle kunna 
resultera i? Kan vi inte tänka oss att det finns spirande entreprenöriell 
anda i en sådan grupp?  Kan vi över huvud få grepp om vilka processer 
som skulle kunna leda till entreprenörskap, men som inte ges möjlighet 
därtill? Eller är det bara de processer som vinner gehör som kan ses som 
entreprenörskap? Ja, så måste det förstås vara. För om entreprenörskap 
handlar om vad människan skapar kan det ju bara vara de idéer som för-
verkligas – och helst också som når framgång - som kan betecknas som 
entreprenörskap. De idéer som blir avfärdade blir ju heller aldrig skapa-
de, och resulterar därför inte i något entreprenörskap.  

I episoden från det fjärde UP-mötet bör vi, när vi begrundar svaren från 
de två deltagarna, ha i åtanke att de vid denna tidpunkt var upptagna 
med att få ordning på ett alltmer kännbart ekonomiskt läge i kommuner-
na. I bakgrunden skymtar stigande arbetslöshetssiffror och en förhållan-
devis mörk situation i det lokala näringslivet. I deras spontana reaktioner 
anlitar de av allt att döma företagstråden. Indirekt framhålls att entrepre-
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nörskap betyder tillkomsten av nya företag, gärna stora sådana eftersom 
de har förmågan att generera en ansenlig mängd arbetstillfällen. Att ung-
domarna från flyktingsförläggningen också skulle kunna förse regionen 
med nya företag, utifrån sina idéer, verkade inte övervägas som ett möj-
ligt alternativ. Den frågan prövades över huvud aldrig, utan svaret – av-
slaget – kom spontant utan att den viktiga dialogen kom till stånd. Denna 
episod, vilken jag tolkat som en kollision mellan företags- och jämlikhets-
tråden, kan ses som ett exempel över att det råder en konflikt om vad ent-
reprenörskap (och företagsamhet) ska betyda i KFV-regionen. 

Om vi betänker att företags- och jämlikhetstråden står i ett motsats-
förhållande till varandra och att de nu samtidigt fått tillträde till samma 
geografiska scen är det inte så konstigt att de kolliderar. Båda söker de 
lägga beslag på entreprenörskap; fastän på två väsentligt skilda sätt. Stri-
den handlar om hur företagsamhet och entreprenörskap ska tolkas. Även 
om utgången av denna strid är öppen tenderar företagstråden att domi-
nera. Den utgör ju en av de tjocka trådarna i entreprenörskapsväven, vil-
ket emellertid inte betyder att den står outmanad. Följande uttalanden 
gjordes av personer som alla hade deltagit vid UP-mötet men som först 
gav uttryck för sina uppfattningar vid ett senare tillfälle: 

Skillnaderna i människosyn har blivit så uppenbara. Vad vet de om entre-
prenörskap? Inte ett dugg skulle jag vilja säga… (Fältanteckningar, 2003-05-
28) 

Du vet, de har ingen aning om vad entreprenörskap är. Hur ska vi någonsin 
komma någonstans i den här regionen om folk inte kan börja se andra möj-
ligheter? (Fältanteckningar, 2003-05-28) 

Du ser, så här är det alltid! De har ingen aning vad vi pratar om. Jag blir ga-
len när de aldrig lyssnar på de idéer som kommer upp... [En aktör som säger 
att hon ofta blir missförstådd när hon berättar om olika idéer för entrepre-
nörskap] (Fältanteckningar, 2003-05-27) 

Två av kommentarerna är hämtade från den avskedsfest som hölls för 
den första koordinatorn. Vid diskussionerna framom de två tolkningsra-
marna av MiF tydligt där samtalet kom att handla om hur man kunde få 
fler att se projektet på ett annat sätt; ett mer jämlikt sätt. Kollisionen vid 
det fjärde UP-mötet ser jag som prise de conscience, en oreflekterad upp-
fattning om hur ekonomin i regionen fungerar, medan kommentarerna i 
efterdyningarna mer går i linje med conscientização. I episodens efterdy-
ningar blev de två samtalstrådarna skarpare i sina konturer, varmed de 
kunde reflekteras över.  

Med tanke på den tystnad som rådde under episoden tycks striden om 
vad entreprenörskap ska betyda pågå någon annanstans. Vad vi kan säga 
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i en situation beror på det specifika sammanhanget och de personer som 
är närvarande (t ex Foucault, 1971). Uppenbarligen är det inte så lätt att 
åstadkomma en öppen konflikt kring hur entreprenörskap ska förstås. 
Förhandlingar om det skingras istället till andra tillfällen, platser och tid-
punkter. Men även om förhandlingen om vad entreprenörskap ska bety-
da har spridits i både tid och rum så har de två olika versioner av entre-
prenörskap gjorts tydliga utifrån ett och samma sammanhang (och det 
oavsett denna text).  

Med ”facit i hand” var det inte lägligt att utmana den dominerande före-
tagstråden när kollisionen inträffande. Förhandlingarna inträffade i detta 
fall först senare, i andra sammanhang. På sidan om. Conscientização för-
siggick, kort sagt, utspritt i rummet. Det hade likväl kunnat ske direkt vid 
kollisionen.  

Även om utgången av en diskursiv strid är öppen får vi inte glömma att 
den i praktiken alltid får sociala konsekvenser. Den samtalstråd som för 
tillfället dominerar avgör ju vad och vilka vi kan se inbegripna i entrepre-
nörskapandet. 

En annan ”situation” 

Vid en konferens som riktade sig till forskare och praktiker intresserade 
av, och involverade i, regional utveckling utspelades en annan situation 
som kan beskrivas som conscientização. Vid tillfället var alla livligt enga-
gerade i en diskussion om goda exempel av regional utveckling när en av 
deltagarna – en medelålders man – berättar om att hans söner nyligen 
startade tillväxtföretag; en Internetsajt för spel. Företaget ansågs vara ex-
tremt framgångsrikt både när det gällde omsättning och antal anställda. 
En poäng som framfördes var att de båda sönerna var riktiga entreprenö-
rer, men att de också hade höga akademiska utbildningar inom andra 
områden. En diskussion om utbildningens roll i entreprenöriella proces-
ser tog vid, vilket resulterade i ett resonemang om att utbildning ibland 
också kan ha sina baksidor. Slutligen begrundande han det hårda arbetet 
med att starta och driva eget företag (han var själv delaktig i företaget) 
och drog följande slutsats: 

Med tanke på det hårda arbetet med att starta företag förstår jag inte varför 
vi måste lägga en sådan börda på grupper som kvinnor, ungdomar och in-
vandrare! (Fältanteckningar, 2004-10-26) 

Troligen fälldes denna kommentar i all välmening. Likväl visar den att 
kvinnor, ungdomar och invandrare ses, som mindre benägna och kompe-



Conscientização & Entreprenörskap i Regionala Utvecklingsprocesser 

- 278 - 

tenta att klara av bedriften att starta ett företag. En av deltagarna i UP 
deltog vid denna konferens och blev rejält upprörd och gjorde direkt 
klart att hon definitivt inte höll med om denna ståndpunkt. Det blev 
emellertid inte något större debatt vid mötet. Men senare vid lunchen och 
under middagen verkade situationen ha gjort visst intryck under dagen 
vilket resulterade i en dialog om vad och vilka som inkluderas i regional 
utveckling. Så genom att höja rösten vid detta tillfälle gick inte kommen-
taren förbisedd förbi, utan gav deltagarna på konferensen tillfälle för re-
flektion och omprövning. Kort sagt; en situation av prise de conscience 
kunde övergå till en process av conscientização. 

Denna episod, likväl som episoden från det fjärde UP-mötet, med de an-
märkningar, reaktioner och kommentarer som följde ser jag som om en 
strid mot den dominerande företagstråden och dess ojämlika positione-
ring avseende såväl kön, etnicitet, ålder som typ av idé. Det är i de hän-
delseorienterade situationerna som företags- och jämlikhetstråden tycks 
komma i konflikt med varandra; kollidera. Som exempelvis när agendor 
sätts, planer görs, idéer ska genomföras och beslut ska tas. Reflektioner 
av det slag som gjordes vid de två episoderna har varit återkommande 
inslag under fältarbetet. Sådana reflektioner ligger i linje med lärandet 
om att uppfatta motsättningar – sociala, politiska eller ekonomiska - vil-
ket är vad Freire har i åtanke med conscientização. Sådana reflektioner 
har varit mest påtaliga hos de deltagare för vilka jämlikhetstråden blivit 
en utväg - eller en resurs – för att förändra synen på hur företagstråden 
positionerar dem, deras förslag, och idéer. Betydelsen av reflektion och 
dialog ska därför inte underskattas i regionala utvecklingsprocesser. 
Conscientização kan istället ses som ett sätt att beskriva regionala utveck-
lingsprocesser. 

Hittills har jag diskuterat processer av conscientização utifrån ett par ob-
servationer jag gjort under MiF-projektet. Ett annat sätt att beskriva cons-
cientização är genom att ta en utgångspunkt i de berättelser som berättats 
om andra situationer som utspelats, men där jag själv inte deltagit.  

Berättelse 1 

En berättelse fick jag höra av en av teamledarna som själv varit med när 
”situationen” inträffade några veckor tidigare. Det som inträffade beskri-
ver hon som en ödesdigert eftersom det kom att innebära att ett gryende 
företag, som var nära att starta, i stället resulterade i en notering i listan 
av alla de möjligheter som rinner ut i sanden. De två systrarna – Petra och 
Elin - som skulle starta detta företag var de som i kapitlet om Att klä sig i 
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entreprenörens dräkt använde berättelsen om Sara för att legitimera sina 
handlingar. Systrarna hade deltagit i mobiliseringsgruppen för kvinnor 
från etniska minoriteter och ansågs båda vara mycket goda kockar. Efter-
som det inte fanns någon restaurang som serverade thailändsk mat där 
de kunde söka jobb föddes idén om att själva starta en restaurangrörelse. 
En av systrarna hade redan rykte om sig att laga mat i större samman-
hang och hennes kunskaper efterfrågades ständigt när det var tal om all 
slags festligheter.  

Petra började, med sin syster som bundsförvant och framtida delägare, 
att sätta planerna i verket med att förverkliga idén med att servera sitt 
hemlands rätter i sitt nya land. Sagt och gjort besökte de andra restau-
ranger runtomkring Stockholm för att hämta inspiration, tips och börja 
skapa sig en vision av sin framtida rörelse. Många kvällar ägnades åt 
budgetarbete och under denna tid började även deras respektive män att 
intressera sig för den gryende verksamheten. Efter ett halvår, och många 
turer fram och tillbaka, hade de flesta pusselbitarna fallit på plats. Släkten 
i Thailand bidrog med både pengar, porslin och inredning. Familjerna i 
Sverige ställde också upp på olika sätt, framförallt med tid. Till slut hade 
de även lyckats med konststycket att hitta en lämplig lokal i Katrineholm 
som stod ledig för uthyrning. Det återstod dock ett problem, det fattades 
en mindre summa pengar för att kunna sätta planerna i verket.  

Det är här teamledarens berättelse kommer in i bilden. Systrarna hade 
varit tveksamma till att låna pengar, men blev uppmuntrade att ta kon-
takt med en organisation som har till uppgift att hjälpa och stödja nya 
företag. Eftersom inget hände tog teamledaren resolut hand om saken och 
bokade in ett möte: 

Jag hörde av mig till en av mina kontakter, en företagsrådgivare som arbetar 
med företagsutveckling, och informerade om situationen. När jag ringde och 
bokade mötet berättade jag vilket slags företag det rörde sig om, och vilken 
summa som hon behövde låna. Både jag och Petra var förväntansfulla inför 
mötet. Det skulle ju resultera i att de skulle kunna dra igång sin restaurang! 
Deras företag skulle också bli ett av de första konkreta resultaten i Mång-
faldsprojektet. När vi kom in till affärsrådgivarens kontor satt han bakom sitt 
skrivbord och väntade. Vi klev in på hans rum, men blev aldrig ombedda att 
sätta oss ner. I stället konstaterade han mycket snabbt att den typ av verk-
samhet som Petra skulle starta inte var intressant för att låna ut pengar till. 
Utbudet av restauranger var, enligt honom, tillräckligt stort i Katrineholm. 
Och det fick vi veta vid mötet! Inte på telefon när jag först ringde!  

Jag borde ha sagt något men blev fullständigt mållös. Mötet tog inte mer än 
fyra minuter. Det blev aldrig ens tid för oss att presentera själva företagsidén. 
Vi blev avfärdade direkt. Jag är fortfarande så arg på mig själv för att jag inte 
sa ifrån. Det slutade med att vi gick därifrån och sedan dess har jag varken 
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kunnat prata med Petra eller Elin om deras restaurangplaner något mer. Jag 
känner mig verkligen så dum för att ha arrangerat detta möte. Tänk, annars 
kanske de varit igång nu! (Fältanteckningar, 2003-12-15) 

Denna berättelse har berättats om och om igen och kan därför sägas ha 
blivit en av ”MiF-berättelserna”. Den har till och med fått en sådan upp-
märksamhet att den utgjorde mallen för en forumteater som sattes upp 
vid MiF:s slutkonferens. En forumteater är en form av teater där publiken 
inbjuds att delta för att söka ändra på den scen som utspelas. Mötet mel-
lan affärsrådgivaren och Petra var den scen som spelades upp vid forum-
teatern. Publiken tog sin uppgift med att avbryta händelseförloppet, och 
gå in och påverka vad som Petra skulle säga och göra, på allvar. För det 
var bara Petra som de fick korrigera, inte affärsrådgivaren. Han sågs 
nämligen representera strukturen och var därför inte något som man 
kunde rå på. I stället handlade det, för Petra, om att hitta ett nytt förhåll-
ningssätt.  

Efter ett antal omgångar – och en allt ivrigare publik som kom många för-
slag och som till och med fick gå upp på scen och inta Petras plats - hade 
scenariot förändrats. Petra, som från början burit slöja, hade nu en typiskt 
västerländsk klädsel. Från att vara undanfallande mötte hon nu affärs-
rådgivaren med en självsäker uppsyn och var snabb med att framhålla 
vilka inkomster som den blivande rörelsen skulle generera. Petras upp-
trädande gick med andra ord nu helt i linje med hur entreprenören troli-
gen skulle ha agerat; i alla fall den enligt myten.  

Förutom att också mötet med affärsrådgivaren resulterade i att ännu ett 
potentiellt entreprenörskap gick förlorat, säger själva berättelsen om mö-
tet oss också något. När jag själv fört denna berättelse vidare har jag ofta 
fått kommentarer som: 

Då var det väl ingen bra företagsidé då, vilken tur att de inte gick vidare med 
den.  

Det jag lärt mig av alla entreprenörer jag träffat under åren är en sak och det 
är att de inte ger upp så lätt.  

(Fältanteckningar, 2004-10-26) 

Kommentaren att ”det inte var någon bra idé” säger oss att det någon-
stans avgörs vad som ska ges beteckningen en ”bra” respektive en ”då-
lig” ide. Vad som ska ses som entreprenörskap avgörs av kollektivet. 
Tolkningen att ”entreprenören ger upp så lätt” säger oss att vi vanligtvis 
föreställer oss någon som inte ger upp utan som oavsett hinder driver 
igenom sin idé. Från diskussionen om den skapande människan erinrar 
jag mig en viljestark person. Följaktligen gjordes också Petra om till en 
sådan person under forumteatern, och blev i den sista scenen betydligt 
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mer framåt, drivande, övertygande och handlingskraftig. Om vi nu inte 
framstår som en sådan person så verkar det svårt att kunna omtalas som 
en entreprenör. Att vi alla skulle kunna ses som entreprenörer och att ent-
reprenörskap är något som skapas i relationer människor emellan ser för-
visso logiskt ut i skriftlig form; som i MiF-ansökan. Att anlita denna sam-
talstråd i konkret praktik tycks dock vara betydlig mer vanskligt och 
svårförståeligt.    

Berättelse 2 

Under en av fokusgruppintervjuerna berättade en av deltagare om – låt 
oss kalla henne Anita – följande berättelse. Anita har, förutom att driva 
ett eget konsultföretag, också engagerat sig i näringslivs- och jämlikhets-
frågor. Berättelsen härstammar från ett projekt som syftade till att upp-
muntra kvinnor från etniska minoriteter att se företagande som en möj-
lighet. En av deltagarna - låt oss kalla henne Maria - hade nyligen startat 
sitt företag vars affärsidé innebar att sy gardiner till både privata hem och 
företagsmiljöer. Hon upplevde emellertid själva försäljningen av upp-
sättningar som problematiskt eftersom hon saknande tygprover. Hon 
kunde därför inte bistå kunderna med en tydlig bild om hur slutresultatet 
skulle komma att se ut. Naturligtvis blir det svårare att sälja något om 
kunden inte kan göra sig en föreställning om hur det kan komma att se 
ut. Ett steg i rätt riktning borde därför vara att införskaffa sig en upp-
sättning av tygprover. I alla fall om hon som företagare vill ge kunderna 
en bättre service, och i gengäld sig själv en större kundbas. Så resoneran-
de också Maria. Följande berättelse handlar om hur det gick för Maria när 
hon besökte en av de lokala bankerna för att låna pengar till att investera 
i tygprover. Anita beskriver mötet enligt följande:  

Jag har en tjej i VILJA-projektet – ett heminredningsföretag - som vill låna 50 
tusen, högst 75. Det hade varit lättare om hon hade sagt; ”Kan jag få låna 2 
miljoner?”. De tycker att hennes företag är så litet. ”Måste du låna pengar”, 
menar de. ”Jag behöver köpa in tygprover och varje tygprov kostar cirka 500 
kronor” [imiterar företagaren]. Svaret blev att ”Du behöver väl inga tygpro-
ver för din verksamhet” [imiterar företagsrådgivaren]. Därför fick hon av-
slag. ”Tygprover kan man väl gå i affärer och titta på” [imiterar företagsråd-
givaren]. Det var rådgivarens syn det. Jämställdhet och jämlikhet måste ty-
das bättre – och inte att man ska vara hemma med barnen lika många dagar 
– utan ur normsynpunkt. (Intervju, 2002-02-28) 

Senare under intervjun återkommer Anita till lånefrågan och betonar att 
det är könsstrukturerna som påverkar vilka grunder som ett företagslån 
beviljas på: 



Conscientização & Entreprenörskap i Regionala Utvecklingsprocesser 

- 282 - 

[Om] en manlig rådgivare ska bedöma om ett kvinnligt företag ska få låna 
pengar utifrån manliga normer. Om då inte mannen är medveten om sina 
manliga normer så blir det inte rätt. (Intervju, 2002-02-28) 

Berättelserna om Sara och Malin inbjuder till reflektion över vilka effek-
terna blir när entreprenörskap - eller företagande – tolkas enligt företags-
tråden där mannen utgör normen. De reflektioner som görs när dessa be-
rättelser skildras, och lyssnas till, ligger i linje med conscientização efter-
som de synliggör maktförhållanden i samhället. På det sättet skapas möj-
ligheter att diskutera och ompröva den ordning som råder.  

NEEM - ett exempel på conscientização  

Utöver att lyfta fram några observationer jag gjort på fältet och de berät-
telser som berättats där menar jag att NEEM utgör ett tredje exempel på 
conscientização. De tre faser som föregick NEEM - den organisation som 
jag redogjorde för i föregående kapitel 10 - har sitt ursprung i conscienti-
zação. I gruppen kvinnor från etniska minoriteter användes conscienti-
zação mer systemetiskt – i linje med den metod som Freire skriver om i 
Education for Critical Consciousness (1973) – med syfte att utforska hur de 
skulle kunna relatera till entreprenörskap utifrån sina egna förutsättning-
ar och erfarenheter. De tre faserna jag diskuterade i kapitlet om NEEM 
ligger helt i linje med den metod som Freire gett benämningen conscien-
tização: 

Den första [fasen] handlade om att ifrågasätta sin egen roll i projektet. I den 
andra fasen övergick deltagarna till att pröva att klä sig i en ny identitet; ent-
reprenörens. Den tredje fasen däremot kom att handla om hur de aktivt kun-
de ingripa för att arbeta mot det förtryck och orättvisor som de upplevde att 
de själva och sina medsystrar var utsatta för. Lösningen? Ett Nätverk för Ent-
reprenörer från Etniska Minoriteter! (citat från kapitel 10) 

Under de första två faserna kom kvinnorna att uppfatta förtryck och 
orättvisor. I den tredje fasen gjorde något åt dem. NEEM kan följaktligen 
ses som ett resultat av conscientização. Att bli medveten om de makt-
ojämlikheter som råder och att göra något åt dem.  

Fokusgruppintervjuerna  

De fokusgruppintervjuer som riggades under våren 2003 menar jag också 
utgör tillfällen vilka – mer eller mindre – kan ses som medvetna reflek-
tioner över den dominerande företagstråden. I mindre omfattning med 
tanke på att dessa intervjuer inte var iscensatta med en fokus på entre-
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prenörskapsväven som denna text är. I stället kom deltagarna dit med 
sina respektive idéer om vad de såg som viktigt för att deras region ska 
kunna utvecklas. Deltagarnas erfarenheter och sammansättningen av 
grupper avgjorde hur de olika samtalen fortlöpte. I varierande grad kan 
dessa samtal ses pendla mellan prise de conscience och conscientização. 
Följande dialog inleds med att jag frågar deltagarna i en av intervjuerna 
vad mångfald betyder för dem vilket ger upphov till en ”situation” av pri-
se de conscience. Denna övergår sedan till conscientização när deltagarna 
börjar reflektera över vilken innebörd som de själva lägger i begreppet:  

Wiberg: Men då du pratar om mångfald – är det då etnisk mångfald, eller är 
det mångfald i företagande, eller gäller det handikapp? Eller gäller det allt? 

Nilsson: Det gäller jämställdhet, kvinnor, män, det kan vara vad som helst…  

Hansson: För mig innefattar mångfald alla levande människor... 

Nilsson: … med olika bakgrund och olika erfarenheter, egenskaper…  

Hansson: … gammal, ung, handikappad.  

Nilsson: Sen vill man väl gärna fokusera på etnisk mångfald. Men det kan 
också handla om äldre, män, kvinnor, lång erfarenhet, kort erfarenhet och så 
vidare. 

Almhult: Jag tycker att det kan gå inflation i vissa ord, och jag kan känna att 
det gjort det i ordet mångfald. Att man pratar om det gör att till slut så blir 
det precis tomt, och ibland så kan jag känna att det är ett ord som folk an-
vänder i tid och otid, när och hur som helst, natt som dag, morgon som kväll.  

(Fältanteckningar, 2003-03-13) 

Deltagarna började ifrågasätta innehållet i mångfaldsbegreppet vilket 
ledde till tankar om att mångfald blivit ett “tomt” begrepp i bemärkelsen 
att det adresserar alla möjliga variationer av mänskligheten. Detta är bara 
en kort specifik dialog från många timmars samtal som jag valt för att 
göra en poäng av hur prise de conscience kan övergå till conscientização.  

Ett återkommande tema under fokusgruppintervjuerna har däremot varit 
reflektioner över den dominerande företagstråden, och såväl de möjlighe-
ter som de problem som den för med sig. När invånarna reflekterar över 
hur deras region skulle kunna utvecklas omförhandlar de – åtminstone 
indirekt – att industrierna inte längre behöver vara kugghjulet i regionen 
och att det finns andra möjligheter att utveckla brukssamhället. Inte desto 
mindre illustrerar de episoder och berättelser som jag presenterat att nå-
got annat gäller i konkret praktik. När beslut har fattats om vilka hand-
lingar som ska ges utrymme ses varken flyktingungdomars idéer, en ny 
restaurangrörelse, eller ett gardinföretags investering, som handlingar 
som ska ges företräde.  
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Att tillsätta en sommaraktivitet för flyktingungdomar borde egentligen 
ses som den ideala handlingen för den experimentverkstad som Equal-
projekt ska fungera som. Med hjälp av ett sådant förslag ges deltagarna 
möjligheter att fundera över hur uteslutande strukturer kan omprövas. 
Emellertid verkar det svårt att skapa det handlingsutrymme som jämlik-
hetstråden talar om så länge företagsdiskursen härskar. I praktiken do-
minerar företagstråden, den bär ju på de föreställningar som – i alla fall 
ännu så länge – tas för givna. 

Dialogkonferensen  

Andra tillfällen som kan ses som arenor för reflektion och dialog är de 
möten, seminarier och konferenser som anordnats genom MiF. I synner-
het är en dialogkonferens minnesvärd, vilken arrangerades under en pe-
riod då det var oklart om projektet skulle fortsätta på grund av bristande 
intresse och engagemang hos kommunerna; de som stod som huvud-
partners i projektet. Strax innan dialogkonferensen hade en intensiv dis-
kussion pågått mellan koordinatorteamet, kommunerna och ESF-rådet 
för att reda ut syftet med projektet. Denna diskussion framstod emellertid 
som synnerligen förvirrande. Koordinatorteamet talade om att stötta pro-
cesser och föra fram viktiga strukturella frågor, medan kommunrepresen-
tanter frågade sig hur många företag som projektet skulle komma att re-
sultera i. Av allt att döma anlitades återigen jämlikhets- och företagstrå-
den för att tala om MiF. Än en gång framstod de två samtalstrådarna som 
oförenliga.   

I vilket fall beslutade de olika parterna att anordna en dialogkonferens 
med en förhoppning om att den skulle kunna ”lösa upp knutarna” så att 
MiF-projektet kunde fortsätta i de tre år som var planerade. Syftet med 
dialogkonferensen var att konsolidera partnerskapet, att gå igenom pla-
ner och utvecklingsidéer, samt att lägga en plan för projektets kommande 
arbete (MiF-rapport, 2003).  

Konferensen genomfördes under två intensiva dagar vid Åsa Folkhög-
skola, belägen mitt emellan Flen och Katrineholm. I centrum för diskus-
sionerna stod MiF-projektets mål och syfte. Ett tjugotal deltagare slöt upp 
med representation från såväl UP:s organisationer som deltagare från 
målgrupperna och anställda i projektet. Samtalen kom att föras i olika 
gruppkonstellationer vilket ledde till dynamiska diskussioner kring de 
frågor som grupperna fått i uppdrag att besvara eftersom de genomsyra-
des av flera perspektiv. Ett resultat från dialogkonferensen innebar att 
målgrupperna omdefinierades. Från att varit sedda som grupper i behov 
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av hjälp och stöd kom de i stället att benämnas som projektets experter. 
Omvänt kom UP:s organisationer i stället att framstå som målgrupper 
eftersom det var deras regler, rutiner, förhållningssätt och föreställningar 
som skulle förändras. Inte kvinnornas, ungdomarnas, de funktionshind-
rades, eller kulturarbetarnas. Följande kommentarer är hämtade från den 
avslutande diskussionen: 

Dessa dagar har varit kunskapshöjande. På två dagar har jag lyckas förstå 
vad jag inte gjort på 1,5 år. (Aktör i UP) 

Jag ser något i det här som jag inte har sett tidigare. Vad är det vi ska arbeta 
med – tydliggöra uppgifterna.  Det pågår parallellprocesser, det handlar om 
att länka ihop dessa med Equal på ett konstruktivt sätt. Då kan vi nå fram-
gång.  (Aktör i UP) 

Synd att inga höga vederbörande från Flen är här och deltar. Hur ska jag 
rapportera tillbaka detta?  (Aktör i UP) 

Kommunledningarna i alla tre kommuner måste förstå detta. Huvudpartners 
måste ta sitt ansvar. (Aktör i UP) 

(Fältanteckningar, 2003-09-05) 

Problemet med att kommunicera MiF-projektet 

Jag nämnde tidigare att jag återkommande observerat problem med att 
kommunicera Equalidén. De projektanställda i koordinatorteamet har vid 
flera tillfällen uttryckt en frustration om hur de fått kämpa med att för-
ankra projektidén i de organisationer som utgör UP. Dessutom har frågan 
om vad MiF egentligen handlar om, och vad som ska uträttas genom pro-
jektet, varit stående frågor vid de flesta av de projektaktiviteter som jag 
deltagit vid. Enligt andra engagerade deltagare i MiF har detta, även för 
dem, varit en fråga som de upplevt vara ständigt närvarande.  

Projektets syfte, mål och idé verkar således ständigt ha varit föremål för 
en viktig, om än förvirrande, diskussion. Aha-rektionen ”men nu förstår 
jag äntligen vad Equal handlar om” återkommer gång på gång i mina 
fältanteckningar.  Något som jag noterat, och reagerat över, är hur dessa 
rektioner oftast yttras av dem som representerar någon av organisatio-
nerna i UP. Deltagarna i målgrupperna har däremot oftast snappat upp 
projektidén utan större problem; ibland omedelbart. Detta tolkar jag som 
att det är svårare att uppfatta strukturella motsättningar om man inte 
själv varit utsatt för strukturernas effekter. Övergången från prise de 
conscience till conscientização kan därför sägas ta olika vägar – och tid – 
för olika grupper. Dessutom behöver inte prise de conscience med nöd-
vändighet efterföljas av conscientização. 
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Arenor för prise de conscience och conscientização 

Jämlikhets- och företagstrådens samexistens på KFV:s geografiska arena 
har lagt grunden för situationer av prise de conscience. Ibland har dessa 
efterföljts av conscientização vilket gjort invånarna uppmärksamma på 
att det också finns andra versioner av entreprenörskap än bilden av de 
stora industrierna som förser människor med arbeten. När den andra 
versionen synliggjorts har det också blivit möjligt att agera på den. Den 
kritiska reflektionen kan därför ses ha öppnat upp för nya praktiker som 
till exempel NEEM, men också kulturarbetarnas arbete att bli en del av 
det regionala utvecklingsarbetet, arbetet med ett nytt innovationssystem i 
Sörmland, Nya Uppdraget, Nod för Tillväxt, Aktörssamverkan, SMED 
och alla andra aktiviteter som jag beskrev i kapitel 6, Mångfald i Företag-
samhet – ett tvetydigt projekt . 

Entreprenörskap innebär, enligt Steyaert och Katz (2004, sid. 192), de 
vardagliga och taktiska manövrerna; det handlar om att skapa handlings-
utrymme. Men, hur vi vanligtvis uppfattar entreprenörskap ger på för-
hand ett visst bestämt handlingsutrymme. I KFV-regionen är det är tro-
ligtvis lättare att skapa handlingsutrymme för en idé som skulle resultera 
i en ny stor industri med ett antal nya arbetstillfällen än att skapa hand-
lingsutrymme för en idé som innebär att uppmuntra invånare att starta 
egna företag. Förmodligen skulle handlingsutrymmet för en idé som går 
ut på att försöka sätta ett hus på månen – vilket för närvarande pågår i 
Västerås (se Berglund, Dahlin och Johansson, 2006) - vara tämligen be-
gränsat. Jag gissar mig till att den senast nämnda idén skulle uppfattas 
som både smått vansinnig och löjeväckande på de allra flesta platser.  

Följaktligen varierar graden av handlingsutrymme beroende på tid, plats, 
närvarande personer, idé, osv. Om vi nu utgår från att entreprenörskap 
handlar om att skapa handlingsutrymme borde rimligtvis ett entrepre-
nörskapsfrämjande projekt också söka skapa sådana utrymmen, och inte 
strypa dem. Jämlikhetstråden kan ses som ett sätta att skapa ett större 
rum för entreprenörskap som i högre grad än tidigare inkluderar KFV:s 
invånare. Men mot bakgrund av att det redan finns en etablerad ordning, 
som säger hur entreprenörskap ska förstås, uppenbarar sig ett visst mot-
stånd mot formandet av ett dylikt handlingsutrymme. Att introducera 
jämlikhetstråden kan i ett sådant perspektiv i sig ses som entreprenörs-
kap. 
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Ett kritiskt perspektiv på entreprenörskap och regional  
utveckling 

I detta kapitel har jag argumenterat för att en region i förfall inte nödvän-
digtvis lider brist på entreprenörskap utan att vissa samtalstrådar – i det-
ta fall en dominerande företagstråd – förtrycker sådana processer. Genom 
att diskutera conscientização som en process genom vilken vi kan bli 
medvetna om de tjocka respektive tunna trådarna i entreprenörskaps-
väven har jag skissat konturerna till ett kritiskt perspektiv som bidar till 
att ge en djupare förståelse för entreprenörskapandets premisser. Detta 
perspektiv har jag sedan använt för att analysera ett antal olika mikro-
processer som relaterar till MiF.  

När diskurser vill lägga beslag på ett och samma ”universella tema” (se 
Freire, 1970) uppstår förutsättningar för att diskursiva spänningar, kolli-
sioner och konflikter kan uppstå, vilka utgör viktiga arenor för prise de 
conscience och conscientização. Motsättningarna mellan jämlikhets- och 
företagstråden ska därför ses som en glad nyhet. De bidrar till att väcka 
frågor som tidigare varit nedtystade vilket gjort det möjligt för invånare 
att börja reflektera över sin och andras roll i regionens utvecklingsproces-
ser.  

Processer av conscientização har således potential att förändra synen på 
företagsamhet och entreprenörskap i KFV-regionen. Ett möjligt scenario 
skulle vara en förflyttning mellan de två samtalstrådarna där utmanaren, 
jämlikhetstråden, vinner mark vilket skulle kunna öppna upp för ”nya” 
entreprenöriella initiativ i en bredare betydelse. Entreprenörskapet i KFV 
kan rymma mer. Ett annat möjligt scenario kan vara att de två samtals-
trådarna flätas samman och bildar en ny samtalstråd; en hybrid av de 
båda ytterligheterna som slutligen kommer att dominera.  

Det kritiska perspektivet har genomsyrat många processer som relaterar 
till MiF vilket också lett till att ett antal praktiker materialiserats som kan-
ske annars förblivit oförverkligade, nedtystade, eller gått obemärkta för-
bi. Detta perspektiv kan därför vara värt att överväga när nya incitament 
ska planeras som syftar till att stimulera regionala utvecklingsprocesser. 
Men det kritiska perspektivet skulle även kunna bidra till forskning om 
regional utveckling. Jag avslutar därför med att diskutera och relatera det 
kritiska perspektivet till tre samtida forskningsansatser av regional ut-
veckling; struktur, nätverk och kultur (se tabell 11.1).  
 
 
 



Conscientização & Entreprenörskap i Regionala Utvecklingsprocesser 

- 288 - 

Tabell 11.1  Kännetecken i tre forskningsansatser om Regional Utveckling 
Ansats Huvuddrag Grundläggande anta-

ganden 
Utmärkande 
metod 

Policyrelevans  

Struktur Strukturella data som 
utbildningsnivå, 
antal nya företag, 
växande företag, osv. 

Entreprenörskap ses 
som antal nybildade, 
och växande företag, 
vilket förutsätter en 
orsak/-verkan rela-
tion. 

Kvantitativ Infrastruktur, 
stöd för lag-
stiftning 

Nätverk Individen. Formella 
och informella rela-
tioner. 

Agency betonas. In-
dividen ses som en 
autonom aktör. 

Kvalitativ och 
kvantitativ 

Individuellt 
stöd i form av 
nätverks-
aktivteter 

Kultur ”Mjuka” faktorer 
som humankapital, 
socialt kapital, inno-
vativ miljö  

Företagskul-
tur/entreprenöriellt 
klimat framhålls som 
viktigt 

Kvalitativ och 
kvantitativ 

Stöd program 
för lokal när-
ingslivs-
utveckling 

Strukturansatsen 

En strukturell ansats kan typiskt sägas bidra till jämförelser mellan regio-
ner beträffande t ex utbildningsnivå, bildandet av nya företag, teknologi-
användning, antal kluster, pendling och samarbete mellan kommuner 
(Ritsilä, 1999, sid. 200). Mycket forskning har ägnats åt att förklara regio-
nal utveckling från ett strukturellt perspektiv, och begrepp som “indus-
trial districts”, “industrial parks”, “urban incubators” och ”industrial 
clusters” är exempel på denna forskningsansats (t ex Carbonara 2002, 
Greve 1995, Pereira 2004, Tödtling och Wanzenböck 2003). Den struktu-
rella ansatsen sammankopplas ofta med synliga uttryck som byggnader, 
industriparker, osv. På så sätt utgör de också ett konkret exempel på hur 
offentligt stöd för entreprenörskap kan utformas. Offentliga organisatio-
ner kan till exempel sjösätta ett industriparksprojekt eller finansiera in-
kubatorer. Den strukturella ansatsen baseras ofta på kvantitativa studier 
som inte berättar så mycket om vad som ligger bakom de strukturella 
data som presenteras. Inte heller förklarar den varför regioner som delar 
ett antal kännetecken kan skilja sig avsevärt i termer av entreprenöriell 
aktivitet.  

Nätverksansatsen 

Nätverksansatsen orienterar sig ofta mot antingen struktur, eller individ. 
Karaktäristiska begrepp för den strukturella beskrivningen av nätverk är 
”starka och svaga band” samt förtroende (t ex Granovetter, 1985). När 



Conscientização & Entreprenörskap i Regionala Utvecklingsprocesser 

- 289 - 

intresset i stället riktas mot individen ses denna som en ”nätverkare” vars 
handlingskraft betonas (Johannisson, 1995; Burt, 2000). När förändrings-
processer sätts i fokus blir emellertid relationen mellan struktur och indi-
vid märkbart diffus och de två snärjer ofta in sig i varandra (Giddens, 
1991). Ju närmare man kommer förändringsprocesser i ett nätverkspers-
pektiv desto mer tycks de framstå som otydliga, suddiga och vaga i kon-
turerna. Mønsted (1993) sammanfattar det väl enligt följande: 

Networks are hard to identify, apart from regular sociometric patterns, 
which may not be very important innovative contexts (ibid.,  sid. 219). 

Nätverk kan etableras och utgöra en plattform för att ”träna” entrepre-
nörer så att en entreprenöriell kultur skapas. Nätverksansatsen ger på så 
sätt ett uppslag om hur regionala utvecklingsprocesser kan ta sig i ut-
tryck. Trots nätverksperspektivets begränsningar ser Mønsted en potenti-
al för hur nätverkande kan förändra en kultur.  

Kulturansatsen 

Kulturansatsen förklarar de mer subtila skillnader som finns mellan regi-
oner – likväl som mellan länder – när det gäller förekomsten av entrepre-
nörskap (Holmqvist 2001, Conklin och Frederking 2004). Andra begrepp 
som erbjuder liknande förklaringar som kultur är ”humankapital”, ”soci-
alt kapital” och ”innovativ miljö” (t ex Dakhli och de Clercq 2004, Ritsilä 
1999). Dessa begrepp ger en fingervisningen om vilka ”mjuka” faktorer 
som kan förklara regionala skillnader. Likväl har det hittills inte sagts så 
mycket om vilka processer som genererar, eller förhindrar, entreprenöri-
ell aktivitet. I den bemärkelsen framstår kulturansatsen99 som en ”svart 
låda”. Det antas finnas en koppling mellan individ och struktur men vi 
får inte några glasögon som visar oss hur det fungerar. Man kan till ex-
empel ana att episoden vid det fjärde UP-mötet har något att göra med 
kultur, men man kan inte säga mer än att den avspeglar en viss kultur.   

                                                 
99Det ska dock sägas att det inom kulturansatsen också finns forskning som ger några idéer om vad det är 
som försiggår inuti den ”svarta lådan” kultur. Fletcher (2002) ger till exempel ett fönster genom vilket 
kulturskapande börjar bli synligt genom prat i en liten organisation. Ett annat intressant exempel ger Jack 
och Anderson (2002) som visar hur individuella entreprenörer, i ett samhälle i Skottland, hänger samman 
med den lokala strukturen. Genom att bygga på Giddens struktureringsteori synliggör de enskilda entre-
prenörer och deras samspel med det lokala samhället. Ett mer teoretisk bidrag ger Zafiroski (1999) som 
bidrar med ett mångfacetterat sociologiskt perspektiv som balanserar den Schumpeterianske vinstmaxi-
merande entreprenören. En annan artikel som tar hänsyn till språkets inverkan vid regional utveckling 
presenterar Scott (2004). Dessa artiklar ger alla några ledtråder till de mikroprocesser genom vilka kultur 
produceras. Samtliga sätter fokus på hur individer interagerar med strukturer i en specifik kontext genom 
att ta hänsyn till språkets transformativa förmåga. Alla nuddar de diskursbegreppet.  
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Det kritiska perspektivet på entreprenörskap i forskning om regional ut-
veckling 

Forskning om regional utveckling karaktäriseras till stor del av dessa tre 
ansatser; struktur, nätverk och kultur. Alla tre harmoniserar de med en 
särskiljande syn på individen. Tillspetsat så förstås regional utveckling 
huvudsakligen som ett sätt att stödja individuella entreprenörer. Myten 
om hjälten lever vidare och gör det svårt att se regionala utvecklingspro-
cesser ur ett kollektivt perspektiv. Offentliga interventioner i form av ex-
ternt stöd till enskilda entreprenörer sätts i fokus, eller så ses informella 
nätverk som en självgenererande stödmekanism (Greene och Storey 2004, 
Hjalmarsson och Johansson 2003, Bisk 2002, Forsyth 2000, Chell och Bai-
nes 2000, North, Smallbone och Vickers 2001).  

Utöver att individer ses som skapare av enskilda företag uppmärk-
sammas också individen som en initiativtagare till regional utveckling i 
bredare mening. Laukkanen and Niitykangas (2004) ger en fingervisning 
om att lokala beslutsstrategier kan ses som en nyckel till regional utveck-
ling. Johannisson och Nilsson (1989) lanserar begreppet ”samhälls-
entreprenör”, vilket kännetecknar en person som genom att hjälpa andra 
att driva igenom möjligheter, fungerar som en katalysator för entreprenö-
riella processen. Samhällsentreprenören samspelar med andra personer i 
entreprenöriella processen, på så sätt kan diskussionen om samhällsent-
reprenörer ses som ett försök att luckra upp fixeringsbilden individ/-
(kollektiv).  

Genom att synliggöra hur dominerande trådar i entreprenörskapsväven 
placerar människor i vissa bestämda positioner kan det kritiska perspek-
tivet leda oss bort från den individuella fokuseringen, och den entydiga 
bilden av entreprenören. Det kritiska perspektivet och begreppen prise 
de conscience och conscientização menar jag gör det möjligt att studera 
vad som försiggår i ”den svarta lådan” och komma närmare de mikro-
processer som uppmuntrar, men också som förhindrar, entreprenöriella 
processer. Därigenom sätts fokus på andra aspekter av förändringspro-
cesser än vad de samtida forskningsansatserna inom regional utveckling 
gör. Det kritiska perspektivet skulle kunna bli ännu en forskningsansats 
inom forskningen om regional utveckling (se tabell 11.2) men kan likväl 
också komplettera de befintliga ansatserna. 
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Tabell 11.2  Förändringsmekanismer som framträder i de olika forsknings-
ansatserna av regional utveckling 

Ansats Makro Meso Mikro Förändring-
smekanism 

Kritisk  
 

Synliggöra 
hegemoni 

Diskursiva strid/-
kollisioner 

Identitetsskapande Conscientização 

Struktur Strukturella 
data 

Formandet av klus-
ter, industriparker, 
mm 

Företagsformering 
och tillväxt, entre-
prenöriella egen-
skaper 

Infrastrukturella 
förändringar 

Nätverk Nätverks-
egenskaper 

Nätverkade/lokala 
’utvecklare’ 

Interagerande indi-
vider 

Interaktion 

Kultur Förklarar ent-
reprenöriellt 
klimat 

Olikheter i lokalt 
företagsklimat ur-
skiljs 

Kulturskapande Inkrementell 

 

Till exempel kan det öka intresset för att ta fram andra strukturella data 
än vad som vanligtvis är i fokus, som till exempel statistik om grupper 
som är underrepresenterade inom entreprenörskap. På så sätt kan det 
kritiska perspektivet bidra till att analysera vad som ligger bakom de 
strukturella data likväl som varför regioner som delar ett antal karakteri-
stika kan skilja sig avsevärt från varandra beträffande entreprenöriell ak-
tivitet (jmf Conklin Frederking, 2004). Såväl nätverks- som kulturansatsen 
kan använda det kritiska perspektivet för att synliggöra dominansförhål-
landen som möjliggör/hindrar entreprenörskapande genom att lyfta 
fram den regionala kulturens många sidor (eller samtalstrådar) samt att 
visa på vilka som inkluderas/exkluderas i olika nätverk. Framförallt kan 
det kritiskt pedagogiska perspektivet bidra till kunskap om vilka proces-
ser som har potential att – i bred mening - förändra en region till att bli 
entreprenöriell. Som jag ser det går en sådan forskning i linje med Steya-
ert och Katz (2004) önskemål.  

Jag ser en stark koppling mellan Equal idén och Freire´s tankar – i båda 
perspektiven är det huvudsakliga målet att bekämpa all diskriminering 
till gagn för ett mer jämlikt samhälle. Entreprenörskap och jämlikhet flä-
tas samman och lägger grunden för en annorlunda förståelse för hur re-
gioner, nationer och samhällen skulle kunna utvecklas. Detta har inspire-
rat mig, och förhoppningsvis också kanske dig som läsare, att göra något 
vid de ”situationer” som uppstår. Därigenom kan vi bidra till att förändra 
de maktstrukturer vi har tagit för givna och ta vara på alla människors 
skapandeförmåga.  
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Kapitel 12 

ATT BREDDA ENTREPRENÖRSKAPET 

Det finns forskare som antar att språket uppstod under yngre pleisto-
cenepoken. Att det var när klimatet ändrades och hominiderna vällde 
ut ifrån Afrikas hjärta som människan upptäckte vilket bra redskap 
språket är för att ta emot och distribuera information. Språket var det 
enklaste redskap de kunde ta med sig, enligt vissa forskare. Det enklas-
te? Språket är det svåraste redskapet, hur kunde hominiderna ta så fel. 

Bodil Malmsten (2003, sid.125) 

En sammanfattning 

Vi lever i en tid där entreprenörskap inta bara omtalas som en lösning på 
stigande arbetslöshet och ekonomisk regression, utan där det även blivit 
ett begrepp som används för att sätta fokus på sociala orättvisor, ekolo-
giska problem, demokratiska aspekter, och inte minst på diskriminering 
och orättvisor i samhället. Att entreprenörskap kommit att spridas till en 
mängd av samhällets sfärer och omfatta en rad olika dimensioner är ett 
fenomen som jag kallat ”breddningen av entreprenörskap”. 

Det faktum att entreprenörskap ständigt framhålls som en oöverträffad 
Lösning har fascinerat mig samtidigt som det gjort mig djupt bekymrad. 
För hur ska vi kunna veta vad det är vi pratar om när vi med samma re-
torik, men med olika syften, anropar entreprenörskap? Men också, vad är 
det som tenderar att utelämnas i dessa samtal? Att tolka entreprenörskap 
ur det ”breda” perspektivet har också visat sig bli högst tvetydigt, vilket 
MiF-projektet har berättat om.  

I denna avhandling har jag närmat mig breddningen av entreprenörskap 
utifrån några olika ingångspunkter. Jag frågade mig vilka öppningar vi 
kan se i ansatsen med att bredda entreprenörskapet i KFV-regionen, men, 
också varit låsningarna har uppstått i försöken med att bredda entrepre-
nörskapet. Kapitel för kapitel har jag sökt synliggöra olika aspekter av 
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breddningen med syfte att diskutera vad det innebär att bredda entre-
prenörskapet i KFV-regionen 

Inledningsvis argumenterade jag för att MiF introducerade ett nytt sätt 
att tänka och tala om entreprenörskap. En jämlikhetsdiskurs som lägger 
tonvikten på människors lika värde och som uppmuntrar och ger före-
träde till de många, små och vardagliga tingens betydelse. Jämlikhetsdis-
kursen menar jag har stått i kontrast till den företagsdiskurs som, med 
sina rötter i KFV, sitter fast i den traditionella bilden av traktens tillver-
kande industrier som drivs av några få män. I jämlikhetsdiskursen tas 
däremot alla människor med i beräkningen, och inte endast några få. När 
de två diskurserna har mötts har det uppstått tvetydigheter, förvirring 
och oreda. Och så småningom också spänningar, konflikter och kollisio-
ner.  Detta menar jag har öppnat upp för att se entreprenörskap ur ett 
bredare perspektiv som istället för att exkludera regionens invånare in-
kluderar dem att delta i utvecklingen av KFV-regionen. 

Genom att tala om entreprenörskapsdiskursen som en väv som består av 
tunna och tjocka trådar har jag riktat fokus mot hur de olika versionerna 
av entreprenörskap går i varandra, men också förbi varandra. Med hjälp 
av entreprenörskapsväven har jag också kunnat placera de två lokala dis-
kurserna i ett sammanhang. På den akademiska scenen gav jag en idé om 
hur de två lokala samtalstrådarna om entreprenörskap relaterar till tjocka 
respektive tunna samtalstrådar i forskningstexter. På den offentliga sce-
nen pekade jag på att utveckling och förändring inte alltid är uttryck för 
samma sak. Entreprenörskapsvävens tjocka trådar menade jag kan ses 
som ett uttryck för vad som utvecklar samhället inom rådande ordningar, 
medan motsvarande tunna trådar istället är ett uttryck för processer som 
radikalt förändrar rådande ordningar. 

I det regionala dramat har spänningarna mellan de två diskurserna blivit 
synliga i flera avseenden. I ansökningsprocessen, i de fokusgruppsamtal 
som jag genomförde med aktörer i de organisationer som står bakom 
MiF, i de blivande företagarnas berättelser och förehavanden, men också i 
framväxten av den oavsedda organisationen NEEM. I det avslutande ka-
pitlet i det regionala dramat utvecklade jag därför, med hjälp av Paulo 
Freire, ett kritiskt perspektiv på entreprenörskap som jag relaterade till 
regional utveckling. I skenet av Freires begrepp conscientização har jag 
argumenterat för att de diskursiva konflikterna och kollisionerna bidrar 
till att göra invånarna i KFV - också oss andra som tagit del av denna text 
- medvetna om sociala, politiska och ekonomiska motsättningar. På så 
sätt ges vi möjligheter att ingripa mot förtyck och diskriminering och för-
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ändra de strukturer som hindrar många människor från att delta i entre-
prenörskapandet.  

Det uttalade… 

Så vad har då detta collage bidragit med? Dels finns några uttalade bi-
drag som vuxit fram under textens gång. Dels finns några mindre uttala-
de resonemang. Jag börjar med att diskutera det uttalade.  

Jag har, genom att sätta ord på jämlikhets- och företagsdiskursen, även 
satt ord på fenomenet ”breddningen av entreprenörskap”. Jag har argu-
menterat för att konflikter kan ses som fruktbara och kanske rentutav 
som bränslet i förändringsprocesser. Den interaktiva kritiska metoden 
menar jag har gett mig både glasögon och ett förhållningssätt för att 
komma nära de konflikter som uppstått i och kring MiF-projektet. 

Genom att diskutera entreprenörskapdiskursen som en väv har jag kapi-
tel för kapitel sökt visa på såväl öppningar som låsningar med att tolka 
entreprenörskap ur ett bredare mer inkluderande perspektiv.  Jag har pe-
kat på vikten av att studera den entreprenöriella processen i termer av 
identitetsskapande, och framförallt sätta fokus på den kritiska tid när 
människor börjar relatera till sig själva som företagare/entreprenörer. 
Genom att diskutera hur organisationen NEEM växte fram har jag syn-
liggjort och gett röst åt en grupp som sällan kommer till tals i entrepre-
nörskapssammanhang - kvinnor från etniska minoriteter. Slutligen har 
jag, genom att sätta Paulo Feries tankar om förändring i relation till ent-
reprenörskapsväven, bidragit med ett kritiskt perspektiv på entrepre-
nörskap som gör det möjligt att se regionala utvecklingsprocesser som 
både möjliggör och hindrar entreprenörskapandet.  

Genom att betona att avhandlingen kan ses som ett ”collage” kanske jag 
även tänjt något på den traditionella progressiva avhandlingsformen. 
Förhoppningsvis kan det inspirera till alternativa sätt för hur man kan 
återge sociala processer.   

Resonemanget ovan sammanfattar några tydliga bidrag för den som följt 
med i denna text. Jag skulle, innan det är dags att avsluta, därför kort vil-
ja ägna några ord åt några resonemang som hamnat mer i skymundan 
eftersom de legat implicit i mitt resonemang. De har kort sagt hittills varit 
outtalade.  
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Det outtalade… 

Jag har beskrivit denna avhandling som ett collage med syfte att visa oli-
ka aspekter som tillsammans breddar synfältet för att förstå entrepre-
nörskap, och därmed också breddningen av detsamma. Resonemanget 
om collage går i linje med de postmodernistiska strömningar som ofta 
lämnar oss med en metaberättelse om en fragmenterad värld i upplös-
ning. I dess extrema form leder en sådan berättelse antingen inte någon-
stans, eller så leder den var som helst. Min avsikt har inte varit att föra 
berättelsen om entreprenörskap in på någon av dessa vägar. Vad jag istäl-
let försökt åstadkomma är att sätta igång en dialog om vad samtalet om 
entreprenörskap utesluter, och vilken betydelse det har i konkret praktik.  

För det är i praktiken som vi kan välja vilken samtalstråd vi vill använda 
för att tala om entreprenörskap. Efter att ha följt MiF har jag blivit medve-
ten om att det inte varit så självklart att tala om entreprenörskap som 
”man brukar”. Tvärtom har MiF gett mig en ordentlig tankeställare om 
hur jag kan förhålla mig till entreprenörskap framöver. Kanske kan den-
na text bidra till att ytterligare någon omprövar sina utgångspunkter.  Är 
vi tillräckligt många så kan entreprenörskapsväven vävas om så att mer, 
och fler, inkluderas i den praktik som söker skapa eftervärlden. Detta in-
nebär inte att maktojämlikheter skulle försvinna. Men de skulle definitivt 
kunna omförhandlas. 

Mitt kunskapsintresse har således handlat om att ge röst åt marginalise-
rade och undertryckta röster, men också om att få till stånd en dialog med 
dessa röster. Förhoppningsvis kan denna text bidra till att tidigare osyn-
liga grupper inte längre går lika obemärkta – och heller inte ohörda – för-
bi. På det sättet skulle förutsättningar kunna skapas för att dessa grupper 
kan bli sedda på ett nytt sätt, vilket potentiellt leder till ett ökat hand-
lingsutrymme.  

Genom att tala om ”jakten på entreprenörer” kanske arbetet med att 
främja entreprenörskap numera framstår som något mer problematiskt. 
Det faktum att entreprenörskap tilldrar sig betydande finansiella belopp 
menar jag också bör göra oss alla smått misstänksamma. Vad leder dessa 
pengar till?, är en rättmätig fråga. Vad skulle vi annars kunnat göra med 
dessa pengar?, utgör ytterligare en befogad fråga. Dessa frågor har dock 
inte stått i fokus här. Däremot har följande fråga legat i bakgrunden i 
denna avhandling: Vilka maktojämlikheter återskapas med hjälp av dessa peng-
ar? Samtalet om ”en jakt på entreprenörer” skulle möjligen kunna leda till 
att det blir lite mer komplicerat att iscensätta entreprenörskapsprojekt. 
Att man för en stund stannar upp och frågar sig vad det egentligen är som 
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ska främjas och, vilka premisser det är som man utgår ifrån för att främja 
just det. Kanske skulle detta kunna leda till att det uppstår nya initiativ 
som skapar förutsättningar för olika grupper att inta nya positioner i 
samhället. En praktik som tenderar att utesluta några av samhällets 
grupper – och som även placerar några av samhällets värderingar i bak-
grunden medan andra sätts i förgrunden – skulle då kunna förändras.  

Detta skulle så kunna leda till att begreppet entreprenörskap byter skep-
nad. Att det blir ett begrepp som exempelvis ”queer” som från att ha haft 
betydelsen homosexuell med tiden fått andra betydelser. Idag kan man 
vara t ex vara heterosexuell och queer och man kan vara homosexuell 
utan att vara queer. Det finns emellertid stora skillnader mellan att för-
ändra ett begrepp som entreprenörskap och ett begrepp som queer. 
Queer som från början var ett negativt laddat begrepp har med tiden för-
ändrats och blivit positivt laddat, rentutav ”inne”. Entreprenörskap är 
däremot från början ett positivt laddat begrepp, ett begrepp som lyfter 
fram vissa grupper och vissa värderingar. Att förändra begreppet skulle – 
i alla fall i jämförelse med queer – kunna leda till motsatsen. Att entre-
prenörskap förlorar sitt positiva värde. Det torde med andra ord finnas 
stora motkrafter som söker bevara begreppet så att det förblir orubbat. 

Jämlikhetstråden har – genom att introduceras i de tre kommunerna Ka-
trineholm, Flen och Vingåker i Sörmland - antagit utmaningen att för-
ändra entreprenörskapsbegreppet. Där mötte den motstånd av företags-
tråden som representerar hur det sett ut historiskt och socialt i regionen. 
Låsningar har uppstått när människor försökt anlita jämlikhetstråden och 
blivit obegripliga, när människor sökt att klä sig i entreprenörens dräkt 
och fått höra att den inte passar, eller så har jämlikhetstråden fungerat väl 
ända till dess att beslut ska fattas. Då har plötsligt en annan logik gällt. 
Men det har också skapats öppningar. Dels genom att människor lärt sig 
att ”spela med” i stället för att ”spela efter” de spelregler som råder, men 
också genom de diskursiva kollisioner som uppstått, vilka gjort männi-
skor medvetna om att det finns ett annat sätt att förhålla sig till entrepre-
nörskap.  

Vad vi bör komma ihåg är att dessa två trådar – precis som de andra vi 
kan skönja i entreprenörskapsväven - inte bara är tanketrådar, de är också 
samtalstrådar. När inte trådarna möts, eller när de dominerande är för 
starka, får vi svårt att kommunicera. I stället för dialog uppstår monolog. 
MiF var ett projekt som skulle genomsyras av dialog, men frågan är ändå 
om inte monologen dominerat. Jag undrar vad som hade kunnat hända 
om dialogen fått råda… 
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Bilaga 1 

UTVECKLINGSPARTNERSKAPET 

Huvudpartners i MiF-projektet 

Flens Kommun  
Katrineholms kommun 
Vingåkers kommun 
 

Övriga utvecklingspartners 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Stiftelsen Hälleforsnäs Bruksfastigheter 
LO-facken i Katrineholm 
Landstinget Sörmland 
FR Företagarna i Katrineholm 
FR Flensbygden 
Södermanlands kooperativa utvecklingscentrum 
Svenska Riksförbundet Nationellt Resurscentrum för Kvinnor 
Arbetsförmedlingen Kultur Media 
Arbetsförmedlingen i Flen 
Arbetsförmedlingen i Vingåker 
Arbetsförmedlingen i Katrineholm 
Länsarbetsnämnden i Södermanlands län 
Mälardalens Högskola 
Nora Resurscentrum 
Svenskt Näringsliv AB 
Integrationsverket 
ABF Vingåker 
ABF Katrineholm 
Stiftelsen Kjesäter Folkhögskola och Ledarinstitut 
Åsa Folkhögskola 
Nordea Katrineholm, Nordea Bank Sverige AB 
Sörmlandsbanken 
HSO, Katrineholm 
ALMI Företagspartner Sörmland AB 
Södermanlands läns allmänna försäkringskassa 
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II 

Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum 
QUL Ideella Förening Resurscentrum100 
Julitaförbundet 
Ernst & Young 
NUTEK 

                                                 
100 Lämnande partnerskapet i Februari 2003 
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Bilaga 2 

FORMULERADE MÅL I MIF-PROJEKTET 

I den första ansökan som skickades in i augusti 2001 angavs följande förvänta-
de resultat: 

 Vi får en ny typ av företagsamhet i regionen 
 Vi får en bredare företagsamhet 
 Vi får en större förståelse för entreprenörer 
 Vi får fler kvinnliga företag  
 Vi får ett kreativt klimat för unga företagare  
 Vi får fler företag som ägs av invandrare 
 Vi får en internationalisering  

 
 
I den slutliga ansökan för MiF från september 2002 har följande kvantitativa 
respektive kvalitativa mål formulerats: 
 
De kvantitativa, mätbara, målen 

 etablera en regional utvecklingsorganisation som syftar till att främja fö-
retagsamhet och mångfald; 

 etablera ett nätverk med minst 20 mentorer och 20 adepter, som kan fun-
gera som förändringsagenter för mångfald i företagsamhet; 

 genomföra tre entreprenörscirklar (studiecirklar) med minst 45 deltagare 
för (blivande) företagare från underrepresenterade grupper, representan-
ter för utbildningsväsendet och indirekta samt direkta företagsfrämjare; 

 genomföra minst 30 seminarium och konferenser med fokus på mång-
fald i företagsamhet i regionen; 

 presentera ett antal artiklar och en doktorsavhandling som anknyter till 
utvecklingsprogrammets tema vid Mälardalens högskola;  

 genomföra en europeisk konferens och workshop på temat “Models for 
co-operation between different actors to assist enterprise creation”; 

 delta i ett transnationellt utbytesprogram för minst 15 deltagare som re-
presenterar underrepresenterade grupper bland företagare samt indirek-
ta och direkta företagsfrämjare; 

 i samarbete med andra UP ta fram en handbok för formativa utvärde-
ringsmetoder; 

 i samarbete med transnationella partners ta fram en handbok med ex-
empel på strategier för företagsfrämjande åtgärder, management och 
empowerment; 
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 i samarbete med transnationella partners producera en video med berät-
telser från (blivande) företagare som deltar i UP:s verksamheter; 

 i samarbete med transnationella partners ta fram en manual med re-
kommendationer för hur underrepresenterade grupper skall få tillgång 
till de företagsfrämjande åtgärderna och hur man kan integrera ett jäm-
ställdhet- och mångfaldsperspektiv i de företagsfrämjande strukturerna; 
och  

 i samarbete med transnationella partners producera en rapport som be-
skriver innovativa arbetssätt för stöd till (blivande) företagare i underre-
presenterade grupper. 

 
De kvalitativa målen  

 öka kunskapen om och förståelsen för villkoren för företagande i re-
gionen som helhet och för underrepresenterade grupper i synnerhet; 

 förändra normer, attityder och föreställningar kring företag, företag-
samhet och företagare; 

 öka kunskapen om och förståelsen för samspelet mellan entrepre-
nörskap och kulturella uttrycksformer;  

 öka samspelet skola-näringsliv och skola-hem för att främja företag-
samhet bland ungdomar; 

 synliggöra företagarandan i underrepresenterade grupper och samti-
digt förhindra att synliggörandet leder till nya tvingande stereotypi-
er; 

 kunna erbjuda information, rådgivning och utbildning anpassad efter 
individuella behov oavsett målgrupp; 

 vidareutveckla metoder och arbetssätt för jämställdhetsintegrering i 
de företagsfrämjande strukturerna; 

 vidareutveckla metoder och arbetssätt för integrering av ett mång-
faldsperspektiv i de företagsfrämjande strukturerna; 

 vidareutveckla metoder och arbetssätt för integrering av ett ung-
domsperspektiv i de företagsfrämjande strukturerna. 
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Bilaga 3 

MIF:S PROJEKTSTRUKTUR 

 
 
 Utvecklingspartnerskapet1 (UP) är projektets initiativtagare och utgörs 

av ett 30-tal101 organisationer, myndigheter och företag, med de tre 
kommunerna Katrineholm, Flen och Vingåker som huvudpartners.   

 
 Styrgruppens2 uppdrag är att följa upp verksamheten och säkerställa att 

beslut, verksamheter och budget följs, enligt intentionerna i UP. Styr-
gruppen har senare kommit att ersättas av presidiet som är en mindre 
”styrgrupp” som representerar olika grupperingar inom UP (kommu-

                                                 
101 Utvecklingspartnerskapet är det största inom den första omgången av programmet Equal, och kan 
även ses som stort också utifrån andra EU-program. 

Koordinatorteam3 

Koordinator3 

TL4 
Mångfald 

TL4 
Kultur 

TL4 
Ungdom 

UT5 
Mångfald 

UT5 
Kultur 

MG6 
Kultur 

UT5 
Ungdom 

MG6 
Ungdom 

UP1 
 

Styrgrupp2 

Stödjande aktiviteter7 (delprojekt): 
Företagsamhetens onsdag 
Bildning i företagsamhet 

Mentor-In 
Forsknings- och utvecklingsprojekt 

Transnationellt program 
 

Mångfald i Företagsamhet i 
KFV-Regionen 

MG6 
Mångfald 
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nerna, lokala organisationer och nationella partners). Presidiet fungerar 
som en länk mellan koordinatorsteamet och partners i UP. 

 
 Utvecklingsteamens5 uppgift är att påverka de entreprenörs- och före-

tagsfrämjande strukturerna så att de i högre grad anpassas efter de be-
hov som formuleras av deltagare i mobiliserinsgrupperna6 som vill ut-
veckla sina idéer och/eller planerar att starta företag samt projekt.  

 
 Teamledare4 för respektive område samverkar tillsammans med koordi-

nator3 i ett koordinatorteam, och fungerar som det drivande kugghjulet i 
projektet.  

 
 Koordinatorteamet3 arbetar med att koordinera initiativ och processer, 

administrerar projektet samt utgör en sammankopplande länk mellan 
projektets aktiviteter och styrgrupp/UP.  

 
 Delprojekten7 har till syfte att förstärka processerna i utvecklingsteamen 

genom att skapa fler arenor där gemensamma föreställningar och värde-
ringar kan utvecklas. De ska även förstärka en kultur i regionen som 
främjar företagaranda, sprida kunskap om Mångfald i Företagsamhet till 
aktörer utanför UP och till allmänheten samt sprida kunskap om egen-
företagande i regionen. Bland delprojekten finns forskningsprojektet, en 
seminarieverksamhet som gick under namnet ”Företagsamhetens Ons-
dag”, utbildningscirkeln ”Bildning i Företagsamhet”, samt det transna-
tionella programmet där MiF-projektet utbytte erfarenheter med två 
andra Equal projekt i Europa. 
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Bilaga 4 

KFV-REGIONEN – EN ÖVERSIKT 

Tillväxtbanor för KFV-regionen 

 
 

Produktivitets-
utveckling

Sysselsättnings-
utveckling

”Innovativ
tillväxt”
• Hög t i llväxt  av
  produkt ivit et  och
  sysselsät t ning

• M ånga f öret ag och
  branscher

”Tillväxtlösa
jobb”
• St ark t illväxt  av
  sysselsät t ning i enkel
  t jänst eprodukt ion

• Låg produkt ivit et s-
t illväxt

”Dubbla
strukturproblem”
•  Arbet sint ensiva
   branscher
•  Int ernat ionell
   priskonkurrens

”Jobblös
tillväxt”
•  Arbet skraf t  ersät t s
   med maskiner

STARK

STARK

SVAG

SVAG  
 

Figur 1, Fyra tillväxtförlopp (figur hämtad från Engström, Larsson och Wigren, 2002a) 

 
År 2002 tog omvärldsrapporter som togs fram av Inregia AB för Flen, Katrine-
holm och Vingåker (Engström, Larsson och Wigren, 2002a; Engström, Larsson 
och Wigren, 2002b; Engström, Stenberg och Wigren, 2002). I dessa rapporter 
diskuteras följande fyra ”tillväxtbanor” (se figur 1-3): 

 Regioner som förenar hög produktivitetstillväxt med hög sysselsätt-
ningstillväxt har en innovativ tillväxt (Ibid., sid. 5 ff.). 

 I regioner där produktiviteten har stigit kraftigt samtidigt som syssel-
sättningen har minskat, har en jobblös tillväxt (Ibid., sid. 5 ff.). 
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 Regioner med svag utveckling av både sysselsättning och produktivitet 
har en tillväxtbana som kallas dubbla strukturproblem (Ibid., sid. 5 ff.). 

 
 Regioner som förenar en stark sysselsättningstillväxt med låg produkti-

vitetstillväxt har en tillväxtbana som benämns tillväxtlösa jobb (Ibid., sid. 
5 ff.). 

 
Enligt rapporterna placeras Katrineholm i fältet för jobblös tillväxt medan både 
Flen och Vingåker betecknas som regioner som har dubbla strukturella problem 
(se figur 2 och 3).  
 

Figur 2, Tillväxtbanor 1993-1999 för kommunerna i Katrineholmsregionen 9 kommuner i när-
heten (figur hämtad från Engström, Larsson och Wigren, 2002a). 

 
Figur 3, Tillväxtbanorna i ett geografiskt perspektiv (figur hämtad från Engström, Larsson 
och Wigren, 2002a). 
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Näringslivsstruktur i KFV-regionen 

 
Näringslivsstrukturen i Katrineholm, Flen, Vingåker och riket 1999 (siffror hämtade från 
Engström, Larsson och Wigren, 2002a; Engström, Larsson och Wigren, 2002b; Eng-
ström, Stenberg och Wigren, 2002). 
 

 Industri Tjänster Offentlig Areella 
Katrineholm 30 % 25 % 40 % 4 % 
Flen 30 % 31 % 33 % 6 % 
Vingåker 25 % 28 % 43 % 4 % 
Riket 20 % 43 % 35 % 2 % 

 
 

Antal högutbildade i KFV-regionen 

 
Andel högutbildade per sektor i Flen, Vingåker och riket 1999 (siffror hämtade från Eng-
ström, Larsson och Wigren, 2002a; Engström, Larsson och Wigren, 2002b; Engström, 
Stenberg och Wigren, 2002). 
 

 Industri Tjänster Offentlig Areella 
Katrineholm 5.0% 3.8% 17,6% 2.9% 
Flen 3.7% 4.0% 17.0% 6.1% 
Vingåker 3.4% 3.8% 14.9% 2.2% 
Riket 7.2% 10,3% 24,3% 3.4% 

 

Nyföretagande i KFV-regionen 

Nya företag per capita i Katrineholm, Flen, Vingåker i jämförelse med 11 jämförelse-
kommuner, Stockholm, och riket (siffror hämtade från Engström, Larsson och Wigren, 
2002a; Engström, Larsson och Wigren, 2002b; Engström, Stenberg och Wigren, 2002). 
 
 

 Nya företag per 
capita (2000/2001) 

Katrineholm 0,51 % 
Flen 0.58 % 
Vingåker 0.56 % 
Genomsnitt för 11 jämförelsekommuner 0.65 % 
Stockholm 1.66 % 
Riket 0.83 % 
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1999.  
(Diagram hämtad från 
Engström, Larsson och 
Wigren, 2002b) 

Vingåker 
Sysselsättningsutveckling i 
jämförelse med riket 1989-
1999.  
(Diagram hämtad från 
Engström, Stenberg och 
Wigren, 2002) 
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Flen 
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lönesumman 1993-1998. 
(Diagram hämtad från 
Engström, Larsson och 
Wigren, 2002b) 

 

Vingåker 
Utveckling av den totala 
lönesumman 1993-1998. 
(Diagram hämtad från 
Engström, Stenberg och 
Wigren, 2002) 
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Bilaga 5 

OBSERVATIONER PÅ FÄLTET 

Tidpunkt  Beskrivning av observationen Empiriskt material 
som relaterar till 
observationen 

30/9-02 Observation av koordinatorteamets första möten vilket 
utspelade sig i Kullbergska Huset, Katrineholm. Vid mö-
tet deltog koordinatorn, de tre teamledarna och den per-
son från Katrineholms Kommun som skulle vara behjälp-
lig att administrera den ekonomiska delen av projektet. 
Organiseringen av projektet diskuterade och därmed ock-
så deltagarnas olika roller.  

Fältanteckningar, 
ansökningshand-
lingar och mail som 
växlats utifrån mötet.  

23/10-02 Observation av seminariet ”Låt oss tala om entreprenörs-
kap” där Anders Lundström, FSF, pratade om entrepre-
nörskap. Seminariet arrangerades av Näringslivskontoret 
i Flen och deltagarna var till största delen företagare på 
orten.  

Fältanteckningar, 
texten ”Låt oss tala 
om entreprenörskap 
– erfarenheter av 
genomförd semina-
rieserie”. 

24/10-02 Observation av mångfaldsteamets möte i Katrineholm. Fältanteckningar, 
mötesanteckningar 

28/10-02 Observation av koordinatorteamets möte i Katrineholm. Fältanteckningar. 
5/11-02 Observation av en träff i mobiliseringsgruppen med kvin-

nor från etniska minoriteter. Vid detta tillfälle diskutera-
des behovet av att göra en kartläggning av invandrar-
kvinnors resurser, behov och intressen i KFV-regionen. 

Fältanteckningar. 

14/11-02 Observation av ett studiebesök. Gruppen ”kvinnor från 
etniska minoriteter” gör ett studiebesök i Stockholm där 
de träffar deltagare i SIMBA, ett uppmärksammat projekt 
som anses lyckat eftersom det lotsat in många invandrar-
kvinnor på den svenska arbetsmarknaden. 

Fältanteckningar, 
broschyrmaterial om 
SIMBA-projektet. 

19/11-02 Observation av ett styrgruppsmöte i Flen. Fältanteckningar, 
protokoll. 

28/11-02 Observation av mångfaldsteamets möte i Katrineholm.   Fältanteckningar, 
mötesanteckningar. 

8/1-03 Observation av ett mobiliseringsgruppmöte i Kullbergska 
Huset, Katrineholm där en aktör från Sörmlands Koopera-
tiva Utveckling (partner i UP) berättade om kooperativt 
företagande.  

Fältanteckningar. 

14/1-03 Observation av ett utvecklingspartnerskapsmöte vid Kje-
säter Folkhögskola i Vingåker.  

Fältanteckningar, 
protokoll. 

15/1-03 Observation av ett mobiliseringsgruppmöte i gruppen 
”kvinnor från etniska minoriteter” i Katrineholm. 

Fältanteckningar, 
skiss av kartlägg-
ning. 

17/1-03 Observation av ett möte mellan fyra koordinatorer av 
Equal projekt. Vid mötet diskuterades framtida gemen-

Fältanteckningar. 
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samma projekt utifrån de erfarenheter som gjordes i de 
respektive Equal projekten. Med på mötet deltog också en 
person från Stockholm School of Entreprenruship (SSES) . 
En stor del av diskussionen kom därmed att handla om 
entreprenörskapsutbildningar i olika former.   

21/1-03 Observation av ett mobiliseringsgruppmöte i Katrine-
holm. Vid detta tillfälle deltog även representanten för 
ESF-rådet. Under em. besökte gruppen invigningen av det 
nystartade företaget; Katrineholms Svampcentrum 

Fältanteckningar, 
protokoll. 

26/3-03 Observation av ett Utvecklingspartnerskapsmöte som 
utspelade sig på Bruket i Hälleforsnäs som blivit ett kultu-
rellt center i regionen.  

Fältanteckningar, 
protokoll. 

29/4-03 Observation av styrgruppsmöte i Flen. Fältanteckningar, 
protokoll. 

13/5-03 Observation av Utvecklingspartnerskapets möte som hölls 
vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Vid detta tillfälle 
presenterade jag även forskningsprojektet i MiF. 

Fältanteckningar, 
Mötesprotokoll. 

28/5-03 Observation av en avskedsfest i Eskilstuna som hölls för 
den första koordinatorn när hon lämnade MiF. Ett tiotal 
av aktörerna i UP slöt upp vid detta tillfälle.  

Fältanteckningar. 

29/5-03 Deltog vid inspelningen av en film om MiF som skulle 
presenteras vid ett internationellt Equal möte om entre-
prenörskap i London.  

Film. 

11/6-03 Observation av Utvecklingspartnerskapets möte som hölls 
hos Tillväxtbanken i Katrinholm. Därefter följde jag med 
koordinatorteamet till deras lokal i Flen där de pratade 
igenom mötet. 

Fältanteckningar, 
protokoll. 

25/8-03 Möte med den externa utvärderaren där vi diskuterade 
upplägget av en dialogkonferens i MiF. 

Körschema och pre-
sentation av konfe-
rensen. 

3/9-03 Observation av ett möte där koordinatorteamet bjudit in 
de tre kommunalrådet till MiF:s lokaler i Flen. 

Fältanteckningar, 
foton. 

4-5/9-03 Observation av dialogkonferens där aktörer i UP och del-
tagare i MiF deltog. Inbjudan till denna konferens gick 
även till ”externa” aktörer som hittills inte deltagit i pro-
jektet. Den externa utvärderaren ledde konferensen och 
min roll bestod i att dokumentera vad som sades och 
gjordes vid plenum sessionerna. 

Fältanteckningar, 
dokumentation från 
konferensen, konfe-
rensrapport. 

27/10-03 Observation av ett möte med mobiliseringsgruppen 
”Ungdomar”. Vid detta tillfälle träffade jag tillsammans 
med et teamledare en grupp med arbetslösa ungdomar på 
Arbetsförmedlingen i Flen där vi diskuterade deras re-
spektive situation och hur de såg på sina möjligheter i 
regionen. 

Fältanteckningar. 

28/10-03 Observation av en spridningskonferens på Åsa Folkhög-
skola. Konferensen arrangerades av Mångfald i Företag-
samhet med syfte att sprida erfarenheter från projektet. 
Vid konferensen presenterade jag hur forsningsprojektet 
riggats och vilka intressanta teman som synliggjorts så 
långt i processen.  

Fältanteckningar, 
konferensinbjudan. 

30/10-03 Observation av ett möte i projektet “Nod för Tillväxt”. Vid 
mötet deltog politiker och företagare från KFV-regionen 
med syfte att lyfta fram frågan om hur KFV-regionen kan 

Fältanteckningar, 
inbjudan, mailväx-
ling. 
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utvecklas. Vid detta tillfälle presenterade jag också projek-
tet MiF.  

4/11-03 Observation av ett möte med deltagare från Italien i det 
transnationella samarbetet Opera. Vid detta tillfälle träf-
fades deltagare och aktörer i MiF med sitt ”systerprojekt” 
från norra Italien med syfte att utbyta erfarenheter, fram-
förallt med fokus på funktionshindrades möjlighe-
ter/svårigheter. 

Fältanteckningar, 
schema och doku-
mentation. 

15-16/12-
03 

Observation av ett ”Rita-och-berätta- seminarium” på Åsa 
Folkhögskola. som arrangerats för Utvecklingsteamet 
”Mångfald”. 

Fältanteckningar, 
dokumentation från 
seminariet.  

19/12-03 Observation av möte med de fyra koordinatorerna som 
planerar för högskoleutbildningar med koppling till Equ-
al. Detta samarbete kom att leda till projektet SMED, ut-
veckling av fyra högskolekurser med koppling till Equal. 

Fältanteckningar, 
mötesprotokoll. 

24/4-04 Observation av möte där två av kvinnorna i PITEM träffar 
kommunalrådet i Katrineholm. 

Fältanteckningar.  

11/10-04 Observation av ett seminarium om kvinnors företagande i 
Flen. 

Fältanteckningar. 

26/10-04 Observation av en konferens om entreprenörskap och 
regional utveckling som hölls i Sundbyholm. Konferensen 
arrangerades av forsningsprogrammet Entreprenörskap 
och Regional utveckling vid Ekonomihögskolan. 

Fältanteckningar, 
Konferensdokumen-
tation. 

23/11-04 Observation av ett informationsmöte om mikrokrediter 
som arrangerades av NEEM i Näringslivets Hus i Katri-
neholm. 

Fältanteckningar, 
NEEM:s rapport om 
mikrokrediter.  

26/11-04 Observation av ett presidiemöte i MiF, och därefter av en 
spridningskonferens av MiF. Både mötet och konferensen 
hölls i Näringslivets Hus i Katrineholm. 

Fältanteckningar, 
Dokumentation om 
konferensen, Mötes-
protokoll, Mail 

29/11-04 Observation av ett avdelningsmöte på NUTEK. Vid detta 
tillfälle presenterade jag också forskningen av MiF. 

Fältanteckningar, 
OH-bilder. 

14/3-05 Observation av ett av ESF-rådets möten på huvudkontoret 
i Stockholm Vid detta tillfälle var jag även inbjuden för att 
forskningen av MiF. 

Fältanteckningar, 
Material från ESF-
rådet, OH-bilder. 

11/4-05 Observation av delar av ett kommunstyrelsemöte i Flen 
där jag tillsammans med koordinatorn för MiF, presente-
rade resultaten i MiF. 

Fältanteckningar 

21/4-05 Observation av avslutningskonferensen i MiF. Vid detta 
tillfälle presenterade jag även forskningsprojektet. 

Fältanteckningar, 
presentatörernas 
OH-bilder, Slutrap-
porten för MiF. 

11/5-05 Observation av delar av ett kommunstyrelsemöte i Katri-
neholm där jag, tillsammans med koordinatorn för MiF, 
presenterade resultaten i MiF. 

Fältanteckningar, 
OH-bilder. 
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Bilaga 6 

INTERVJUER 

Tidpunkt Beskrivning  Empiriskt material  
28/10-02 Intervjuade den person från Vingåker som, tillsammans 

med två kollegor från Flen och Katrineholm, var dem som 
initierade MiF-projektet. Intervjun genomfördes i hennes 
kontor i Vingåker.  

Intervjuanteckning-
ar, Dokumentation 
från ansökningspro-
cessen, MiF-ansökan 
(version 1) 

5/11-02 Intervjuade näringslivssekreteraren och – direktören i 
Katrinholms kommun. Näringslivssekreteraren är den 
som tog initiativet till att projektera för ett utvecklings-
projekt inom ramen för Equal. Intervjun genomfördes i 
näringslivsdirektörens kontor i Kullbergska huset i Katri-
neholm.  

Intervjuanteckningar.  

7/11-02 Intervjuade näringslivschefen i Flen som, tillsammans 
med två kollegor från Vingåker och Katrineholm, var 
dem som initierade MiF-projektet. Intervjun genomfördes 
i hennes kontor i Vingåker. 

Intervjuanteckningar. 

19/11-02 Intervjuade teamledaren som arbetade med funktions-
hindrade. Intervjun genomfördes på MiF:s kontor I Flen.   

Intervjuanteckningar. 

19/11-02 Intervjuade teamledaren som arbetade med ungdomar 
och kulturarbetare. Intervjun genomfördes på MiF:s kon-
tor I Flen.   

Intervjuanteckningar. 

19/11-02 Intervjuade den person som var ordförande i styrgruppen 
i MiF, men som i andra fall jobbade som tjänsteman på 
Flens kommun. Intervjun genomförds under lunchen på 
en restaurang i Flen. 

Intervjuanteckningar. 

26/11-02 Intervjuade koordinator för MiF. Intervjun genomfördes 
av både mig och min handledare på Mälardalens högsko-
la. 

Intervjuanteckningar. 

29/11-02 Intervjuade en av aktörerna i UP, som arbetar på ESF-
rådet. Intervjun genomfördes på ESF:s huvudkontor i 
Stockholm. 

Intervjuanteckningar, 
dokumentation om 
Equal. 

3/12-02 Intervjuade en deltagare i ungdomsteamet, men som 
också arbetat som praktikant i projektet MiF. Praktikan-
ten besökte vid detta tillfälle högskolan och jag visade 
henne runt och vi åt lunch eftersom hon var intresserad 
av att få en bild av hur en högskolemiljö ser ut.  

Intervjuanteckningar. 

17/12-02 Intervjuade – och inledde en dialog – med den externa 
utvärderaren av MiF. Intervjun genomfördes på ett café i 
Flen.  

Intervjuanteckningar. 

15/4-03 Intervjuade en aktör som arbetar för att stimulera entre-
prenörskap och småföretagande i Eskilstuna, en annan 
kommun i Sörmland. .  

Intervjuanteckningar. 

28/3-03  Intervjuade med koordinatorn i MiF om vad som händer Intervjuanteckningar. 
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i MiF 
4/11-03 Intervjuade delägaren av Nordiskt Svampcentrum i Ny-

köping. Fick en rundvandring på det i företagets nya 
lokaler i Nyköping. Svampcentrum är ett företag som 
inspirerats av Equal tanken och vars ägare jag tidigare 
intervjuat (se kapitel 9). 

Intervjuanteckningar. 

24/6-04 Intervjuade en aktör i UP (NUTEK) som arbetar med att 
stödja kvinnors företagande i Sverige. Intervjun genom-
fördes på NUTEK i Stockholm. 

Intervjuanteckningar. 

5/8-03 Intervjuade den nya koordinatorn i MiF. Vid detta tillfälle 
resonerade kring hennes roll i projektet, forskningens roll 
i projektet, vilka förväntningar som fanns på projektet 
och vad som skulle göras härnäst. 

Intervjuanteckningar. 

11/10-04 Intervjuade koordinatorn och en av teamledarna i MiF. Intervjuanteckningar. 

21/1-04 Intervjuade den första koordinatorn i MiF. Intervjuanteckningar. 

15/3-04 Intervjuade koordinatorn i MiF beträffande upplägg av 
intervjuer av blivande företagare. 

Intervjuanteckningar. 

19/4-04 Intervjuade koordinatorteamet i deras lokal i Flen. Intervjuanteckningar, 
ljudinspelning. 

7/12-04 Intervjuade en av teamledarna som kom och besökte 
Ekonomihögskolan. Vid detta tillfälle diskuterade vi hen-
nes syn på projektet och vad hon planerade att göra 
framöver i organisationen NEEM.  

Intervjuanteckningar, 
ljudinspelning. 

1/2-05 Intervjuade Entreprenörskapsansvarig i Katrineholm. Vid 
detta möte deltog även koordinatorn i MiF. Intervjun 
genomfördes på Näringslivscentrum i Katrineholm 

Intervjuanteckningar. 
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Bilaga 7 

FOKUSGRUPPINTERVJUER 

Tidpunkt Beskrivning 
25/2-03 Två aktörer som dels representerar ett lokalt affärsnätverk för kvinnor, men som 

också är egna företagare. En av dem är dessutom involverad i ett projekt vars 
syfte är att uppmuntra entreprenörskap bland kvinnor från etniska minoriteter.  
Intervjun genomfördes i nätverkets lokaler. 

10/3-03 Fyra aktörer som alla arbetar med integrationsfrågor i två av kommunerna. En 
av deltagarna är också en välkänd lokal politiker som driver mångfaldsfrågor i 
en av kommunerna. Intervjun genomfördes i ett konferensrum på en av delta-
garnas arbetsplatser.   

13/3-03 Tre aktörer som alla ha regna företag i en av kommunerna.  Deltagarna repre-
senterar både tillverkande och tjänsteföretag, och är dessutom engagerade i in-
tresseorganisationerna Företagarna och Svensk Handel. Intervjun genomfördes 
hos ett av företagen.  

27/3-03 Kommuncheferna från i Flen och Vingåker. Intervjun genomfördes i ett konfe-
rensrum på Flens kommun. 

31/3-03 Tre aktörer varav två representerar två olika banker i regionen och den tredje 
aktören arbetade på en stor revisionsbyrå i regionen. Vid denna intervju deltar 
också två D-uppsatsstudenter ”Nyföretagande och invandrarkvinnor i Katrine-
holm, Flen och Vingåker – problem och möjligheter”.  Intervjun genomfördes i 
ett konferensrum hos en av de bankerna.   

31/3-03 Cheferna på arbetsförmedlingarna i de tre kommunerna.  Vid denna intervju 
deltar också två D-uppsatsstudenter som senare skriver uppsatsen ”Nyföreta-
gande och invandrarkvinnor i Katrineholm, Flen och Vingåker – problem och 
möjligheter”. Intervjun genomfördes i ett konferensrum på Arbetsförmedlingen 
i Flen. 

8/5-03 Tre aktörer som dels själva är kulturarbetare, men som också arbetar för att kul-
turlivet ska ges en större betydelse i företagande i regionen. Samtliga är inblan-
dade i olika kulturprojekt och två av dem har också egna företag. Den tredje 
personen arbetar som affärsrådgivare och är engagerad i ett projekt som lyfter 
fram småföretagandet i regionen. Intervjun genomfördes i en lokal på Hälle-
forsnäs Bruk. 

27/5-03 Tre aktörer som arbetar med regional utveckling, två av dem arbetar på Läns-
styrelsen och den tredje representerar en organisation som uppmuntrar till, och 
informerar om, kooperativt företagande. Intervjun genomfördes i ett konferens-
rum på Länsstyrelsen i Nyköping. 
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Bilaga 8 

INTERVJUER MED BLIVANDE FÖRETAGARE 

Respon-
dent 

Bakgrund Företagsidé Motiv att starta 
företag 

Processen 

Sara 
(13/3-04) 

Sara är född och 
uppväxt i Thailand 
på en svampodling. 
Hon har sedan bott I 
Danmärk där hon 
drev en egen restau-
rang, men flyttade 
till Katrineholm med 
syfte att starta en 
svampodling.  

Att odla thailändsk 
svamp och skapa en 
markand för färska 
thailändsk svamp. 
Först i Sverige, sedan 
i hela Europa..  

Att erbjuda möj-
ligheter att kun-
na äta god thai-
ländsk mat även 
i Europa, och att 
skapa heterogen 
organisation 
byggt på tillit, 
förtroende och 
respekt  

Startade företaget 
för cirka två år 
sedan.  

Anna 
(10/3-04) 

Har, efter att slutat 
gymnasiet, förberett 
sig för att starta eget 
företag. 

Har et ’öga’ för hästar 
och tänker köpa upp, 
träna och sälja hästar 
som hon ser har po-
tential.  

Livsstil, vill 
kombinera in-
tresse och arbete. 
Tävlar själv i 
hästhoppning.  

Startade företaget 
för cirka ett år 
sedan. 

Kajsa 
(10/3-04) 

Har avslutat gymna-
siet, Bor hos sina 
föräldrar som har en 
grisfarm och tillräck-
ligt med mark för att 
komma igång med 
sin företagsidé.  

Har en idé för hur 
hopphästar kan födas 
upp och bli starkare, 
och därmed förhindra 
framtida skador.  

Livsstil, vill 
kombinera in-
tresse och arbete. 
Tävlar själv i 
hästhoppning. 

Företaget höll 
precis på att regi-
streras, dock var 
verksamheten i 
full gång.  

Erik 
(15/3-04) 

Har under flera år 
gått arbetslös. Tidi-
gare har han drivit 
eget företag, men 
har också varit an-
ställd i ett mindre 
företag.  

Att starta en före-
tagsutbildning för 
synskadade. .  

Vill göra något 
för synskadade. 
Har en vän med 
en synskada som 
också är deltagit i 
projektet.  

Har just blivit 
informerad o 
matt han kom-
mer att få ett EU-
bidrag för att 
göra en förun-
dersökning för 
att köra igång ett 
EU-projekt för 
synskadade. Han 
ser detta som för-
stadium till att 
starta företaget.  

Erika 
(15/3-04) 

Erika kommer från 
Vietnam och har 
arbetat på en av de 
stora industrierna 
som lades ner under 
‘katastrofen’. Sedan 

Har just köpt en eta-
blerad restaurang I 
den Katrineholm. Vill 
restaurera restau-
rangen och har idéer 
för hur hon genom 

Ville helt enkelt 
bara att göra nå-
got. Först fun-
derade hon på att 
öppna en kiosk 
nära en av de 

Hon hade över-
tagit restaurang-
en sedan en 
vecka tillbaka vid 
intervjutillfället.  
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dess har hon gått 
arbetslös.  

restaurangen kan 
skapa en ny marknad 
för ’främmande’ mat.  
 

stora matvaru-
affärerna. Efter-
som denna idé 
förkastades av 
rådgivare runt-
omkring henne 
såg hon i stället 
en möjlighet i att 
köpa en restau-
rang.  

Maria 
(30/3-04) 

Kom som flyktig 
från Irak för några 
år sedan. Har sedan 
dess lärt sig svenska 
och försökt att få ett 
arbete som hårfri-
sörska. I Irak arbe-
tade hon under 35 år 
som lärare på frisör-
utbildningen och 
drev också en egen 
salong.   

Har just köpt en egen 
hårfrisörsalong och 
kommer att ta over 
företaget om tre må-
nader.  

Vill göra något. 
Kände sig rastlös 
och onyttig för 
samhället.  

Hade nyss köpt 
en egen salong 
och under de tre 
första månaderna 
arbetar hon till-
sammans med 
den förra ägaren 
för att kunderna 
ska lära känna 
henne.   

Petra och 
Elin 
(31/3-04) 

Två systrar från 
Thailand som båda 
har en lång historia 
av arbetslöshet, men 
med korta perioder 
av arbete. Att utbil-
da sig har därför 
fungerat som en 
tillfällig syssla för 
dem båda som läst 
ett flertal olika kur-
ser.  

Att starta en thai-
ländsks restaurang i 
Katrineholm. 

De båda älskar 
att laga thai-
ländsks mat och 
arrangerar ofta 
middagar privat. 
Eftersom det inte 
finns någon thai-
ländsk restau-
rang att söka 
anställning hos i 
Katrineholm blev 
idén att starta en 
egen.  

Har försökt att 
starta en restau-
rang, men blev 
avrådda eftersom 
det sågs som en 
alltför riskabel 
affärsidé. I dag 
arbetar de istället 
för att starta ett 
företag hemma i 
Thailand.  

Lena 
(8/4-04) 

Född i Ungern, har 
lång erfarenhet av 
arbetslöshet. Har 
utbildat sig – och 
arbetat som – både 
sjuksköterska och 
tandsköterska. Har 
dubbla examen.  

Att starta en SPA-
verksamhet där hon 
kan erbjuda massage 
och andra SPA-
behandlingar.  

Ville göra något. 
Vill få människor 
att må bra. 

Startade företaget 
för två år sedan.  
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DE 10 MEST CITERADE ARTIKLARNA I JBV 

Article A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
Title Improving 

new venture 
performance – 
the role of 
strategy, in-
dustry, struc-
ture, and the 
entrepreneur 

Differences 
between en-
trepreneurs 
and managers 
in large or-
ganizations: 
Biases and 
heuristics in 
strategic deci-
sion making 

Entrepre-
neurs’ per-
ceived 
chances for 
success 

Psychological 
characteristics 
associated 
with perform-
ance in entre-
preneurial 
firms and 
smaller busi-
nesses 

Initial human 
and financial 
capital as 
predictors of 
new venture 
performance 

Explaining the 
formation of 
international 
new ventures: 
The limits of 
theories from 
international 
business re-
search 

Personal and 
extended 
networks are 
central to the 
entrepreneu-
rial process 

A comparison 
of methods 
and sources 
for obtaining 
estimates of 
new venture 
performance 

Environment, 
corporate 
entrepreneur-
ship, and 
financial per-
formance: A 
taxonomic 
approach 

Entrepreneur-
ship and 
growth: The 
strategic use 
of external 
resources 

Times 
cited 

86 81 75 75 69 62 58 54 45 45 

Authors 
and aca-
demic 
residence 

William R. 
Sandberg, US; 
Charles W. 
Hofer, US 

Lowell W. 
Busenitz, US; 
Jay B. Barney, 
US 

Arnold C. 
Cooper, US; 
Carolyn Y. 
Woo, US; 
William C. 
Dunkelberg, 
US 

Thomas M. 
Begley, US; 
David P. 
Boyd, US 

Arnold C. 
Cooper, US; F. 
Javier Gi-
meno-Gascon, 
US; Carolyn 
Y. Woo, US 

Patricia Phil-
lips McDou-
gall, US; Scott 
Shane, US; 
Benjamin M. 
Oviatt, US 

Paola Dubini, 
Italy; Howard 
Aldrich, US 

Candida 
Brush, US; 
Pieter A. Ven-
derwerf, US 

Shaker.A. 
Zahra, US 

J. Carlos 
Jarillo, Spain 

Year 1987 1997 1988 1987 1994 1994 1991 1992 1993 1989 
Volume 2 (1): 5-28 12 (1): 9-30 3 (2): 97-108 2 (1): 79-93 9 (5): 371-395 9 (6): 469-487 6 (5): 305-313 7 (2): 157-170 8 (4): 319-341 4 (2): 133-147 
Country 
of study 

Not specified, 
US-context. 

 

Not specified, 
US-context. 

 

United States United States United States International 
 
 

No specific 
country 

United States United States 
 
 

Compustat 
database, 
strong US 
context 
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Paradigm Normative Normative Normative Normative Normative Normative Normative Normative Normative Normative 
Theory Modelling 

new venture 
creation, the 
correlation 
between the 
entrepreneur, 
industry 
structure and 
strategy.  

Behavioural 
decision-
theory.  

Entrepreneur-
ship studies, 
psychological 
theory on 
decision-
making 

Psychological 
attributes and 
behavioural  
entrepreneur-
ship theory 

 
 

Correlation 
between dif-
ferent forms 
of human 
capital, man-
agement and 
industry-
specific know-
how, financial 
capital and 
new firm 
success. 

An exposition 
of traditional 
internationali-
sation theories 

 
 

An exposition 
of network 
theories 

Methodologi-
cal study 

Multidimen-
sional concep-
tualization of 
corporate 
entrepreneur-
ship  

Correlation 
between 
growth and 
use of external 
resources 

 

Method Survey, quan-
titative, tests 
of hypotheses 

Survey, quan-
titative, tests 
of hypotheses 

Survey, quan-
titative, tests 
of hypotheses 

Survey, quan-
titative, tests 
of hypotheses 

Survey, quan-
titative, longi-
tudinal study 

24 case stud-
ies of interna-
tional new 
ventures 
(INV). 

Conceptual Literature and 
exploratory 
quantitative 
study 

 

Survey, quan-
titative, test of 
hypotheses 

Quantitative, 
test of hy-
pothesises 

Data 
sources 

Longitudinal 
case histories 
of 17 ventures 
received from 
venture capi-
talists. 

Sample of 124 
entrepreneurs 
and 95 man-
agers  

A sample of 
2994 entre-
preneurs was 
selected from 
The National 
Federation of 
Independent 
Business.  

Sample of 239 
members of 
the Smaller 
Business As-
sociation of 
New England. 

A sample of 
1052 entre-
preneurs and 
their firms 
was tracked 
over a 3-year 
period.  

Case-specific 
documents, 
physical arte-
facts and 
personal in-
terviews  

Network 
literature 

A sample of 
34 published 
articles + a 
sample of 66 
new manufac-
turing firms 

A sample of 
291 firms 
providing 102 
valid re-
sponses 

A sample of 
1902 compa-
nies (in 233 
different in-
dustries) from 
the Compu-
stat, database 
(companies 
that are listed 
at the New 
York stock 
exchange) 
 

 
Analysis Non-

parametric 
statistical tests 

Mean values, 
standard devi-
ation, corre-
lations, regre-
ssion analysis 

Regression 
analysis 

Partial corre-
lations 

 
 

Discriminant 
analysis and 
logistic re-
gression. 

 

Analyses 
shortcomings 
of existing 
theories. 

Generating 
hypotheses 

Identification 
of methods in 
use and a 
comparative 
analysis  

Testing hy-
potheses by 
cluster and 
regression 
analysis 

Cross-tabs 
analysis 
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Variables Characteris-
tics of the 
entrepreneur, 
industry 
structure, 
types of strat-
egy, perform-
ance vari-
ables. 

Overconfi-
dence, repre-
sentativness.  

Personal back-
ground fac-
tors of the 
entrepreneur 
and the nature 
of the new 
firm 

Need for 
achievement, 
locus of con-
trol, risk-
taking pro-
pensity, toler-
ance of ambi-
guity, and 
Type A be-
haviour. 

Performance: 
failure, mar-
ginal survival, 
and growth. 

Formation 
process of 
international 
new ventures 
(INV) in the 
case studies 
compared 
with forma-
tion process 
according to 
existing theo-
ries. 

Personal/ 
extended 
networks. 

 

Performance 
measures 
Methods; mail 
and telephone  
Sources; ar-
chival, direct 
questioning 
and competi-
tors  

 

Measures of 
corporate 
entrepreneur-
ship focused 
on venturing 
and innova-
tion and self-
renewal ac-
tivities 

14 growth 
variables was 
tested 

Reason 
for the 
article 

To gain 
knowledge of 
what it is that 
makes new 
companies 
successful 

To gain 
knowledge of 
the difference 
between how 
entrepreneurs 
and managers 
makes deci-
sions.  

To increase 
understand-
ing of entre-
preneurial 
thinking and 
of the process 
leading to the 
formation and 
development 
of new firms. 

Construct a 
psychological 
profile of 
small business 
entrepreneurs 

Predicting 
performance 
of new ven-
tures based on 
start-up fac-
tors 

To develop 
existing theo-
ries in order 
to explain the 
formation 
process of 
INV. 

Propose a way 
of generating 
networking 
strategies for 
entrepreneurs 
Executive 
forum article. 

Investigate 
the best way 
to gather 
information 
for obtaining 
estimates of 
new venture 
performance. 

To undertake 
empirical 
research on 
associations 
between ex-
ternal envi-
ronment and 
corporate 
entrepreneur-
ship. 

Propose a 
view of entre-
preneurship 
as linked to 
the ability and 
willingness to 
use external 
resources 

 

 
Denna tabell är hämtad från artikeln Constructions of Entrepreneurship: A Discourse Analysis of Academic Publications, som kapitel 4 - Den akademiska 
scenen - bygger på och som accepterats för publicering i Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy. 
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ARTIKLAR  I ETP OCH ERD SOM UTMANAR HUVUDFÅRAN I  
ENTREPRENÖRSKAPSFORSKNINGEN 

Article B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 
Journal ETP ETP ETP ETP ETP ERD ERD ERD ERD 
Title Guest editors' 

introduction: 
Alternative 
perspectives on 
entrepreneur-
ship research  

 

News and 
nuances of the 
entrepreneurial 
myth and 
metaphor: 
Linguistic 
games in en-
trepreneurial 
sense-making 
and sense-
giving 

Government 
discourses on 
entrepreneur-
ship: Issues of 
legitimization, 
subjugation, 
and power  

 

The social 
construction of 
entrepreneur-
ship: Narrative 
and dramatic 
processes in 
the coproduc-
tion of organi-
zations and 
identities  

Schumpeter’s 
legacy? Inter-
action and 
emotions in 
the sociology 
of entrepre-
neurship  

Reclaiming the 
space of entre-
preneurship in 
society: geo-
graphical, 
discursive and 
social, dimen-
sions 

Depleted 
communities 
and commu-
nity business 
entrepreneur-
ship: revaluing 
space through 
place 

'Znakomstva 
I Svyazi' - 
(Acquaint-
ances and 
connections) 
- Blat, the 
Soviet Un-
ion, and 
mundane 
entrepre-
neurship  

A cross-
national 
study of 
culture, 
organization 
and entre-
preneurship 
in three 
neighbour-
hoods  

 
Times cited 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
Authors 
and aca-
demic resi-
dence 

Peter L. 
Jennings, UK; 
Lew Perren, 
UK; Sara 
Carter, UK 

Louise Nichol-
son, UK; Alis-
tair R. Ander-
son; UK  

Lew Perren, 
UK; Peter L. 
Jennings, UK 

Stephen 
Downing, UK 

David Goss, 
UK 

Chris Steyaert, 
Switzerland 
Jerome Katz, 
US 

Harvey Johns-
ton, Canada 
Doug Lionais, 
UK 

Alf Rehn, 
Sweden 
Saara Taalas, 
Finland  

Lauretta 
Conklin 
Frederking, 
US 

Year 2005 2005 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004 
Volume 29 (2): 145-152  29 (2): 153-172  29 (2): 173-184 29 (2): 185-204 29 (2): 205-218  16 (3): 179-196 16 (3): 217-233 16 (3):  235-

250 
16 (3): 197-
215 

Paradigm  Dialogic Dialogic Dialogic Dialogic Dialogic Dialogic Dialogic Dialogic Dialogic 
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Theory Burrell and 
Morgan’s four 
paradigms for 
the analysis of 
social theory.  

Construction-
ism,  

Sociology, 
Language 

Critical Dis-
course Theory 

Narrative 
theory 

Sociology Construction-
ism 

Economic 
geography 

Anthropo-
logical theo-
ries 

Cultural 
studies 

Country of 
study 

No specific 
country 

United King-
dom 

Australia, 
Hong Kong, 
Japan, Korea, 
Thailand, UK, 
US 

 

No specific 
country 

No specific 
country 

No specific 
country 

Canada Former 
Soviet Union 

 

UK (Lon-
don) and US 
(Chicago) 

 

Method Conceptual Sampling of 
newspaper 
texts from a 
CD-ROM. 

Collecting 
texts from 
policy web 
sites in seven 
countries. 

Conceptual Sociological 
reinterpreta-
tion of Schum-
peter’s theory 

Conceptual Storytelling Conceptual Cultural 
analysis 

Data 
sources 

The articles in 
the special 
issue and the 
review process 

Newspaper 
texts on entre-
preneurship 
from 1989 and 
2002 published 
in The Inde-
pendent  

Web sites 
concerned 
with the de-
velopment 
and imple-
mentation of 
governmental 
policy. 

Secondary 
sources 

Secondary 
sources 

The articles in 
the special 
issue and sec-
ondary 
sources. 

Secondary 
sources, un-
specified pri-
mary sources. 

Secondary 
sources 

Observa-
tions, His-
torical data, 
Interviews, 
Surveys 

Analysis Editorial inter-
pretation of the 
included arti-
cles and their 
position in 
Burrell and 
Morgan’s 
paradigm ma-
trix. 

Content analy-
sis 

Critical Dis-
course Analy-
sis 

Narrative 
analysis 

A re-
interpretation 
of Schum-
peter’s work 
from a socio-
logical point of 
departure.  

Editorial inter-
pretation of 
the included 
articles notify-
ing geographi-
cal, discursive 
and social 
dimensions in 
the study of 
entrepreneur-
ship and re-
gional devel-
opment. 

Contextualis-
ing entrepre-
neurship by 
outlining the 
concept 
“community 
business en-
trepreneur-
ship”.  

 

Cultural 
analysis 

Comparative 
analysis 
between the 
following 
three 
neighbour-
hoods; 
Southall and 
Wembley 
(London, 
UK) and 
Chicago 
(US). 
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Variables The four para-
digms; 
1) Radi-
cal/Humanist; 
2) Interpretive; 
3) Radi-
cal/Structurali
st; 4) Function-
alist 

Quality and 
length of pa-
pers; Meta-
phoric Themes 

Discourses of 
Power Legiti-
mization; and 
Subjugation;  

Storylines, 
Emplotment, 
Narrative 
structure 

Emotional 
energy and 
entrepreneur-
ship in two 
modes: the 
pride mode 
and the shame 
mode.  

The three di-
mensions: 
Geography; 
Discourse, and 
Sociality. 

Space and 
place 

Entrepre-
neurship, 
entrepreneu-
rial society, 
blat. 

 
 

Shared be-
liefs – eco-
nomic, social 
and political 

Reason for 
the article 

To introduce 
the articles in 
the special 
issue and to 
discuss the fact 
that all re-
search is based 
upon a phi-
losophy of 
science and a 
theory of soci-
ety.  

To study the 
construction of 
entrepreneur-
ship as a part 
of how we 
understand the 
world around 
us 

 
 

To challenge 
government 
rhetoric on 
entrepreneur-
ship and ques-
tion the mo-
tives under-
pinning the 
agenda of 
government 
involvement 
in supporting 
entrepreneurs.  

To create a 
narrative 
framework in 
order to show 
how selective 
and emotional 
processes 
produce story-
lines, emplot-
ment, and 
narrative 
structure sup-
port sense 
making and 
action making. 

To examine 
Joseph 
Schumpeter’s 
early writings 
on the entre-
preneur and 
use the con-
cept “emo-
tional energy” 
in order to 
understand the 
inhibitory 
effect of social 
control and the 
entrepreneur’s 
strength of 
will.   

To reclaim the 
space of entre-
preneurship in 
society by 
reflecting upon 
the implica-
tions of what it 
would mean if 
entrepreneur-
ship were 
considered as a 
social rather 
than an eco-
nomic phe-
nomenon.  

To discuss 
how depleted 
communities 
can act as hosts 
to a unique 
form of enter-
prise that 
unites good 
business prac-
tices with 
community 
goals. 

To question 
the presup-
position that 
entrepre-
neurship is a 
key driver of 
a market 
economy. 

To study 
how and 
when infor-
mal institu-
tions reduce 
the transac-
tion costs for 
entrepre-
neurs.   

 
Denna tabell är hämtad från artikeln Constructions of Entrepreneurship: A Discourse Analysis of Academic Publications, som kapitel 4 - Den akademiska 
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