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Abstract
The characteristics of regional development policy during the past decades have altered dramatically.
The trend has changed from central control to an increasingly larger regional independence; from a
focus on support and regional equalization to a stronger emphasis on growth in all parts of the country.
The general emphasis has been on economic growth, but there is also an ambition to widen the concept
with an ecological and social dimension.

The credence of controlling the development of society by means of interventions by the state has for a
long time been strong and great resources have been reserved for interventions, not least in the area of
regional development. However, the logic behind these interventions has seldom been investigated.

This is done in the thesis in which the logic behind the specific regional policy intervention Resource
centers for women is derived. From this perspective it becomes apparent how the regional policy, in the
shape of the policy behind the intervention, is based on contradicting logics which the resource centers
have to balance. This proves to be an unfeasible balance act where the intrinsic inconsistencies cause
organizational problems. 

Resource centers for women is a regional policy intervention that has been present since the mid 1990s
and its establishment and formation can be understood by the background described above. The reason
for its founding was that observations had been made that women were disfavored in regional policy.
As a result of this, a request was raised of a gender perspective, where women’s local and regional terms
were given larger attention. This led to the establishment of Resource centers for women in all Swedish
counties; many local resource centers were also founded. The actual number of centers in Sweden has
varied over time but there have been around 100 regional and local resource centers. In the thesis, two
regions have the center of attention; Södermanland and Västmanland with two regional and 17 local
resource centers.

The thesis, which is based on a case study of the Resource centers in Södermanland and Västmanland
2004-2006, shows how several of the organizational problems can be understood in relation to a
contradicting regional policy. A policy based on three separate and partly contradicting logics that have
to be handled in practice by the organization and often is the cause of contradicting requirements.
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Förord

När jag började det här avhandlingsprojektet i maj 2004 hade jag aldrig kun-
nat föreställa mig att det skulle bli just så som det blev. Längs vägen har det 
hänt så mycket och resan i sig har förändrat min bild både av mig själv som 
forskare och som människa.  

Vägen har inneburit många möten med människor som berört mig djupt 
både i relation till forskningen och privat. Särskilt viktiga har mina handle-
dare Anders W Johansson och Karin Berglund varit.  

Anders har varit med som huvudhandledare redan från första början. Från 
mina första trevande steg ute på fältet till den färdiga avhandlingen. Alltid 
närvarande och engagerad med ett osvikligt tålamod, inte bara i medvind 
utan minst lika mycket när vägen varit besvärlig. Också i resans svåraste 
prövningar har jag känt Anders omisskännliga värme och omtanke. Mitt 
varmaste tack till dig Anders, för din klokhet, ditt helhjärtade stöd och för att 
du verkligen bryr dig på djupet. 

Min biträdande handledare, Karin Berglund, har också hon varit av stor 
betydelse. Karin tillkom som handledare en bit in längs avhandlingsresan 
och har sedan dess lyst upp min väg med sin energi, skärpa och entusiasm. 
Ett stort tack till dig Karin för ditt stora engagemang och för att du liksom 
Anders blivit en vän för livet.  

Tack också till Anders Lundström och Anna Wahl som under den allra 
första tiden var biträdande handledare liksom till Peter Dobers, Håkan Yli-
nenpää och Birgitta Schwartz som på olika sätt bidragit vid högre seminarier 
där avhandlingen behandlats. Era synpunkter har varit av stor betydelse. 

Naturligtvis vill jag också tacka de finansiärer som möjliggjort avhand-
lingsprojektet, nämligen Nutek, länsstyrelsen i Södermanland, länsstyrelsen i 
Västmanland, Vinnova och Mälardalens högskola. I Vinnovasamarbetet med 
Luleå tekniska universitet vill jag särskilt tacka Maria Udén och Malin Lind-
berg för ett fint samarbete.  

På Mälardalens högskola i sig finns många att tacka, både från Akademin 
för innovation design och teknik (IDT) och från dåvarande Ekonomihögsko-
lan. Att nämna er alla vid namn utan att glömma någon vore svårt, för ni är 
många som på olika sätt varit viktiga.  

På senare tid har den administrativa personalen på IDT varit särskilt bety-
delsefull. Ett stort tack till er för all support och för att ni bidragit till att göra 
den sista sträckan av avhandlingsarbetet rolig också socialt.  



För att hålla modet uppe och för glädjen i livet har också familjen och 
många vänner varit viktiga. Att nämna några utan att glömma någon är svårt 
också här men jag vill särskilt tacka min mamma Ingrid. Tack för att du all-
tid finns där och tror på mig. 

Avslutningsvis vill jag uttrycka min beundran och mitt stora tack till alla 
de engagerade kvinnor och tjejer jag mött längs vägen. Till vännen Anna och 
hennes Tindra som visat att livet är starkt och fantastiskt och till Maja som 
alltid varit hängiven och inspirerat i sin jämställdhetssträvan. Särskilt varmt 
vill jag naturligtvis tacka alla de resurscentrakvinnor som låtit mig ta del av 
deras arbete för att göra världen bättre för dagens och morgondagens kvin-
nor. Ett stort tack till er! 

När nu resan närmar sig sitt slut och målet är nära kan jag konstatera att 
det varit en resa jag aldrig skulle vilja vara utan. Med alla vägar jag utforskat 
och alla människor jag mött. Bland dem den för mig allra viktigaste. Jonas. 
Du är det bästa som någonsin hänt mig och med dig vill jag slå fortsatt följe 
resten av livets resa. En resa där vi nu står inför livets största äventyr som 
bokstavligen spirar inom mig.  

    Lina Stenmark 



Sammanfattning

Den regionala utvecklingspolitikens karaktär har under de senaste decenni-
erna skiftat dramatiskt. Utvecklingen har gått från centralstyrning till allt 
större regionalt självbestämmande. Från en inriktning på stödinsatser och 
regional utjämning till en starkare betoning av tillväxt i landets samtliga 
delar. Begreppet tillväxt har vunnit mark och man talar allt oftare om en 
regional tillväxtpolitik. Samtidigt som man i stor utsträckning betonar den 
ekonomiska tillväxten finns också en ambition att bredda begreppet med en 
ekologisk och social dimension.  

Tilltron till att man genom statliga interventioner kan styra samhällsut-
vecklingen i Sverige har länge varit stark och stora resurser har avsatts för 
satsningar inte minst inom området för regionalpolitik. Själva logiken bakom 
interventionerna har dock sällan klarlagts.   

I avhandlingen görs det utifrån en specifik regionalpolitisk insats, nämli-
gen resurscentra för kvinnor. Det blir då tydligt hur regionalpolitiken, i form 
av policyn bakom interventionen, vilar på motsägelsefulla underliggande 
logiker vilka praktiken sedan i sin tur måste balansera. Något som i flera fall 
ger upphov till organisatoriska problem i verksamheten.  

Resurscentra för kvinnor utgör en regionalpolitisk satsning som funnits 
sedan mitten av 1990-talet och vars tillkomst och utformning delvis kan 
förstås mot bakgrund av den utveckling av regionalpolitiken som beskrivits 
ovan. Inrättandet skedde utifrån att man konstaterat att kvinnor varit miss-
gynnade inom regionalpolitiken. Ett genusperspektiv där man i högre ut-
sträckning tog hänsyn till kvinnors lokala och regionala villkor och förut-
sättningar efterfrågades därför. Som konsekvens av detta inrättades regionala 
resurscentra för kvinnor i samtliga län, många lokala resurscentra bildades 
också. Antalet har varierat över tid men det har i Sverige rört sig om ett 
hundratal regionala och lokala resurscentra. I avhandlingen står särskilt två 
län i fokus; Södermanland och Västmanland med två regionala och sjutton 
lokala resurscentra.

Avhandlingen som bygger på en studie av resurscentraverksamheten i 
Södermanland och Västmanland 2004-2006 visar hur flera av de organisato-
riska problem verksamheten i praktiken brottas med kan förstås i relation till 
en motsägelsefull regionalpolitik. Vid en närmare studie av policyn bakom 
resurscentra kan den förstås som vilandes på tre olika och delvis självmotsä-
gande underliggande logiker. Logiker som verksamheten i praktiken måste 
hantera och som många gånger ger upphov till motstridiga krav.  
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Kapitel 1

Inledning

I det här inledande kapitlet ges en översiktlig bild av hur avhandlingen for-
mats, från det första mötet med empirin och den undran som då väcktes, via 
teoretiska och metodologiska vägval fram till avhandlingens syfte. Kapitlet 
avslutas med en översiktlig beskrivning av avhandlingens innehåll.  

En undran väcks 
Kvinnors företagande och regional utveckling. Det var så det hette, dokto-
randprojektet som jag blivit anställd för. Några utgångspunkter var givna 
från början. Både vad gällde empiri och metod. Projektet skulle utgå från 
Södermanlands och Västmanland län och det skulle handla om den regional-
politiska satsningen på resurscentra för kvinnor. Metodmässigt skulle arbets-
sättet vara ”interaktivt”.   

När jag började avhandlingsprojektet visste jag ganska lite både om re-
surscentra och ett interaktivt arbetssätt. Jag hade stött på begreppet resurs-
centra i samband med någon rapport jag skrivit men mer än så var det egent-
ligen inte. När jag nu anställts som doktorand och fått resurscentra som gi-
ven utgångspunkt var min första ambition att försöka lära känna verksamhe-
ten. Mina handledare uppmanade mig i linje med den interaktiva ansatsen att 
göra det ”ute på fältet”.

Det blev bokstavligen så jag påbörjade avhandlingsarbetet. Första dagen 
som anställd i projektet, den 17:e maj 2004 åkte jag till Örebro för att delta i 
ett seminarium med titeln Jämställdhet skapar tillväxt. Där skulle resurscen-
traverksamheten diskuteras. Jag såg med förväntan fram emot att komma 
igång.  

Redan på tåget kom jag i samspråk med en kvinna som var på väg till 
samma seminarium. Jag berättade att jag var ny som doktorand och att jag 
skulle arbeta med att studera resurscentra. Kvinnan arbetade på regionför-
bundet och var väl insatt i regionalpolitiken. Under tågresan fick jag en initi-
erad bild av den. Hon berättade om regionala tillväxtprogrammen, om regi-
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onförbundet och länsstyrelsernas olika roller, om ITPS1 och Nutek2, om ut-
värderingar och arbetssätt.  

Det jag i efterhand mindes tydligast från samtalet var hur stor vikt hon 
lagt vid ”nya arbetssätt”. På hur hela den regionala utvecklingspolitiken nu-
mera skulle bygga på det lokala och på samverkan. Hur man gått från central 
styrning till att allt mer arbeta med lokal anpassning och att därigenom in-
kludera många parter. Något som hon menade att resurscentra var ett ut-
märkt exempel på.  

Jag frågade mer om resurscentra men det var svårt för mig att få en bild 
av hur det var organiserat. Det tycktes vara en komplex verksamhet som såg 
olika ut på olika ställen. Något som i sig skulle vara en av poängerna. Att 
man anpassade verksamheten efter vad som behövdes för att främja kvinnor 
lokalt och regionalt. Klart var i alla fall att man arbetade för att förbättra 
förutsättningarna för kvinnor och att det skulle utgå från lokala och regionala 
behov. 

Jag kände mig på bra humör. Det var så passande att jag träffat den här 
kvinnan det första jag gjorde. Hon hade givit mig en så levande beskrivning 
av den regionala utvecklingspolitikens aktörer. En bra start tänkte jag. På 
seminariet skulle jag snart få veta mer om resurscentra specifikt. Tanken 
med seminariet var ju, som det stod i beskrivningen, att tydliggöra. Man 
skulle ”tydliggöra lokala och regionala resurscentra för kvinnors roll som 
verktyg och aktör för att integrera jämställdhet såväl i regional tillväxt som i 
utvecklingsarbete”3. Jag skulle få veta hur man arbetade med jämställdhet 
och tillväxt. Vad jag då inte visste var att dagen skulle komma att bli allt 
annat än ett tydliggörande av det. 

Väl framme på seminariet kunde jag konstatera att vi var knappt trettio 
deltagare. Målgruppen för seminariet var enligt inbjudan ”näringslivets aktö-
rer”. På plats tycktes dessa främst vara representerade genom kommunan-
ställda och resurscentra själva. Den absoluta majoriteten av deltagare var 
kvinnor. Efter att ha hälsat på några av deltagarna slog jag mig ner. Jag tog 
fram inbjudan och tittade igenom den i väntan på att dagen skulle sätta 
igång.  

Själva programmet började med en länsstyrelserepresentant som pratade 
om regionala utvecklingsprogram och tillväxt. Med en välfunnen referens till 
ortens Kajsa Warg konstaterade han att det egentligen handlade om ett slags 
”man tager vad man haver-princip”. Att det var efter den logiken man utfor-
made tankarna bakom den regionala utvecklingen. Genom att utgå ifrån vad 
som stod till buds. Ett tankesätt av anpassning och flexibilitet som han me-
nade genomsyrade både regionalpolitiken generellt och resurscentra speci-

1 Dåvarande statliga myndigheten Institutet för tillväxtpolitiska studier. 
2 Nutek omorganiserades 2009 och övergick då i bland annat Tillväxtverket.  
3 Nationellt Resurscentrum för Kvinnors beskrivning av syftet med seminarieserien ”Jäm-
ställdhet skapar tillväxt”, utdrag ur ansökan till Nutek daterad 2004-02-13. 
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fikt. Efter det berättade han lite allmänt om resurscentra. Att satsningen 
fanns över hela Sverige. Att det fanns regionala resurscentra på länsnivå och 
lokala på kommunnivå och att verksamheten möjliggjordes ekonomiskt 
främst genom bidrag från Nutek. Bidragen var uppdelade på dels basfinansi-
ering för sådant som lokaler och dels projektmedel som man sökte för pro-
jektverksamhet.  

Nästa talare kom att fördjupa diskussionen om resurscentra. Hon beskrev 
verksamheten som ”icketraditionell”. Som en slags hybrid, eller blandform. 
Särskilt framhöll hon då verksamhetens inriktning liksom formen för den. 
Vad gällde verksamhetens inriktning så beskrev hon den som ”oklar”. Det 
kunde handla om social verksamhet lika gärna som företagsutveckling. Fo-
kus behövde inte ligga på ekonomisk tillväxt utan kunde vara annat. Form-
mässigt så kunde det se olika ut. Olika organisationsformer i olika resurs-
centra. Något hon framhöll som gemensamt var vad hon beskrev som ett 
”projektberoende”. Ett villkor som hon menade ledde till att verksamheten 
fick en kortsiktig och tillfällig karaktär.  

Vad gällde resurscentras roll att integrera jämställdhet så menade hon att 
det fanns en problematik i frågan att utgöra ”huvudfåra” eller ”sidofåra”. 
Huruvida man skulle arbeta med frågan i en separat verksamhet eller integre-
ra den i till exempel kommunernas näringslivskontor. Sidofåran menade hon 
riskerade att bli marginaliserad och inte påverka medan huvudfåran också 
den var problematisk då man riskerade att ”drunkna”.   

Det som jag uppfattat som en av utgångspunkterna för dagen – att man 
skulle arbeta för integrering, var tydligen ingen självklarhet. Något bestämt 
fokus på tillväxt tycktes, av vad kvinnan berättat, inte heller det vara givet.  

Här någonstans växte min förvirring. Skulle det här inte handla om före-
tagande och hur jämställdhet skapade tillväxt? Fanns det ingen central styr-
ning kring resurscentra? Gjorde man vad man ville? Vad var egentligen ut-
gångspunkterna? Handlade det över huvudtaget om kvinnors företagande? 
Skulle man skapa tillväxt eller jämställdhet eller både och? Och tänkte man 
sig att tillväxt skapade jämställdhet eller jämställdhet tillväxt? Eller hur 
hängde det egentligen ihop? 

På programmet stod som tur var också några praktiska exempel på hur 
olika resurscentra arbetade. Exempel som kom att belysa några av frågorna. 
Ett av projekten var Stiftelsen Kvinnoforum i Stockholms Xistprojekt. I pro-
jektet arbetade man utifrån en tydlig idé om vad man kallade ”empower-
ment”. Med det menade man ”ägarskap över det egna livet”. Möjligheten att 
känna att man själv kan bestämma och påverka både sitt eget liv och samhäl-
let. I fokus för projektet stod unga kvinnor och man arbetade bland annat 
med ett gymnasieprogram för tjejer som inte gått ut grundskolan.  

Ett annat exempel på resurscentraverksamhet som presenterades under 
dagen var Kvinnor på Norr. Ett projekt där man arbetade för att involvera 
kvinnor i utvecklingen av norra Gotland. Ett område som riskerade att i 
strukturomvandlingen avfolkas på fast boende. Inom ramen för projektet 
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drevs en rad olika aktiviteter med allt från läskvällar till nätverk för kvinnor 
med företag.

Det tredje, och för mig kanske mest intressanta exemplet var projektet 
Lika Villkor i Södermanland. Ett av de två län som särskilt skulle stå i fokus 
för mitt arbete med resurscentra. Verksamheten presenterades som omfat-
tande. Projektledaren berättade hur resurscentra i länet täckte in alla kom-
munerna. De lokala resurscentra beskrevs som tämligen olika. Fyra var ide-
ella föreningar, tre bedrevs kopplat till kommunen och två i ett eget företag. 
Också själva verksamheterna i de lokala resurscentra beskrevs som ganska 
olika men gemensamt för alla resurscentra i länet var att man arbetade för 
kvinnors företagsamhet. Med det avsåg man som jag förstod det något bre-
dare än traditionellt företagande. Det liknade på sätt och vis det empower-
ment man diskuterat i Xistprojektet – ägarskap över det egna livet. Att göra 
sig själv till aktör och se hur man aktivt kan påverka både sitt eget liv och 
samhället.   

Ett belysande exempel blev en av Södermanlands resurscentrakvinnors 
beskrivning av hur hon arbetade med rådgivning. Hon beskrev det hon arbe-
tade med som ”konstruktivistisk vägledning”. I det arbetade hon efter devi-
sen att ”framtiden är inget du kan förutspå utan något du skapar”. Ett för-
hållningssätt där verkligheten betraktas som något som man skapar tillsam-
mans, där det kan finnas ”flera verkligheter” och där individens hela sam-
manhang betraktas som centralt.  

Här kände jag att jag började hitta någon slags röd tråd i vad resurscentra 
kunde handla om. En tråd där ”det nya arbetssättet” av lokal anpassning var 
tydlig. Där centralstyrning tycktes vara avlägset och kvinnors egna initiativ 
var centralt. Det fokus på tillväxt som inbjudan indikerat var inte självklart. 
Istället diskuterades andra värden. Att kunna bo kvar på orten, att ha möjlig-
het att påverka det egna livet och vardagen.  

När jag åkte hem sent den där eftermiddagen var det många tankar som 
rörde sig i huvudet. Det kändes spännande, om än lite förvirrande. Vad var 
det för verksamhet och hur kunde den förstås? En sak jag funderade på var 
om forskningsprojektet, utifrån vad jag erfarit under dagen kanske skulle 
byta namn. Möjligen skulle ”Kvinnors företagsamhet och regional utveck-
ling” vara ett bättre namn än ”Kvinnors företagande och regional utveck-
ling”. För det tycktes, när allt kom omkring, handla om så mycket mer än 
bara företagande.   

Från undran till syfte
Avhandlingsarbetet började, som jag beskrivit i den inledande texten, ute på 
fältet. Redan första dagen som anställd mötte jag den verksamhet jag skulle 
studera. Under arbetets gång pendlade jag sedan mellan att arbeta med teori 
och praktik. Att vara ute i resurscentra och att läsa in teori. Ur den pendling-
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en växte forskningsfrågan, det teoretiska ramverket och metodinsikterna 
fram. Det här kapitlet tjänar huvudsakligen till att ge en bild av detta, av 
vägen från den initiala undran till ett syfte och tillvägagångssätt.  

Vägen har inte alltid varit rak och utan omvägar. Men utan alla irrgångar 
och återvändsgränder hade avhandlingen aldrig blivit det den blivit. Också 
irrgångar och återvändsgränder har varit en del av vägen. I beskrivningen av 
hur avhandlingen vuxit fram har jag valt att bespara läsaren flera vägknutar 
och kursändringar. En konsekvens av detta är att vägen längs vilken avhand-
lingen formats framstår som rakare än den varit.  

Om vi tar det från själva upprinnelsen så började vägen ute på fältet, det 
var därifrån avhandlingens syfte och forskningsfråga skulle växa fram. Det 
var empirin som skulle få tala, och det var därigenom den som skulle sätta 
agendan för vilka frågor som skulle stå i fokus.  

Redan i det allra första mötet med empirin väcktes ett intresse för vad re-
surscentraverksamheten egentligen innebar. Jag förundrades över den breda 
ansats som presenterats under dagen och jag ställde mig frågan hur och var-
för det blivit på det sättet. Frågor som upptog mitt intresse var sådana som; 
Kan ett resurscentrum se ut hur som helst? Vad hade man haft för avsikt från 
början? Vad fanns i policyn bakom verksamheten? Vad var det som skulle 
göras och med vilken utgångspunkt? Var det tillväxt som stod i fokus, eller 
jämställdhet, eller företagande? Eller kanske alltsammans? Vad hade kvin-
nors företagande för roll i verksamheten och handlade det egentligen alls om 
företagande?

Med tiden, i mötet med resurscentra, blev mina frågor om hur verksamhe-
ten egentligen hängde ihop fler snarare än färre. Särskilt påtagligt blev det 
genom det ena länets arbete med att samordna de lokala resurscentraverk-
samheterna. Ett arbete där de genom en länsövergripande affärsplan försökte 
skapa en gemensam identitet. I det arbetet sökte de unisona svar på frågor 
som varför de skulle finnas, för vem och vad de egentligen skulle göra. Ar-
betet med detta gav upphov till, eller kanske blottade, många motsättningar. 
Marknadsnytta ställdes mot samhällsnytta, konkurrens mot samarbete, och 
strävan efter att standardisera verksamheten mot att tillåta mångfald och 
kanske till och med ett experimenterande. Organisatoriska problem där ekva-
tionen aldrig tycktes gå ihop. Att enas och hitta entydiga svar på frågor som 
vad syftet med verksamheten egentligen var, för vem den fanns och varför 
visade sig vara mycket problematiskt.  

I mötet med resurscentras praktik tycktes den här typen av organisatoriska 
problem, på olika sätt, vara ständigt närvarande. Med utgångspunkt i dem 
ställde jag mig frågan varför de om och om igen fastnade i dessa dilemman. 
Varför det såg ut som det gjorde och mot bakgrund av vad. Utifrån det rota-
de sig tanken om att inte bara studera resurscentras praktik utan också själva 
utgångspunkten för verksamheten. Kanske kunde resurscentras organisato-
riska dilemman förstås i relation till underliggande antaganden inom regio-
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nalpolitiken, underliggande antaganden som där under seminariedagen ut-
tryckts bland annat i termer av ”ett nytt arbetssätt”. 

Både kvinnan från regionförbundet och talaren från länsstyrelsen hade på 
olika sätt lyft fram resurscentraverksamheten som ett uttryck för speciella 
regionalpolitiska underliggande antaganden. Kvinnan på tåget beskrev det 
som att resurscentra var ett exempel på ett nytt arbetssätt där man gått från 
centralstyrning mot allt större fokus på det lokala och på samverkan. Talaren 
som inledde dagen gjorde också han kopplingar mellan underliggande anta-
ganden i regionalpolitiken generellt och resurscentras praktik. Det kom tyd-
ligt till uttryck i vad han beskrev som regionalpolitikens ”man tager vad man 
haver princip”. Något som han menade resulterat i en långtgående tanke om 
anpassning och flexibilitet i resurscentraverksamheten.  

Idén att inte bara se till resurscentras organisatoriska problematik, utan att 
också dess relation till underliggande antaganden inom regionalpolitiken 
hade slagit rot. Rent konkret innebar det att jag kom att intressera mig för 
textanalys av policytexter som legat till grund för verksamheten. Främst för 
två texter som varit särskilt centrala för resurscentraverksamhetens tillblivel-
se, förarbetet Den andra sidan av myntet – om regionalpolitikens enögdhet
(Friberg 1993) och propositionen Bygder och regioner i utveckling 
(Prop.1993/94:140).  

Förarbetet tillkom då Tora Friberg 1993 fick uppdraget att, ur ett könsper-
spektiv, göra en sammanfattning av den svenska regionalpolitikens utveck-
ling. I skriften ställer sig Friberg kritisk till regionalpolitiken, vilken hon 
menar i princip saknat könsperspektiv samtidigt som hon formulerar ett för-
slag till utformning av en mer ”kvinnovänlig” regionalpolitik. En central del 
av förarbetet utgörs av förslaget att inrätta resurscentra, ett begrepp som 
genom förarbetet myntas officiellt.4

Förarbetet kom att utgöra en slags förstudie, eller ett underlag till den re-
gionalpolitiska propositionen Bygder och regioner i utveckling vilken reger-
ingen lade fram 1994. Propositionen knyter tydligt an till tanken om behovet 
av en mer kvinnovänlig regionalpolitik. Som ett led av detta föreslås också 
just ett inrättande av resurscentra.

Genom att på det här sättet, utöver empirin från resurscentras faktiska 
verksamhet, också tillföra centrala texter bakom satsningen får avhandlingen 
två ben, ett med utgångspunkt i resurscentras praktik och ett med utgångs-
punkt i policy. Därigenom kunde jag, från två håll, närma mig min undran. 
En undran som ju handlade om just relationen mellan underliggande anta-
ganden i tanken bakom satsningen och resurscentras praktik. Det var för 
underliggande antaganden bakom verksamheten, deras ursprung och konse-
kvenser i praktiken jag intresserade mig. Det var i tanken om resurscentra 

4 Idéerna om resurscentra för kvinnor var dock inte något som kom fram först med idéskrif-
ten. De fanns sedan tidigare i bland annat Glesbygdsdelegationens Kvinnokraftgrupp och 
folkrörelsen ”Hela Sverige ska leva”.  
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som ett uttryck för underliggande antaganden om samhällsstyrning och or-
ganisering jag skulle ta avstamp. 

Min inledande undran kom, genom vidare möten med empirin, teoretisk 
fördjupning och metodologiska insikter att utvecklas till avhandlingens spe-
cifika syfte och forskningsfråga.  

Viktiga vägval – studier som inspirerat 
Genom inläsning av teori som ägde rum parallellt med arbetet ute i empirin 
fick min undran, och i förlängningen syftet, en teoretisk bas. Den undran 
som i mångt och mycket kan betraktas som en startpunkt på väg mot en syf-
tesformulering artikulerades i termer av ett intresse för resurscentra som ett 
uttryck för underliggande antaganden om samhällsstyrning och organise-
ring.  

För den teoretiska förankringen kring underliggande antaganden fram-
stod initialt, utifrån min närvaro på fältet, tre områden som särskilt centrala 
för mig att söka teoretisk förankring i. Det första handlade om underliggande 
antaganden som förgivettagna föreställningsramar generellt och om sam-
hällstyrning specifikt, det andra om det inom organisationer specifikt och det 
tredje om företagsfrämjande. Nedan följer en kort översikt kring min orien-
tering inom dessa tre områden och om betydelsefulla inspirationskällor inom 
dem.  

Om underliggande antaganden generellt och om samhällsstyrning 
specifikt 
Det sätt jag intresserade mig för underliggande antaganden var huvudsakli-
gen som generella och förgivettagna föreställningsramar, kring samhälls-
styrning generellt och i tanken bakom resurscentra specifikt. Underliggande 
antaganden som på det inledande seminariet kunde skymtas bland annat i 
den starka betoningen av lokal anpassning som ideal och i frågan kring hu-
ruvida det handlade om tillväxt och företagande eller om företagsamhet i en 
bredare bemärkelse. Till att börja med kom därför en fördjupning beträffan-
de olika sätt att teoretiskt förhålla sig till underliggande antaganden att bli 
central. Min tanke var att skapa en slags mental karta där jag kunde ringa in 
och förhålla mig till olika begrepp. En karta över teoretiska begrepp för att 
diskutera underliggande antaganden och över hur sådana påverkar vårt sätt 
att förhålla oss till världen och samhällsstyrning.  

Fördjupningen gjordes dels som en historiskt svepande orientering kring 
samhällsstyrning. Från Adam Smiths (1994) tanke om en osynlig hand via 
keynesianismens statliga interventioner till monetarism. I samband med den 
orienteringen ges i avhandlingen några exempel på hur till synes neutrala 
förhållningssätt i själva verket bygger på djupt underliggande antaganden. 
Det blir tydligt bland annat genom metaforer där ekonomin inte sällan liknas 
vid en maskin vilken man antar kan och bör styras aktivt. Metaforen är så 
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bekant och förgivettagen att den framstår som självklar och neutral. Men i 
själva verket bygger den på specifika underliggande antaganden om hur 
samhället bör styras och organiseras.  

För att ge exempel på några betydelsefulla inspirationskällor i fördjup-
ningen om underliggande antaganden så kan Lakoff & Johnsons (1980) och 
Faircloughs (1995) studier om metaforer, Burrs (1995) och Laclau & Mouf-
fes (2001) om diskurs och Kuhns (1979) om paradigm nämnas. Genom att 
relatera till dessa författares verk ges begreppet underliggande antaganden, 
som sprungit ur mitt möte med empirin, en teoretisk hemvist. Orienteringen 
får som konsekvens att jag överger den mer allmänna benämningen under-
liggande antaganden och i syftet och avhandlingen generellt istället beteckna 
det som underliggande logiker. På så sätt närmar sig min första undran ut-
ifrån fältet, genom mötet med teori, ett mer precist formulerat syfte.   

Underliggande logiker och organisationer  
I den undran som växte fram från fältet fanns ett intresse inte bara inför un-
derliggande logiker generellt och i förhållande till samhällsstyrning utan 
också sett i relation till organisationen. En fördjupning även utifrån en sådan 
aspekt var behövlig för att börja bottna teoretiskt.  

Något jag initialt, utifrån min närvaro på fältet, förundrades över i resurs-
centras organisering var dess heterogenitet. Verksamheten bedrevs både som 
ideella organisationer, inom privata företag och integrerat i kommuners när-
ingslivsavdelningar. Det framstod redan tidigt som problematiskt. Inte minst 
i det av länen där man aktivt sökte en gemensam identitet för verksamheten.  

Utifrån min undran kring hur man i resurscentra arbetade med dessa frå-
gor kom viss nyinstitutionell teori att framstå som en fruktbar teoretisk inspi-
rationskälla. Inom delar av den nyinstitutionella teorin finns ett intresse för 
det förgivettagna och dess konsekvenser utifrån ett organisatoriskt perspek-
tiv. Frågor kring underliggande logiker och förväntningar om hur olika typer 
av organisationer bör fungera är då centralt. Olika typer av organisationer 
antas vara förknippade med olika förväntningar. Bland annat om vad som 
skall göras, varför och på vilket sätt. Avvikelser från det förväntade antas 
skapa förvirring, samtidigt som det utmanar verksamhetens legitimitet. (Sah-
lin-Andersson 1998, Brunsson 1991, Forssell & Jansson 2000) Att relatera 
detta nyinstitutionellt influerade tankesätt till resurscentras organisering 
framstod utifrån detta som potentiellt fruktbart. 

Exempel på några nyinstitutionella teoretiker som kommit att influera av-
handlingen är bland andra Scott (1995), DiMaggio & Powell (1983) och 
Meyer & Rowan (1977). Också i Sverige finns framstående nyinstitutionell 
forskning som inspirerat. Den företräds framförallt av Brunsson (1982, 1991, 
1985). En särskilt betydelsefull inspirationskälla har Forssell & Jansson 
(2000) varit. Det genom deras karaktärisering av de tre samhällssfärerna; 
marknaden, det offentliga och gemenskapen. Sfärer som hör samman med 
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tre olika organisationstyper; företag, förvaltning/myndighet och förening. 
Alla med särskilda prioriteringar och logiker.   

Fördjupningen om underliggande logiker och organisationer/organisering 
bidrog, precis som den om logiker generellt till att jag mer precist kunde 
formulera vad jag ville studera i avhandlingen. I syftet kom det organisato-
riska, som vi kommer att se, att artikuleras som ”hur resurscentras praktik 
och organisatoriska problematik förhåller sig till underliggande logiker bak-
om resurscentrasatsningen”. 

Underliggande logiker och företagsfrämjande 
Resurscentrasatsningen som sådan har sin utgångspunkt i regionalpolitik 
snarare än företagsfrämjande specifikt. Den är sprungen ur tanken om kvin-
nor som missgynnade i regionalpolitiken och idén om att utforma insatser för 
att motverka detta. I praktiken har det, som det beskrivs längre fram i av-
handlingen, kommit att handla mycket om kvinnors företagande och företag-
samhet. I båda de län som står i fokus för avhandlingen finns en tydlig sådan 
inriktning och det var också utifrån det som forskningsprojektet initialt for-
mulerades.  

Det kan mot bakgrund av detta vara intressant att se till underliggande lo-
giker inte bara generellt eller i förhållande till organisationer utan också ut-
ifrån just företagsfrämjande. En orientering kring sätt att diskutera underlig-
gande logiker i relation till begrepp som entreprenörskap och företagsfräm-
jande växte därför fram. 

Genom orienteringen framträdde både diskurs, paradigm och föreställ-
ningsramar som använda begrepp på området. Benämningen paradigm i 
relation till underliggande logiker och entreprenörskap används av till exem-
pel av Howorth m.fl. (2005), Grant & Perren (2002) och Lindgren & Pack-
endorff (2007). Diskursbegreppet används av bland andra Leffler (2006) och 
Berglund (2007). Benämningen föreställningsram och paradigm används av 
Hjalmarsson (1998).  

Just Hjalmarssons sätt att förhålla sig till, och diskutera detta, har gjort 
särskilt stort intryck i mitt avhandlingsarbete. Även om jag istället för att 
använda begreppen föreställningsramar och paradigm väljer att tala om logi-
ker.

Hjalmarssons avhandling (1998) bygger på en omfattande studie av 
svensk policy för småföretagande. Utgångspunkten är att Sverige, i likhet 
med många andra länder, avsätter stora belopp för statligt finansierad före-
tagsservice utan att man teoretiskt klargör varför det behövs och hur det bor-
de göras. Genom sin avhandling vill Hjalmarsson, i efterhand, konstruera 
sådana teoretiska klargöranden.  

Det Hjalmarssons uttrycker som ett intresse ”för föreställningar och anta-
ganden bakom programmet” (1998, sid 12) är närbesläktat med min undran 
om resurscentra som ett uttryck för underliggande logiker om samhällsstyr-
ning och organisering.  



24 

Som grund för sitt resonemang använder Hjalmarsson (1998) vad han be-
skriver som två olika nationalekonomiska föreställningsramar eller para-
digm. Dels en neoklassisk med referens till upphovsmän som Caves (1977) 
och Stiglitz (1986) och dels en neoösterrikisk med referenser till bland andra 
Kirzner (1978, 1997) och Lachmann (1986). Dessa två föreställningsramar 
använder Hjalmarsson för att, som han uttrycker det ”få underlag för att dis-
kutera andra tänkbara teoretiska utgångspunkter för programmet” (Hjalmars-
son 1998, sid 12).   

De neoklassiska- och neoösterrikiska föreställningsramarna beskrivs av 
Hjalmarsson (1998, sid 12) som väsensskilda. Den neoklassiska, som länge 
dominerat småföretagspolitiken, tar sin utgångspunkt i tanken om rationella 
aktörer, perfekt konkurrens och marknaden som förutsägbar. Företag antas 
agera strikt vinstmaximerande och oberoende av varandra. Med en sådan 
underliggande logik blir statens uppgift att motverka marknadsimperfektio-
ner.

En neoösterrikisk föreställningsram tar istället sin utgångspunkt i en tanke 
om subjektivitet, om individen som en handlande människa, som entrepre-
nör. Tanken om att det är människor snarare än företag som gör affärer är 
central. En utgångspunkt som skiljer sig väsentligt från den neoklassiska 
som länge dominerat småföretagspolitiken. (Boter, Hjalmarsson & Lund-
ström 1999)  

Man vänder sig inom den neoösterrikiska traditionen bort från den neo-
klassiska tanken om slutna system, perfekt information och givna resurser. 
Något strikt modelltänkande är inte förenligt med en neoösterrikisk före-
ställningsram. Istället lyfter man fram tanken om subjektiv rationalitet där 
varje individ fattar beslut utifrån sin begränsade information och där männi-
skor kan drivas av olika förhållningssätt till nytta. Utbudet av varor antas på 
intet sätt vara givet, istället finns utrymme för att förnya och ständigt föränd-
ra marknaden (Kirzner 1978). 

Dessa två, till stor del väsensskilda föreställningsramar medför diametralt 
olika konsekvenser för valet av småföretagspolitik. En neoklassisk underlig-
gande logik i småföretagspolitik innebär att man kan, och bör satsa resurser-
na på företag som är, vad Hjalmarsson (1998) beskriver, utvecklingsbara. 
Staten bör arbeta med en så kallad ”pick-the-winner-strategi”. Ett sådant 
resonemang vilar på en neoklassisk tanke om en sluten, överblickbar och 
förutsägbar marknad.  

Med en neoösterrikisk underliggande logik utgår man istället från en öp-
pen, expanderande marknad. Att i förväg identifiera de företag som har bäst 
tillväxtpotential är varken möjligt eller eftersträvansvärt. Drivkraften i eko-
nomin utgår till stor utsträckning från det experimentella.  

Boter, Hjalmarsson & Lundström (1999) liknar en sådan politik i sig vid 
en experimentell verksamhet där insatserna behöver anpassas efter vad som 
behövs vid just det tillfället vid just den platsen. Några färdiga och generali-
serbara lösningar antas inte existera, utan nya koncept antas istället behöva 
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utvecklas och avvecklas dynamiskt. Småföretagspolitiken bör med en sådan 
utgångspunkt vara just experimentell istället för problemfokuserad med in-
riktning på att hitta ultimata lösningar. Istället för att fokusera på finansiellt 
stöd och subventionerad rådgivning bör man med en neoösterrikisk utgångs-
punkt satsa på mötesplatser och arenor där människor kan träffas och skapa 
nya affärsmöjligheter. Företagare antas behöva bollplank snarare än exper-
ter, mötesplatser snarare än utbildning. 

Mötet med Hjalmarssons tankar om olika övergripande föreställningsra-
mar för småföretagspolitik kom att göra stort intryck på mig. Hjalmarsson 
(1998) intresserar sig för frågor som är närbesläktade med mina. Det blir 
påtagligt i vad han själv beskriver som ett intresse för ”föreställningar och 
antaganden bakom programmet” (1998, sid 12).  

Ganska tidigt i avhandlingsarbetet tyckte jag mig se en potential i att söka 
förstå resurscentra genom de två föreställningsramarna, den neoklassiska och 
neoösterrikiska. Kanske kunde verksamhetens heterogenitet förstås som ett 
uttryck för en neoösterrikiskt influerad tanke om vikten av lokal anpassning, 
om experimenterande och underifrånperspektiv snarare än neoklassiskt 
grundade tankar om standardiserade och allmängiltiga lösningar.  

En betydelsefull inspiration blev också Hjalmarssons teoretiska bidrag att 
de två föreställningsramarna, den neoklassiska och neoösterrikiska kan an-
vändas som ett underlag för att kunna se också andra teoretiska utgångs-
punkter i program. Just den öppenheten tilltalade mig, öppenheten för att 
utifrån dessa två föreställningsramar också kunna se andra synsätt. Utifrån 
den tanken tog jag sats att våga förstå resurscentrasatsningens underliggande 
antaganden också som något som gick bortom det neoklassiska och neoös-
terrikiska. Både i tankegångarna bakom resurscentra och i satsningens prak-
tik tyckte jag mig se en ambition om att frigöra kvinnors företagsamhet. 
Detta ledde mig fram till en tredje övergripande föreställningsram, eller med 
min vokabulär, underliggande logik, den kritiskt emancipatoriska, vilken jag 
definierar i avhandlingen.   

Sett i relation till syftet utgör den neoklassiska- neoösterrikiska och kri-
tiskt emancipatoriska inriktningen tre typer av det som jag i mitt syfte for-
mulerar som underliggande logiker.  

Någon som bör nämnas när underliggande logiker kring företagsfrämjan-
de diskuteras är också David Storey. Storey har gjort sig känd inte minst för 
sina tankar kring utvärdering av insatser för småföretagande. Utifrån en brit-
tisk kontext menar han att det ofta finns en problematik inte minst vad gäller 
målbild för de offentliga policyprogrammen. Problematiken ligger då dels i 
att målen inte formuleras tillräckligt klart och dels i att de mål som finns ofta 
är flera och skiljer sig från varandra. Storeys fokus ligger på utvärderingen i 
sig och han formulerar utifrån sina resultat ett förslag kring hur man skulle 
kunna arbeta annorlunda med utvärdering (Storey 2002). Modellen har fått 
stor genomslagskraft och ingår bland annat i OECDs ramverk för utvärde-
ring (Tillväxtanalys 2011, sid 10).  
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Storeys fokus skiljer sig från mitt, bland annat då jag intresserar mig för 
relationen mellan policyutförare och policy snarare än relationen till företa-
get och i det att jag inte sätter utvärderingsaspekten i centrum. Trots det är 
hans resultat intressanta i relation till avhandlingen. Inte minst eftersom han 
så tydligt lyfter upp mål, och problematik kring det som centralt för att förstå 
policyinsatser.  

En central förenkling 
För att återgå till de två, genom bland andra Hjalmarsson (1998) definierade 
underliggande logikerna, den neoklassiska och neoösterrikiska så kan det 
konstateras att de drar från breda nationalekonomiska teoribildningar. Kom-
plexa tankeströmningar med många nyanser och inriktningar. Att sätta tan-
ken bakom resurscentra i relation till breda strömningar som dessa har sina 
svårigheter. Grova förenklingar och generaliseringar blir lätt en konsekvens.  

Ett teoretiskt begrepp som väglett mig är idealtyper. Idealtyper utgör för-
enklade bilder, och av forskaren konstruerade renodlingar (Weber 1977). 
Influerad av detta tankesätt kom jag att förhålla mig till de neoklassiska och 
neoösterrikiska och sedermera också kritiskt emancipatoriska underliggande 
logikerna som idealtyper.  

Denna förenkling gjordes utifrån vissa aspekter av de underliggande logi-
kerna som framstod som särskilt centrala för att förstå resurscentra. Aspek-
terna delades in i fyra grupper; bakgrund, synen på företaget, kunskaps- och 
vetenskapssyn samt styrning. Förenklingen i några utvalda och centrala delar 
möjliggör en överblickbarhet och jämförbarhet mellan de tre idealtyperna, 
eller om man så vill logikerna.   

Med utgångspunkt i tanken om idealtyper som ett sätt att renodla och av-
gränsa utifrån vissa valda aspekter definieras i avhandlingen således tre ide-
altyper; den neoklassiska, neoösterrikiska och kritiskt emancipatoriska. Sett i 
förhållande till avhandlingens syfte blir idealtyper ett sätt att ytterligare arti-
kulera det som i syftet beskrivs som underliggande logiker.  

Metodologiska vägval – studier som inspirerat 
Hittills har jag diskuterat teoretiska vägval, men steget mellan teori och me-
todologi är inte alltid så långt. I mångt och mycket utgör till exempel an-
vändningen av idealtyper inte bara en teoretisk-, utan också en metodologisk 
utgångspunkt. Ett annat exempel där steget mellan teori och metod inte är så 
långt är min användning av Burkes pentad (1945, 1976). En modell som jag 
först kom i kontakt med genom Birgitta Schwartzs (1997) användning av 
den i en företagsekonomisk avhandling om tre företag och deras strategier 
för att hantera miljökrav.   

Pentaden består av fem termer, eller frågor; mål/varför, medel/hur, hand-
ling/vad, scen/när/var och slutligen aktör/vem. Enligt Burkes (1945, 1976) 
tankesätt behöver alla dessa fem stå i överensstämmelse med varandra, de 
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behöver vara konsistenta, för att en handling skall framstå som logisk. Det 
som förbryllar, som förvånar och känns oväntat kan ofta förstås som en in-
konsistens mellan pentadens delar. Med utgångspunkt i det väcktes min tan-
ke om att använda pentaden för att strukturera empirin, för att förstå resurs-
centras organisatoriska problematik och för att i förlängningen sätta den i 
relation till de tre idealtyperna och policyn bakom verksamheten.  

Pentaden utgör en för avhandlingen central modell vilken används både i 
relation till resurscentra som policy och som praktik. I båda fallen blir den 
ett sätt att dels strukturera empirin och dels analysera den. Både policyn och 
praktiken delas in efter pentadens termer. Detta görs i separata kapitel där 
policyn föregår praktiken. Det för att tidigt klargöra den initiala tanken bak-
om resurscentrasatsningen.   

Genom den pentaduppdelade struktureringen tydliggörs verksamhetens 
mål, medel, handling, scen och aktör i policy respektive praktik. Strukture-
ringen möjliggör det framlyftande av inkonsistenser som görs i nästa steg. 
Inkonsistenser som först diskuteras utifrån policy och praktik separat för att 
sedan sättas i relation till varandra. Genom att sätta inkonsistenserna i rela-
tion till idealtyper av logikerna blir det möjligt att se från vilka underliggan-
de logiker verksamheten i praktiken utgår och om det finns motsättningar 
däremellan. Verksamheten förstås därigenom i termer av en neoklassisk, 
neoösterrikisk och kritiskt emancipatorisk logik. 

Syftet formulerat 
Kapitlet har hittills berört avhandlingsarbetets väg från min första undran ute 
på fältet i riktning mot en precisering av avhandlingens syfte och forsknings-
fråga. Detta har inneburit en beskrivning av de mest betydelsefulla teoretiska 
och metodologiska inspirationskällorna och vägvalen. Den övergripande 
forskningsfrågan kan därmed preciseras till: Hur kan organisatoriska pro-
blem i en policyimplementerande verksamhet förstås i relation till olika un-
derliggande logiker i regional utvecklingspolitik? Mot bakgrund av den 
forskningsfrågan är det mer preciserade syftet med avhandlingen att förstå 
hur resurscentras praktik och organisatoriska problematik förhåller sig till 
underliggande logiker bakom resurscentrasatsningen. 

Från syfte till avhandling 
Det som behandlats hittills i kapitlet har beskrivits som avhandlingens väg 
från undran till syfte. Den sträcka som kvarstår är nu den längsta, den från 
syfte till avhandling. En sträcka som här beskrivs genom en avhandlings-
översikt där varje kapitel diskuteras kortfattat. 

En avhandlings disposition kan skilja sig betydligt åt, inte bara mellan 
monografi och sammanläggningsavhandling utan också mellan samma typ 
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av avhandling. De delar som bör ingå är dock desamma. En avhandling be-
höver i någon form innehålla ett syfte/forskningsfråga, teoretisk referensram, 
vetenskapligt förhållningssätt, metod, empiri, tolkning/analys, slutsatser, 
bidrag och begränsningar samt förslag till fortsatt forskning. I en traditionellt 
strukturerad monografi följer kapitlen ungefär den ordningen men andra 
uppbyggnader är också möjliga.  

Hur man väljer att strukturera avhandlingen får stor betydelse för hur den 
uppfattas av läsaren, vad som blir viktigt och vilken berättelse som berättas. 
Uppbyggnaden i sig avspeglar ofta också större frågor så som författarens 
vetenskapssyn. Att jag i själva skrivningen av avhandlingen väljer att ta av-
stamp i fältet kan till exempel förstås mot bakgrund av den interaktiva ansats 
där forskningsfrågan växte fram utifrån empiriska betraktelser.   

Uppbyggnaden av den här avhandlingen är på flera sätt tämligen traditio-
nell. Den började med en skildring av mitt första möte med fältet. En skild-
ring som målade upp scenen för avhandlingen och på sätt och vis också blev 
en slags bakgrund för frågeställningen och syftet. Därefter följde en diskus-
sion om hur syftet och forskningsfrågan vuxit fram genom teoretiska och 
metodologiska inspirationskällor och vägval. En skrivning som sedan resul-
terade i en precisering av syftet och forskningsfrågan.  

Det kapitel som följer på detta är, precis som ofta är brukligt, metoden. 
Ett kapitel där jag både diskuterar min framväxande vetenskapssyn och prak-
tiska tillvägagångssätt. Kapitlet är tredelat, den första delen behandlar av-
handlingsprojektets bakgrund och förutsättningar samt vetenskapsteoretiska 
ställningstaganden. Den andra delen berör praktiska tillvägagångssätt i arbe-
tet med empirin som praktik och policy. I den sista och tredje delen av me-
todkapitlet presenteras avhandlingens tolkningsram bestående av två delar; 
idealtyper och Burkes pentad.  

Efter metodkapitlet följer avhandlingens huvudsakliga teoridel bestående 
av fyra kapitel. Samtliga dessa berör i någon form underliggande antagan-
den. I det första, kapitel tre, ges logikbegreppet, genom att det sätts i relation 
till närliggande begrepp, en teoretisk grund. Kapitlen som följer preciserar 
sedan avhandlingens tre logiker. I kapitel fyra diskuteras den neoklassiska- 
och neoösterrikiska logiken och i kapitel fem den kritiskt emancipatoriska. 
Kapitel sex avslutar teoridelen och sammanfattar de tre logikernas underlig-
gande antaganden och konsekvenser. 

Genom kapitel sju inleds avhandlingens empiriska del. Först sätts då re-
surscentra som policy i fokus. Det görs huvudsakligen genom en textanalys 
av två viktiga texter bakom inrättandet av resurscentra, ett förarbete och en 
proposition. Analysen görs med utgångspunkt i pentaden där varje fråga i 
den systematiskt kopplas till hur den beskrivs i texterna. Kapitlet avslutas 
med att delarna sätts i relation till varandra i en inkonsistensanalys där in-
konsistenser diskuteras utifrån tanken att de kan förstås mot bakgrund av 
motsägelsefulla underliggande logiker.  
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Avhandlingens empiriska del fortsätter sedan genom kapitel åtta, men då 
med fokus på resurscentra som praktik. Kapitel åtta syftar inledningsvis till 
att ge en strukturerad bild av hur verksamheten ser ut lokalt och regionalt i 
de båda länen. För det används Burkes pentad som struktureringsverktyg och 
verksamheten belyses därmed utifrån de fem termerna.  

I kapitel nio och tio sätts praktikens inkonsistenser i fokus. Det görs i ka-
pitel nio genom en längre och mer ingående analys av resurscentra i Söder-
manlands affärsplansarbete. Berättelsen visar på en rad organisatoriska pro-
blem vilka förstås med hjälp av pentadens inkonsistensbegrepp och kopp-
lingen till motsägelsefulla logiker i policy. I kapitel tio står ytterligare illust-
rationer från fältet i fokus. Illustrationer som fördjupar och breddar bilden av 
förhållandet mellan policy och praktik.  

Avhandlingen avslutas med ett elfte kapitel där jag söker sammanfatta 
och klargöra vad jag ser som dess slutsatser och bidrag. I det diskuteras ock-
så avhandlingens begränsningar liksom mina tankar om fortsatt forskning. 
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Kapitel 2 

Metod

I föregående kapitel introducerades avhandlingens övergripande inriktning. 
Det gjordes genom en beskrivning av hur en första undran från fältet, genom 
en pendling mellan teori och praktik utvecklades till en forskningsfråga och 
ett syfte. I det här kapitlet ligger tyngdpunkten på hur jag praktiskt gått till-
väga i avhandlingsarbetet snarare än vad arbetet generellt handlat om. 
Kapitlet är uppdelat i tre delar, den första berör avhandlingens utgångspunk-
ter, villkoren för projektet i sig liksom vetenskapsteoretiska ställningstagan-
den. Den andra delen handlar om det praktiska tillvägagångssättet i arbetet 
med empirin dels som praktik och dels som policy. Den sista och tredje de-
len berör avhandlingens tolkningsram där idealtyper och pentaden utgör de 
mest centrala begreppen.   

Del 1. Avhandlingsarbetets utgångspunkter 

Forskningsprojektets villkor 
Det forskningsprojekt inom vilket den här avhandlingen tillkommit blev 
möjligt genom ett regionalt samarbete. De huvudsakliga parterna utgjordes 
av Mälardalens högskola, länsstyrelsen i Västmanland och länsstyrelsen i 
Södermanland. Dessutom har Luleå tekniska universitet, Vinnova och Nutek 
bidragit. Det gemensamma intresse parterna samlades kring var kvinnors 
företagande och regional utveckling. Forskningsprojektet fick därmed nam-
net Kvinnors företagande och regional utveckling.

Den konkreta verksamhet man från de båda länsstyrelserna ville knyta 
forskningsprojektet till var den regionalpolitiska insatsen Resurscentra för 
kvinnor. Verksamheter där man både i Södermanlands- och Västmanlands 
län fokuserade på kvinnors företagande.   

På Mälardalens högskola fanns sedan tidigare ett övergripande forsk-
ningsprogram kring entreprenörskap och regional utveckling där man bland 
annat bedrev forskning kopplad till mångfald och entreprenörskap. Studier 
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av kvinnors företagande utgjorde således en naturlig fortsättning på pro-
grammet.  

När jag anställdes som doktorand i projektet var överenskommelsen mel-
lan parterna redan sluten. I projektbeskrivningen var vissa förutsättningar 
fastställda, i huvudsak bestod de av två delar. Dels att det var resurscentra i 
de två länen som skulle stå i fokus och dels att forskningen skulle ske i nära 
samspel med praktiker5. I projektbeskrivningen beskrevs detta i termer av 
interaktiv forskning. Att göra den interaktiva ansatsen till min, att förstå vad 
den kan innebära, och att skapa ett förhållningssätt till den kom att bli en 
central del i det initiala avhandlingsarbetet.

Totalt sett har arbetet med avhandlingen omfattat fyra års heltidsarbete, 
men de fyra åren har varit utspridda över en förhållandevis lång period. Det 
påbörjades i maj 2004 och var helt avslutat först i och med framläggningen 
av avhandlingen våren 2012. Under dessa år urskiljer sig två faser, en första 
mer interaktiv med fokus på resurscentra i praktiken och en andra med fokus 
på resurscentra som policy där textanalys varit centralt.  

Den första fasen, med resurscentras praktik i centrum, sträckte sig över de 
tre första åren, 2004 till 2006. Det var under den perioden intervjuer, dialog-
seminarier, deltagande observationer och intressentgruppsmöten huvudsakli-
gen genomfördes. Denna första, mer interaktiva period av avhandlingsarbe-
tet tog slut i och med att jag under 2007 gjorde ett nästan ett år långt uppe-
håll varefter jag arbetade deltid med avhandlingsprojektet.  

Avhandlingsarbetet har därmed sett tämligen olika ut under dessa två pe-
rioder, där den första varit av betydligt mer interaktiv karaktär.  

En interaktivt influerad studie med en kritisk ambition 
Som tidigare beskrivits var min kännedom om resurscentra och en interaktiv 
ansats, vid starten av projektet, liten. Det mina handledare uppmanade mig 
att göra var att gå ut ”på fältet”, att lära känna verksamheten och därigenom 
skapa en relation till den interaktiva ansatsen. Min förståelse för fältet och 
för den interaktiva ansatsen kom att växa fram successivt.  

Många gånger kändes situationen problematisk, inte minst i början. Jag 
var varken bekant med det jag skulle studera eller hur jag skulle göra det. 
Samtidigt möttes jag av förväntningar utifrån. Förhoppningar och bilder av 
forskning som jag inte alltid var beredd på att möta. Jag höll på att bygga 
upp och skapa min egen förståelse för forskning, med allt vad det innebär av 

5 Jag väljer att benämna de aktörer på fältet som nära berörs av forskningen som ”praktiker”. 
Min avsikt med benämningen är på intet sätt att bidra till att ytterligare särskilja rollerna 
”forskare” respektive ”praktiker”. Andra möjliga ordval hade kunnat vara till exempel delta-
gare, som bland andra Svensson m.fl. (2002) och Lindberg (2010) använder. Att jag ändå 
väljer att använda benämningen praktiker beror på att forskningsprojektet från början var 
utformat utifrån det begreppet och att jag, med ovanstående reservation, anser det vara tydli-
gare än det mer allmänt hållna begreppet deltagare.  
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kunskaps- och vetenskapsteoretiska ställningstaganden, samtidigt som jag 
mötte fältet. Något som jag först i efterhand kan förstå i termer av en lärpro-
cess. Just där och då var det mer en känsla av otillräcklighet. 

Den interaktiva ingången kom sammantaget att bli av stor betydelse, inte 
bara som en praktiskt metodologisk inriktning, utan också för hur jag ut-
vecklade mitt eget förhållningssätt till forskning. Ansatsen i sig ställde mig 
nämligen tidigt inför en rad vetenskapsteoretiska frågor, även om jag inte då 
tänkte på dem i termer av det. Ett sådant exempel var den om hur forskning 
bör genomföras, vad man som forskare bör fokusera på, vad som egentligen 
är intressant och viktigt. Nära den frågan ligger också den om allmängiltig-
het och generaliserbarhet. Om en lokal tolkning kan vara intressant i sig eller 
om bara allmängiltiga generaliserbara svar besitter ett värde.  

Applicerat på min kontext kan man utifrån detta fråga sig om lokala tolk-
ningar av policy, fallstudier av resurscentra i två specifika län är relevant 
eller intressant att studera. Om det verkligen kan vara ”viktig” och ”riktig” 
forskning.  

En annan fråga, med tydliga kopplingar till vetenskapligt förhållningssätt, 
som den interaktiva forskningsansatsen tidigt väckte var den om vetenska-
pens syfte, om nytta för vetenskapssamhället alltid behöver vara starkt över-
ordnad mer generell praktisk samhällsnytta.   

Genom teoretiska fördjupningar om interaktiv metod och vetenskapsteori 
kunde jag successivt sätta ord på, och mer medvetet förhålla mig till frågor 
som dessa. Jag var sedan tidigare bekant med många av begreppen men det 
var först nu jag verkligen började relatera till dem i grunden, och därigenom 
skapade min egen bild av forskning och mig själv som forskare.  

I fokus för detta avsnitt av avhandlingen står just detta; den interaktiva 
ansatsen och de ur den sprungna frågorna om vetenskapsteoretiska utgångs-
punkter. På så sätt målas avhandlingens ontologiska och epistemologiska 
antaganden upp.  

En för mig betydelsefull utgångspunkt var att jag redan från början fattat 
tycke för den interaktiva metoden. Jag tilltalades av det nära samarbetet med 
praktiker och tanken om en mer jämlik dialog mellan forskare och praktiker 
(Svensson 2008). Inte bara för att det skulle innebära större praktikerrelevans 
(Svensson 2002) utan också för att det som Reason & Bradbury (2001) skri-
ver ofta finns en rättvise-, demokrati- eller solidaritetstanke.

Johannisson (2008, sid 37) framhåller att den interaktiva forskningens 
uppgift är att ”frigöra tanke och människor” från förgivettagna sociala struk-
turer. Berglund och Danilda (2008, sid 63) talar om kritiskt interaktiv forsk-
ning och menar att en sådan handlar om att problematisera förgivettagna 
uppfattningar och kunskapsanspråk som explicit, eller implicit, görs om 
samhälle och människa.  

I mitt avhandlingsarbete har jag tagit intryck av den kritiska interaktiva 
ansatsen som har sina rötter bland annat i den kritiska aktionsforskningstra-
ditionen (Freire 1976). Jag har, vad man skulle kunna kalla en kritisk ambi-
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tion. För mig innebär den att jag genom att lyfta fram underliggande logiker 
i regionalpolitiken vill skapa förutsättningar för ett mer medvetet förhåll-
ningssätt och en förståelse för de underliggande logikernas verkningar. Det 
både för praktiker och för policyaktörer. Detta kan förstås mot bakgrund av 
Freiries (1976) begrepp conscientizacao vilket kan översättas till medvetan-
degörande. Tanken är då att det är just utifrån att först bli medveten om sin 
egen och gruppens situation som man sedan kan förändra den.  

En del i det utgörs, som det senare kommer att framgå av avhandlingen, 
av att synliggöra hur de organisatoriska problem verksamheten brottas med 
hänger ihop med inbyggda motsättningar i verksamhetens logik. Motsätt-
ningar som kan förstås mot bakgrund av inkonsistenser i policy. Jag tänker 
mig att jag genom att sätta ord på detta bidrar till att skapa förutsättningar för 
att tänka också bortom individuella och organisatoriska förklaringar till de 
organisatoriska problemen. Till att sätta dem i ett större sammanhang.  

För att förstå förändringsambitionen kan den interaktiva forskningen sät-
tas i relation till den närbesläktade aktionsforskningen. Det kan då konstate-
ras att aktionsforskningen generellt är mer inriktad på handling i praktiken. 
Den interaktiva forskningen lägger jämförelsevis större vikt vid själva inter-
aktionen mellan forskare och praktiker och kunskapsutvecklingen i den 
(Gunnarsson 2007, sid 349). Medan forskarens roll, inom aktionsforskningen 
kan beskrivas som drivande, skulle den i den interaktiva forskningen snarare 
karaktäriseras som stödjande (Svensson 2008, sid 370). Något som kan be-
skrivas som att forska för respektive med (Svensson 2001).  

Mitt förhållningssätt ligger i detta avseende närmare den interaktiva an-
satsen än aktionsforskningen. Inte bara för att jag tänker mig att jag forskar 
med praktikerna snarare än för utan också för att ambitionen varit kunskaps-
utveckling snarare än direkt handling. Jag ser därmed min roll snarare som 
stödjande än drivande. Stödjande genom att utifrån praktiken lyfta fram al-
ternativa tolkningar kring verksamhetens logik. En kunskap vilken prakti-
kerna sedan skulle kunna omvandla till handling i form av ett mer medvetet 
och kritiskt förhållningssätt till de logiker som genom policy skapar förut-
sättningar för den faktiska verksamheten.  

Mitt forskningsintresse, som ju handlar just om att lyfta fram underlig-
gande logiker och deras konsekvenser i praktiken, gifter sig mot bakgrund av 
ovanstående mycket väl med den interaktiva forskningens grundläggande 
ambitioner. Det handlar i mångt och mycket just om att frigöra tanke och 
handling från förgivettagna sociala strukturer. Vägen för att göra detta byg-
ger i avhandlingen, precis som i den interaktiva forskningen generellt på en 
närhet till praktiken. En grundläggande tanke är, som beskrivs mer i detalj 
längre fram, att kunskap bäst utvecklas ur handling (t.ex. Schön 1995). Att 
vara nära praktikerna, att vara där det händer och förstå hur de själva reflek-
terar över vad som sker är därför centralt.   
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Mellan empiri och praktik 
Den interaktiva forskningen kan sägas befinna sig i ett slags spänningsfält 
mellan teori och praktik/empiri. Ett spänningsfält som blivit högst påtagligt i 
mitt avhandlingsarbete, bland annat genom förflyttningarna inom detta fält. 
Dessa har, som tidigare nämnts, inte alltid varit problemfria.   

Forskningsprocessen skulle, utifrån rörelsen inom spänningsfältet, kunna 
liknas vid en pendelrörelse. En pendelrörelse mellan praktik och teori. Eller 
kanske egentligen inte en pendelrörelse i bemärkelsen av en pendel som 
aldrig stannar i ändlägena. För uppehållen i ändlägena var i själva verket 
mycket värdefulla för att under en längre tid få fördjupa mig i det ena eller 
andra och därigenom inte bara vinna fördjupning utan också distans.  

Två för mig mycket tidiga upplevelser kring närhet och distans var dels 
att omställningstiden mellan att möta fältet och akademin ofta var längre än 
väntat och dels att förståelsen för den andra sidans krav och förutsättningar 
inte sällan var bristfälliga. Förståelsen för akademins krav fanns inte alltid. 
Kanske delvis på grund av att det, från delar av praktikerna, saknades erfa-
renhet från forskningssamarbeten med akademin. Ibland förväntade de sig en 
konsults snarare än en forskares bidrag. I andra situationer, och främst i de 
deltagande observationerna blev rollen och förväntningarna ibland närlig-
gande praktikernas egna. I vissa sammanhang blev min roll nästan som om 
jag vore en av dem. Något som naturligtvis är en tillgång. Det har till och 
med hävdats att man inte riktigt kan förstå ett socialt sammanhang utan att 
bli en del av det (Ferrell & Hamm 1998). Samtidigt finns också en risk att 
komma för nära, något som inom antropologin ibland beskrivs som att ”go 
native”, att bli det man studerar istället för att studera det. Förmågan att han-
tera distansen, det analyserande förhållningssättet och förmågan till kritiskt 
betraktande riskerar att bli bristfällig (Svensson 2002). Ett sätt att hantera det 
är just genom en medvetenhet om närhet och distans.  

Spänningsfältet av närhet och distans till de olika aktörerna i projektet kan 
delvis förstås mot bakgrund av att samarbetet skett mellan olika typer av 
aktörer, här i form av myndigheter, akademi och ideella föreningar. Aktörer 
med olika förutsättningar, prioriteringar och intressen.   

Etzkowitz & Leydesdorff (1997, 2000) diskuterar samarbete mellan olika 
typer av aktörer med hjälp av begreppet triple helix. I det lyfts förhållandet 
mellan högskola, näringsliv och offentliga myndigheter fram. Ylinenpää och 
Strömbäck (2003) diskuterar detta och menar då att modellens tre sfärer drar 
från olika logiker och att det både skapar en grund för – och försvårar sam-
arbete. Ett exempel på hur hemvisten i olika sfärer gav upphov till olika syn i 
mitt forskningsprojekt är det kring praktikens förväntningar på tydliga svar, 
konkret handling och snabba beslut. Utifrån min akademiska kontext hade 
jag svårt att svara upp mot detta. Mina prioriteringar låg istället främst på 
reflektion och eftertanke och hade en längre tidshorisont.  
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För att kunna hantera balansgången mellan empiri och praktik, mellan 
närhet och distans och mellan anpassning och principfasthet blev en fördju-
pad teoretisk insikt om interaktiv metod samt diskussioner med kollegor och 
handledare givande.    

I den teoretiska fördjupningen kring närhet och distans har tanken om att 
inte bara närhet, utan också distans är betydelsefull (Johansson 2008b) varit 
central för min förståelse för ett interaktivt arbetssätt. Wigren & Brundin 
(2008) diskuterar närhet och distans i relation till tre områden, det empiriska 
fältet, processägare och finansiärer och hur ett medvetet förhållningssätt till 
dessa är centralt för den interaktiva forskaren. Berglund (2007) ger i sin av-
handling exempel på hur hon hanterat avvägningen mellan distans och när-
het. Ett exempel hon ger är den geografiska aspekten, där det fysiska avstån-
det skapar möjlighet att distansera sig. Ett annat är det mellan teori och em-
piri vilket Berglund menar kan skapa mer eller mindre distans genom att 
man hänger sig mer åt det ena eller andra. Slutligen framhåller hon också 
olika kontexter där nationella, regionala och lokala arenor kan ge möjlighet 
att se olika förhållningssätt.

Till dessa tre skulle man också kunna lägga tidsaspekten. Där tid i sig är 
något som kan vara ett sätt att förhålla sig till närhet och distans. Tid kan, 
som jag tänker, både bidra till att skapa närhet och distans. Tid kan distanse-
ra från en empirisk kontext men den kan också ge en ny närhet då den kan 
möjliggöra nya tolkningar och därigenom bidra till att se något vi tidigare 
upplevt på nya sätt. Johannisson (2005) diskuterar detta i relation till sin 
iscensättande interaktiva forskning. Han beskriver då hur tid som kan vara så 
lång som flera år, kan vara nödvändig för att forskaren skall ha möjlighet att 
hinna ompröva sina egna forskningsteoretiska ställningstaganden och grund-
ligt bearbeta intryck.  

Avhandlingsarbetet har pågått under förhållandevis lång tid. Mellan det 
första mötet med fältet 2004 och att jag slog den där efterlängtade spiken i 
avhandlingen förlöpte nästan åtta år. Detta har naturligtvis fått konsekvenser 
för mitt förhållande till aktörer på fältet liksom till avhandlingen i sig. Min 
upplevelse är precis som Johannissons (2005), att en längre tidsmässig di-
stans i sig inte behöver vara en nackdel utan tvärtom också kan vara beri-
kande. För mig innebar ett års frånvaro från fältet möjligheten att, vid åter-
komsten se avhandlingsprojektet med distans och att på så sätt också se 
andra saker i materialet. Bortavaron innebar också en ”omstart” i relation till 
aktörerna på fältet. En omstart där jag, i den andra fasen i avhandlingsarbe-
tet, kunde ta ett kliv bort från det nära och aktiva deltagandet på fältet. Det 
medförde att jag, istället för att bara fokusera på analys av det befintliga 
materialet kunde gå vidare och lyfta in textanalys av policytexter som en del 
av avhandlingsarbetet.  

Även om avståndet till den faktiska verksamheten blev större i den andra 
delen av avhandlingsarbetet så har den grundläggande idén om betydelsen av 
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närhet till praktiken varit en central del av min framväxande förståelse för 
forskning.  

Detta kan förstås mot bakgrund av den särskilt inom aktionsforskningen 
framträdande tanken om sambandet mellan kunskap och handling där giltig 
kunskap antas vara den som utvecklas från handling. En idé sprungen ur 
pragmatismen, med företrädare som Charles Sanders Peirce och John De-
wey.  

En sentida pragmatiker med stort inflytande är Donald Schön som genom 
sina tankar om den reflekterande praktikern gjort stort avtryck på området 
(Schön 1995). Schön betonar betydelsen av praktikerns kunskap och fram-
håller sambandet mellan reflektion och handling. Kunskapen finns i hand-
lingen och förstås genom reflektion. Reflektionen som sådan kan delas in i 
två typer; dels sådan som sker i direkt koppling till handlingen, som ”reflek-
tion i handling” och dels som reflektion ”över handling” vilket innebär ett 
mer medvetet reflekterande i efterhand.   

I avhandlingen har jag tagit tydligt intryck från den aspekt av pragmatis-
men och aktionsforskningen där sambandet mellan kunskap och handling 
betonas. Med en sådan utgångspunkt blir en praktik- och praktikernära ut-
gångspunkt central. Både reflektion i handling och över handling har varit 
betydelsefullt. Reflektion över handling har möjliggjorts bland annat genom 
de dialogseminarier och viss mån också intressentgruppsmöten som beskrivs 
längre fram.  

Sammantaget har det, mot bakgrund av tanken om sambandet mellan 
kunskap och handling varit centralt att följa resurscentra och dess aktörer 
nära. Både för att förstå vad som sker och vad som är relevant att studera. 
Ansatsen i sig öppnar upp för ”ny” praktikerrelevant kunskap.  

Det systematiserade sätt att söka ny kunskap som ligger nära pragmatis-
men är abduktion. Peirce, som myntat begreppet menar till och med att ab-
duktion är det enda sättet för att nå ny kunskap. I abduktionen tar man sin 
utgångspunkt i ett överraskande faktum vilket man sedan söker förstå. (Peir-
ce 1990) En litterär motsvarighet skulle vara detektivromanen där man utgår 
från just ett överraskande faktum vilket kan förstås först när man förstått vad 
som skett, vad som är fallet (Johansson 2000, sid 14).  

Att ta utgångspunkten i det överraskande blev för mig, till en slags nyck-
elhandling i avhandlingsprocessen. I mitt fall bestod detta av en undran inför 
hur resurscentra egentligen hänger ihop, inför det motsägelsefulla där det 
tycktes vara så svårt att hitta entydiga svar på grundläggande frågor om or-
ganisering.  

Avhandlingen kan vidare förstås som abduktivt influerad i den aspekt att 
jag som så ofta är fallet med abduktiva studier, söker förstå fallet i fråga 
utifrån ett övergripande mönster. Alvesson & Sköldberg (2008, sid 55) be-
skriver utgångspunkten som att ”ett (ofta överraskande) enskilt fall tolkas 
utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster, som, om det vore riktigt, för-
klarar fallet i fråga”. För mig skulle det hypotetiskt övergripande mönstret, 
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som skulle kunna förklara verksamhetens problematik, handla om underlig-
gande logiker i policy. 

Ett mycket förenklat sätt att beskriva skillnaden mellan de tre sätten för 
logisk slutledning; induktion, deduktion och abduktion är att säga att induk-
tiv ansats tar sin utgångspunkt i empiri, en deduktiv i teori och att en abduk-
tiv har drag av båda (Alvesson & Deetz 2000). Också ur denna aspekt kan 
avhandlingsprocessen beskrivas som abduktiv. Sammantaget kan avhand-
lingen således betraktas som abduktiv ur tre aspekter; pendlingen mellan 
teori och empiri, utgångspunkten i det överraskande och tanken om tolk-
ningen utifrån övergripande mönster.  

Med förståelse i fokus 
Den abduktiva ansatsen är till skillnad från den induktiva och deduktiva 
förståelseinriktad (Alvesson & Sköldberg 2008). Förståelse utgör ett för 
avhandlingen centralt begrepp. Det blir tydligt både i syftet och forsknings-
frågan där förstå utgör nyckelbegrepp. Forskningsfrågan handlar om hur 
organisatoriska problem i en verksamhet kan förstås i relation till underlig-
gande logiker i regionalpolitik, och syftet är formulerat som att förstå hur 
resurscentras praktik och organisatoriska problematik förhåller sig till under-
liggande logiker bakom resurscentrasatsningen. Användningen av begreppet 
förståelse kan ses som ett uttryck för den vetenskapsteoretiska utgångspunkt 
som sätter förståelse i relation till hermeneutik.  

En välkänd företrädare för en förståelseansats är Weber (1962) som expli-
cit diskuterar förståelse genom begreppet ”verstehen”. Webers utgångspunkt 
är att förstå människors handlande.  

Mycket förenklat kan hermeneutik och positivism beskrivas som två poler 
inom vetenskapsteori (von Wright 1971). Ontologiskt, eller verklighetsteore-
tiskt, kan hermeneutiken kopplas till subjektivism och relativism, det vill 
säga till tanken att verkligheten är beroende av den som betraktar den och att 
den därmed är både mångtydig och relativ. Verkligheten antas samtidigt vara 
både föränderlig och oregelbunden och att söka efter absoluta sanningar och 
förutsägelser blir därför inte fruktbart. Slutsatsen blir att verkligheten inte 
kan studeras och förklaras på något objektivt och neutralt sätt utan att den 
istället kan förstås genom tolkning. Den hermeneutiska förståelsen innebär 
en inlevelse i ett mänskligt sammanhang, en empatisk tolkning av männi-
skans beteende. (Bryman 2002, sid 26) 

Motsatsen blir en positivistisk ontologi grundad på objektivism och rea-
lism. Med en sådan utgångspunkt förstås världen som mer entydig då en från 
betraktaren oberoende och objektiv verklighet antas existera. I linje med 
detta följer tanken om att verkligheten kan studeras och förklaras på ett ob-
jektivt och neutralt sätt. (Helenius 1990, Bryman 2002, sid 25). 

Att jag tydligt lyfter fram förståelse som centralt vittnar, som beskrivits 
ovan, om den hermeneutiskt förståelseinriktade ansatsen. Men också just det 
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att jag intresserar mig för olika underliggande logiker säger i sig något om 
min ontologiska och epistemologiska utgångspunkt. Begrepp som subjekti-
vistisk och relativistisk ontologi ligger nära samtidigt som en positivistisk 
utgångspunkt där världen förstås som entydig och oberoende av betraktaren 
är avlägsen. Jag intresserar mig för världen som beroende av vem som be-
traktar den och ur vilket perspektiv.  

Utgångspunkten kan därmed beskrivas som socialkonstruktionistisk, det i 
bemärkelsen att jag förstår världen och kunskap som socialt konstruerad i 
samspelet mellan människor (Berger & Luckmann 1991, Burr 1995). Burr 
framhåller fyra grundsatser som särskilt centrala; ett kritiskt förhållningssätt 
till förgivettagen kunskap, kunskap som kulturellt och historiskt specifik, 
kunskap som varaktig genom sociala processer samt kunskap och social 
handling som nära sammankopplat (Burr 1995, sid 4-5). Grundsatser som 
går i linje med avhandlingens ontologiska och epistemologiska utgångspunk-
ter.

De tre logiker som lyfts fram i avhandlingen, den neoklassiska, neoöster-
rikiska och kritiskt emancipatoriska bygger, som diskuteras längre fram, på 
olika kunskaps- och vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Den neoklassiska 
ligger till exempel nära en positivistisk utgångspunkt medan den kritiskt 
emancipatoriska snarare utgår från en konstruktionistisk syn. Av de tre logi-
kerna ligger den kritiskt emancipatoriska, som senare kommer att diskuteras 
mer i detalj, närmare mitt eget förhållningssätt. Med en neoklassiskt positi-
vistisk utgångspunkt hade det över huvudtaget inte varit möjligt att diskutera 
resurscentra och regionalpolitik utifrån tanken om olika underliggande logi-
ker.

En tolkande ansats 
Avhandlingens utgångspunkter har hittills diskuterats i termer av abduktion, 
förståelseinriktad och ur ett övergripande perspektiv som socialkonstruktio-
nistisk. Till det kan också en tolkande utgångspunkt läggas. Tolkning utgör 
ett inom hermeneutiken betydande forskningsmetodologiskt begrepp. Det i 
sig visar på ett erkännande av en subjektivitet. Alvesson & Deetz (2000, sid 
127) talar om detta i termer av ”att erkänna forskningens tolkningsmässiga 
natur”. Med det menar de att i princip inga data, förutom mycket enkla, är 
opåverkade av forskaren. Att det inom samhällsvetenskapen inte finns några 
fakta som talar för sig själva utan att allt är tolkningar. Från skapandet av det 
empiriska materialet till den färdiga texten.  

Tolkning kan, som Alvesson (2003, sid 4) skriver, beskrivas som ”en 
medveten, riktad och ambitiös strävan att utläsa en ickeuppenbar mening i 
ett fenomen, en upplevelse eller en händelse”.  

Något som är centralt för den hermeneutiska tolkningen är en växling 
mellan del och helhet. Det har sina rötter inom renässansens bibeltolkningar 
där en hermeneutisk utgångspunkt innebär att texterna som delar endast kan 
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förstås i relation till bibeln som helhet. På samma sätt kan helheten bara för-
stås genom sina delar. Genom att börja i antingen helhet eller del, fördjupa 
sig i det och sedan växla mellan dem antas en fördjupad förståelse kunna 
växa fram. (Alvesson & Sköldberg 2008, sid 193-194).  

I mitt avhandlingsprojekt kan resurscentras praktik och dess policysam-
manhang förstås som en del och en helhet. Praktiken kan endast förstås ge-
nom att sättas i samband med policyn samtidigt som en djupare innebörd av 
policyn bara kan fås genom att också se till praktiken.  

En tolkningsprocess kan beskrivas på olika sätt. Ett sätt är genom det som 
Alvesson (2003, sid 5) talar om i termer av en växelverkande tolkningspro-
cess i fyra steg. Det första steget innebär att man uppmärksammar något ofta 
konturlöst och tvetydigt, i det andra skapar man en gestalt av detta vilket 
minskar tvetydigheten, i det tredje skapas en viss begriplighet genom ”ytlig” 
mening och i det fjärde utforskas meningen eller så pekar forskaren på ytter-
ligare en mindre uppenbar mening. En mening som skapar djupare förståel-
se.

Det sätt på vilket jag förstår Alvessons beskrivning av det första steget i 
en forskningsprocess, det där man uppmärksammar något ofta konturlöst och 
tvetydigt, överensstämmer mycket väl med mitt första steg. Det steget fatta-
de jag mod att ta genom att ta fasta på just min väckta fascination för det 
förvirrande och motsägelsefulla i empirin. I detta styrktes jag också av bland 
andra Alvesson & Sköldberg (2008) och Burke (1945). Alvesson & Sköld-
berg (2008, sid 15-16) skriver att ”studier av en förvirrande, motsägelsefull 
och – många gånger – överraskande och inspirerande empiri har […] mycket 
att ge.” Också Burkes pentad bygger på tanken att det som fångar ens intres-
se, det oväntade och det som förvånar i sig har något intressant att förtälja 
(Burke 1945).   

Om det tvetydiga utgör det första av de fyra stegen så tänker jag mig att 
just pentaden och de tre logikerna utgör stommen i de följande delstegen i 
Alvessons fyrdelade beskrivning. Det är med hjälp av dem jag skapar en 
gestalt eller bild av empirin vilken gör dess tvetydigheter mer begripliga. 
Fördjupad förståelse uppnås sedan genom att delarna, resurscentras praktik, 
sätts i relation till helheten, till policy. Först i den växelverkan kommer pen-
taden och de tre logikerna till sin rätt. En process som kan liknas vid den 
hermeneutiska spiralen där växelverkan mellan del och helhet inte bara in-
nebär en runtgående växling utan också kan leda till ny förståelse vilken i sin 
tur möjliggör nya tolkningar.  

Flera möjliga tolkningar 
I den hermeneutiskt grundade tanken om subjektivism och relativism ligger 
att många olika tolkningar är möjliga, också utifrån ett och samma empiriska 
material. En relevant fråga att ställa sig blir då varför just den tolkning jag 
gör i avhandlingen är relevant, om andra tolkningar hade varit möjliga och 
om alla tolkningar är värdefulla och om de är det i alla sammanhang.  
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Ett sätt att förhålla sig till detta är genom tanken att en tolkning behöver 
ha något att tillföra, att den behöver vara rimlig och ha en poängrikedom 
(Asplund 1970). Den måste, för att var värdefull, säga oss något och därige-
nom bidra till förståelse. 

En fråga som kvarstår är den om hur kvaliteten i tolkningen kan bedömas, 
det vill säga huruvida den tolkning jag gör kan bedömas som pålitlig.   

För att uppskatta detta används ofta begreppen reliabilitet och validitet.
Reliabilitet handlar då om huruvida det som mäts undersökts på ett tillförlit-
ligt sätt så att undersökningen, om den genomförs igen, visar på samma re-
sultat. Med validitet avses om man mäter det man avser mäta, om hur slut-
satserna hänger ihop med undersökningen. (Bryman 2002, sid 43) Både va-
liditets- och reliabilitetsmåttet har en tydlig koppling till positivismen, en 
inriktning där mätande, kvantitativa studier och förklarande ofta står i fokus. 
När det som i avhandlingen handlar om en kvalitativ, hermeneutiskt influe-
rad studie med en förståelseansats kan andra kvalitetskriterier än reliabilitet 
och validitet vara mer relevanta. 

Ett sådant begrepp är trovärdighet, det kan förstås utifrån fyra delkriteri-
er; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och slutligen möjligheten att 
styrka och konfirmera (Lincoln & Guba 1985). 

För frågan om varför en speciell tolkning skall accepteras, om nu många 
olika är möjliga, är kriteriet tillförlitlighet högst relevant. Tillförlitlighet 
motsvarar begreppet intern validitet, vilket handlar om huruvida resultaten är 
troliga eller sannolika (Bryman 2002, sid 46). Något som kan bidra till ökad 
tillförlitlighet är enligt Lincoln & Guba (1985) en långvarig närvaro på fäl-
tet. Avhandlingsarbetet har, som beskrivits ovan, pågått under förhållandevis 
lång tid. Närvaron var som intensivast under perioden 2004-2006 då inter-
vjuerna, dialogseminarierna, de deltagande observationerna och intressent-
gruppsmötena genomfördes men också under 2008-2012 fanns kopplingar 
till fältet. Den långvariga närvaron kan bidra till tillförlitligheten på flera 
sätt, bland annat genom en fördjupad insikt i kontexten och möjligheten att 
bygga förtroende och delad förståelse med aktörerna på fältet.  

Ett sätt att öka tillförlitligheten som Lincoln & Guba (1985, sid 313-316) 
särskilt framhåller är också genom avstämningar med praktikerna6. Sådana 
avstämningar kan vara båda av mer och mindre formell karaktär. Under av-
handlingsarbetets gång har olika typer av avstämningar gjorts. Det har skett 
bland annat genom de intressentgruppsmöten och dialogseminarier som be-
skrivs senare i kapitlet. Där diskuteras vidare hur dessa avstämningar utgjor-
de en del av den interaktivt influerade metoden.   

Överförbarhet utgör det andra kriteriet som Lincoln & Guba (1985) före-
slår för att bedöma trovärdighet. Det är en slags motsvarighet till extern vali-
ditet eller i vilken utsträckning resultaten går att överföra till andra samman-
hang. Som jag tänker mig kvalitetskriteriet överförbarhet så handlar hög 

6 Lincoln & Guba (1985) använder begreppet ”member-checking”.  
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kvalitet i detta avseende inte om att skapa så generaliserbara resultat som 
möjligt. Det kan förstås mot bakgrund av tanken om kontextens centrala 
betydelse och möjligheten till flera tolkningar. För mig handlar god kvalitet i 
detta avseende istället om att ge läsaren goda förutsättningar för att bedöma 
möjligheten till överförbarhet. Ett sätt att öka kvaliteten i detta avseende är 
att kontinuerligt kontextualisera, att sätta empirin och resultaten i sitt sam-
manhang. Det kan göras genom det som Geertz (1999) talar om i termer av 
täta beskrivningar. En tät beskrivning är detaljrik och går bortom det sinne-
na i sig ser. Geertz använder sig av Ryles (1971) exempel med blinkningar 
för att visa på skillnaden mellan täta och tunna beskrivningar. En blinkning 
kan vara en ofrivillig muskelryckning eller en medveten flirt. Med en tunn 
beskrivning framstår de som lika, i den saknas detaljer för att förstå under-
liggande mening. Ju större detaljrikedom och kontextualisering desto tätare 
beskrivning.  

I avhandlingen har jag valt att ge utrymme till två längre empiriavsnitt, ett 
från affärsplansarbetet i Södermanland och ett från en projektkonferens 
Västmanland. En tanke bakom detta är just att ge läsaren en tätare och mer 
detaljrik beskrivning av empirin. Aktörer, miljöer och händelser beskrivs där 
i mer detalj. Utöver det har jag vinnlagt mig om att kontextualisera och be-
skriva utförligt, att ge detaljerad information om sammanhang, tidpunkt och 
aktörer. Inte bara vad gäller empirin från mitt arbete med resurscentra på 
fältet utan också vad gäller verksamheten som en del av den regionala ut-
vecklingspolitiken.  

Som ett tredje kriterium för trovärdighet föreslår Lincoln & Guba (1985) 
pålitlighet, vilket kan jämföras med reliabilitet (Bryman 2002, sid 260). Ett 
sätt att uppnå detta är genom att noggrant och uttömmande redogöra för alla 
delar av forskningen, för alla val och ställningstagande. Detta ideal har jag i 
möjligaste mån eftersträvat, särskilt tydligt är det kanske i de två inledande 
kapitlen där jag så okonstlat och tydligt som möjligt försöker ge en rättvi-
sande bild av den väg längs vilken avhandlingen vuxit fram. Ett sätt att visa 
på transparens är också att lyfta fram egna tillkortakommande och att visa på 
hur vi alla färgas av olika föreställningar. 

Ett annat arbetssätt som Lincoln & Guba (1985) föreslår för att uppnå en 
hög grad av pålitlighet är att låta kollegor granska och bedöma val och till-
lämpningar. I avhandlingsarbetet har det förekommit i olika former. Dels 
genom mer formaliserade granskningar i form av planeringsseminerium, 
mellanlägesseminarium och slutseminarium. Vid dessa har avhandlingsma-
nuset, i olika färdig grad, granskats och seminariebehandlats med hjälp av 
särskilt utsedda granskare. Granskning har skett också i andra former, bland 
annat genom samarbetet med Luleå tekniska universitet kring några av dia-
logseminarierna. Dessa beskrivs mer i detalj längre fram. Också den åter-
koppling till praktikerna som nämnts ovan utgör en typ av kvalitetssäkring ur 
pålitlighetsaspekten.



43

Det fjärde och sista kriteriet för trovärdighet som Lincoln & Guba (1985) 
diskuterar är möjligheten att styrka och konfirmera, vilket kan sägas motsva-
ra positivismens krav på objektivitet (Bryman 2002, sid 258).  

Med, ett som i avhandlingen, hermeneutiskt och tolkande kunskapsideal 
finns ingen tro på eller strävan efter objektivitet. Det som blir intressant är 
istället huruvida forskaren haft en ärlig föresats, i vilken utsträckning slutsat-
serna snedvridits av forskarens egna värderingar och intressen. Ett sätt att ge 
läsaren möjlighet att uppskatta detta kriterium för trovärdighet är genom att 
möjliggöra insyn i forskningsprocessen, i hur tankegångarna från empirin till 
tolkning och slutsatser gått. I avhandlingen har jag, som tidigare nämnts, 
vinnlagt mig om att skapa transparens och tydlighet. Ett uttryck för det är till 
exempel de utförliga exemplen i textanalysen där läsaren ges möjlighet att 
komma nära alla steg i tolkningsprocessen. 

Sammantaget kan det konstateras att Lincoln & Gubas (1985) trovärdig-
hetsbegrepp inte med nödvändighet behöver ses som något förkastande av 
reliabilitet och validitet som kvalitetskriterier utan att det istället kan betrak-
tas som ett sätt att applicera dem på kvalitativ forskning. En hög grad av
tillförlitlighet motsvarar som vi sett intern validitet, överförbarhet extern 
validitet och pålitlighet reliabilitet. I avhandlingsarbetet har jag, som beskri-
vits ovan, på olika sätt vinnlagt mig om att uppnå en hög grad av trovärdig-
het ur alla fyra aspekter, eller om man så vill en hög grad av reliabilitet och 
validitet.

Del 2. Resurscentra i praktik och policy 
Kapitlets första del har handlat om forskningsprojektets förutsättningar och 
mer generella frågor om vetenskapsteoretisk positionering. I denna andra del 
övergår jag nu till att istället berätta mer om det praktiska tillvägagångssät-
tet. Först i arbetet med fokus på resurscentra som praktik och därefter med 
fokus på resurscentra som policy.  

I den första perioden av avhandlingsarbetet sattes praktiken i centrum, i 
den andra utvecklades kunskap om resurscentra som policy. Metodmässigt 
utgår den första perioden från deltagande observationer, intervjuer och dia-
logseminarier medan den andra utgår från textanalys.  

Med praktiken i fokus
Som inledning till diskussionen om den mer interaktiva fasen av avhand-
lingsarbetet vill jag ge en kortfattad bild av själva processen. Dels för att ge 
en mer övergripande uppfattning om hur arbetet gått till och dels för att ge 
läsaren en tydligare bild av vilka empiriska delar som ingår och vad tanken 
bakom detta är.  
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Något kring processen som kan vara av vikt att poängtera initialt, inte 
minst mot bakgrund av inledningen till avhandlingen, är att dess syfte och 
forskningsfråga växte fram successivt och över tid. Det kan förstås mot bak-
grund av en interaktiv ambition där jag medvetet ville låta öppenhet prägla 
processen. Detta avspeglas i tanken om att ”vara ute på fältet” och låta in-
trycken komma efter hand.  

Rent konkret skedde det genom deltagande observationer samt genom att 
jag läste in mig på material om verksamheten generellt, lokalt och regionalt 
och genom att jag följde e-postkorrespondens. Utöver det gjorde jag också 
intervjuer, arrangerade dialogseminarier och intressentgruppsmöten. Också i 
de senare nämnda arbetssätten, där jag hade en mer aktiv roll i relation till 
empirin, sökte jag eftersträva öppenhet. Det gjorde jag genom att tillämpa 
ostrukturerade intervjuer snarare än strikta intervjuguider och genom semi-
narier med fokus på övergripande teman snarare än specifika detaljer. Detta 
beskrivs mer i detalj längre fram i kapitlet men redan här kan det konstateras 
att arbetssättet resulterade i ett tämligen yvigt empiriskt material.  

På något sätt hade jag en bild av att öppenheten skulle innebära att syftet 
och forskningsfrågan skulle komma till mig, att de liksom skulle uppenbara 
sig. I väntan på att det skulle hända sökte jag lära känna verksamheten och 
dess aktörer närmare.  

Den där forskningsfrågan och det där syftet jag väntade på tycktes ändå 
aldrig träda fram, bland alla intervjuanteckningar, minnesanteckningar, mö-
ten och all e-post. Istället upplevde jag en förvirring i det jag såg. Motsägel-
ser i frågor som varför resurscentra skulle finnas och vad verksamheten skul-
le syfta till. Hur jag än vände och vred på det tycktes jag inte få någon klar 
bild av verksamheten. I takt med att den insamlade empirin blev allt mer 
omfattande växte också min frustration kring att jag inte lyckades hitta den 
där frågeställningen. Och kanske än mer över att jag efter månader och kan-
ske till och med år fortfarande inte riktigt förstod mig på verksamheten och 
vad som hände i den.  

Tanken om att det var i just det jag skulle ta min utgångspunkt var länge 
främmande, men med tiden började den idén gro. Som jag beskrivit ovan, 
dels genom Alvesson & Sköldbergs (2008, sid 15-16) övertygelse om att det 
förvirrade och motsägelsefulla många gånger är det som verkligen har poten-
tial att bidra med något intressant. Dels skedde det också genom mötet med 
Birgitta Schwartz (1997) avhandling och Kenneth Burkes (1945) pentadmo-
dell. En modell i vilken jag såg potentialen att både kunna strukturera min 
yviga empiri och också söka förstå vari det förvirrande och motsägelsefulla 
låg.

Detta gjorde sammantaget att jag vågade ta fasta på min upplevelse av 
tvetydighet och förvirring i empirin och utifrån den formulera avhandlingens 
forskningsfråga och syfte. Det blev också ett sätt genom vilket jag stärktes i 
tanken att lyfta fram några särskilda illustrationer från fältet vilka för mig 
framstod som motsägelsefulla.  
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För att konkret återgå till frågan om vilka empiriska delar från resurscent-
ras praktik som jag valt att inkludera i avhandlingen så utgör berättelsen om 
seminariedagen som inledde avhandlingen den första. En berättelse som 
utgör en slags illustration till hur ”min undran väcks”. Resterande delar åter-
finns i kapitel åtta till tio om resurscentras praktik. I kapitel åtta presenteras 
resurscentra i de båda länen utifrån pentaden som struktureringsverktyg. 
Kapitel nio handlar om hur min undran inför fältet fördjupas. Denna lite 
längre empiriska beskrivning illustrerar hur jag lär känna verksamheten i 
Södermanland. I den får läsaren följa mitt möte med resurscentra där, från en 
första e-postkorrespondens till verksamhetsmöten. I detta möte med resurs-
centra i praktiken framstod några delar som särskilt förvirrande och motsä-
gelsefulla. Två tydliga exempel var det som yttrade sig i ett spänningsfällt 
mellan att fokusera på samhällsnytta eller marknadsnytta samt mellan att 
experimentera och standardisera.  

I avhandlingens kapitel tio finns vidare en längre berättelse också från 
Västmanland, den handlar om en projektkonferens där verksamheten presen-
teras. Precis som i berättelsen från Södermanland aktualiserades flera förvir-
rande och motsägelsefulla aspekter. Genom att inkludera berättelsen vill jag 
ge en empirisk fyllig bild, eller en tät beskrivning (Geertz 1999), av verk-
samheten i de båda länen.  

Styrkt av tanken om att det förvirrande och motsägelsefulla i sig har något 
intressant att förtälja har jag valt ut några mer fristående och kortare illustra-
tioner från fältet som med en sådan utgångspunkt fångade mitt intresse. Des-
sa var i vissa delar av tämligen olika karaktär.  

Ett exempel handlar om en laddad konflikt kring när man skulle hålla mö-
ten. En fråga som vid första anblicken kan avfärdas som trivial men som vid 
närmare betraktande kan förstås som uttryck för något betydligt mer funda-
mentalt än en överenskommelse om tid. Ett andra exempel, där det förvirra-
de och motsägelsefulla får helt andra uttryck, som jag valt att inkludera i 
avhandlingen är en debattartikel om en av resurscentrakvinnorna i ett av 
länen. I artikeln ifrågasätts hur kvinnan kunnat få en utmärkelse som entre-
prenör när hon ägnar sig åt att skapa projekt med statliga medel. I försmädlig 
ton menar artikelförfattaren att resurscentrakvinnan inte bör betraktas som 
annat än ”bidragsentreprenör”. Också denna berättelse har, som jag tänker 
mig det något intressant att förtälja utifrån tanken om resurscentra som tve-
tydigt och förvirrande.  

För att summera består empirin från resurscentras praktik, förutom av den 
inledande undran, av två längre berättelser; en från Södermanland och en 
från Västmanland samt några kortare illustrationer. Nedan följer en redogö-
relse för de praktiska arbetsmetoder som legat till grund i denna interaktiva 
period av avhandlingsarbetet.   
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Att skapa dialog och lyssna in röster 
Interaktiv forskning kan beskrivas som att det dels handlar om att initiera
dialog och dels om att lyssna in röster (Berglund & Danilda 2008, sid 64). 
Den första delen av avhandlingsarbetet kan mycket väl beskrivas i sådana 
termer. Deltagande observationer och öppna intervjuer blev ett sätt att lyssna 
in praktikernas röster medan dialogseminarier och intressentgruppsmöten 
blev sätt för att i högre grad initiera dialog.  

De deltagande observationerna och intervjuerna blev en naturlig ingång i 
den interaktiva metoden. Det blev det sätt på vilket jag först lärde känna 
verksamheten. Till det lades, som tidigare nämnts också inläsning av materi-
al om resurscentra och ett följande av e-postskorrespondens mellan lokala 
resurscentra. Genom dessa blev textstudier i viss mån en del också av den 
första mer interaktiva delen.  

Just dessa tre komponenter; intervjuer, deltagande observationer och text-
studier ingår ofta i kvalitativa fallstudier (Alvesson & Deetz, 2000, sid 213).  
De tre delarna kan beskrivas som att de handlar om att ”ställa frågor”, 
”hänga med” och ”läsa texter” (Dingwall 1997). Dessa tre utgör dock, som 
jag föreställer mig dem, inte några skarpt avgränsade angreppssätt. Snarare 
tänker jag mig dem som mycket närliggande. Ett exempel på det är när jag, i 
den andra delen av avhandlingsprojektet väljer att analysera centrala policy-
texter bakom resurscentra. För mig handlar det om att både ställa frågor och 
läsa texter. Det är genom att ställa frågor till texten som jag kan strukturera 
den, sätta den i ett sammanhang och tolka den. 

Utöver textanalys, deltagande observationer och intervjuer har också dia-
logseminarier och intressentgruppsmöten varit en del i avhandlingsprojektet. 
I dessa kom det att handla mer om att ställa frågor, eller om man så vill om 
att initiera dialog. Nedan diskuteras först hur jag arbetat med att hänga med 
och lyssna in röster.  

Att lyssna in röster 
Början av avhandlingsarbetet handlade mycket just om att ”hänga med” 
(Dingwall 1997). Att hänga med för att för att skapa en förståelse för verk-
samheten, för att lära känna dess historia, individer och aktiviteter. I Söder-
manland blev det länsövergripande projektet Lika Villkor den givna ingång-
en till resurscentra. Projektet bestod av representanter från samtliga resurs-
centra i länet: Neem RC, Strängnäs Q, Företagsamma kvinnor i Eskilstuna, 
Trosa/Gnesta RC, Flen RC, Vingåker RC, Nya Qul och Nora RC. Alla dessa 
med en tydlig inriktning mot företagsamma kvinnor.  

Syftet med Lika Villkor var bland annat att skapa en gemensam plattform 
för länets resurscentra. Ett arbete som var mycket fruktbart att följa i syfte att 
söka lära känna resurscentras likheter och olikheter. Samtliga resurscentra i 
länet kontaktades också för intervjuer och åtta representanter från verksam-
heten intervjuades. Arbetet i projektet Lika Villkor kom sedan att följas kon-
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tinuerligt främst genom deltagande observationer. I projektet Lika Villkor 
genomfördes totalt tolv deltagande observationer under perioden 2004-06-22 
till 2006-06-02.  

Ingången i Västmanlands län kom att ske något senare än i Söderman-
land. Detta berodde på att projektöverenskommelsen mellan högskolan och 
länet dröjde. I Västmanland kom fokus för de deltagande observationerna att 
ligga på det länsövergripande samarbetet Företagsamma kvinnor i Västman-
land7. Det utgjorde ett samarbete mellan lokala resurscentra, vilka man själ-
va föredrog att benämna som lokala nätverk för företagsamma kvinnor.

I Västmanlands län fanns åtta lokala resurscentra, eller lokala nätverk för 
företagsamma kvinnor; Drivknuten, Klöver Dam, Företagsamma kvinnor i 
Arboga, Kungsörs företagsamma kvinnor, Kanalnätet, Embla, avance.nu, 
och Sala Q. 

Samarbetet mellan dessa bedrevs i föreningsform och i kollaboration med 
länsstyrelsen i Västmanland. Representanter från länets nätverk för före-
tagsamma kvinnor träffades regelbundet på styrelsemöten där man bland 
annat diskuterade gemensamma projekt, intressen och aktiviteter. Också 
detta ett utmärkt forum för deltagande observationer med syfte att komma 
nära verksamheternas bakomliggande logiker, funktions- och tankesätt. Un-
der perioden 2005-05-11 till 2006-08-17 genomfördes sju observationer av 
verksamhetens styrelsemöten. Utöver det genomfördes också två deltagande 
observationer i det länsövergripande projektet KvinnTätt där samtliga lokala 
nätverk i Västmanland fanns representerade. Intervjuer med sex representan-
ter för resurscentraverksamheten i länet genomfördes också.  

Totalt genomfördes alltså tjugoen deltagande observationer av samarbetet 
mellan lokala resurscentra. Nio av observationerna genomfördes i Västman-
land och tolv i Södermanland. De deltagande observationerna pågick under i 
Södermanland två år och i Västmanland i drygt ett men också efter det följde 
jag i viss mån verksamheten, genom att se hur de utvecklades och genom att 
vid några tillfällen delta i aktiviteter och träffa företrädare för verksamheter-
na.

När man arbetar med deltagande observationer finns en risk att man över-
sköljs av intryck (Alvesson & Deetz 2000, sid 221). I det kan det vidare bli 
problematiskt att förhålla sig till nyanser och olika innebörder i materialet 
(ibid.). Det tillvägagångssätt genom vilket jag medvetet arbetade med att 
hålla forskningsfrågan och syftet öppet under den första perioden innebar 
också i sig, som tidigare beskrivits, ett tämligen yvigt empiriskt material. 

I det praktiska arbetet i de deltagande observationerna var fältanteckning-
ar ett sätt för att hantera intrycken. Det bästa är om sådana anteckningar kan 
göras i samband med situationen som sådan, något som kan vara problema-
tiskt i många lägen (Bryman 2002, sid 293). I de deltagande observationer 

7 Beteckningen för det länsövergripande samarbetet har förändrats över tid. Andra benäm-
ningar var också KvinnTätt och WINNET.  
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som genomfördes i avhandlingsarbetet föll det sig i de allra flesta fall myck-
et naturligt att anteckna, det eftersom det rörde sig om tämligen formella 
möten där vi oftast satt vid bord och där också övriga gjorde egna anteck-
ningar.  

Det sätt på vilket jag förde fältanteckningar präglades till stor del av det 
öppna angreppssättet utifrån vilket syftet och forskningsfråga inte var från 
början givna utan något som skulle växa fram över tid i mötet med prakti-
ken. Min initiala ambition, som också är tydlig i fältanteckningarna var att 
lära känna verksamheten och dess aktörer. Att ”hänga med” innebar till en 
början att föra anteckningar om det mesta.  

Utöver det tog jag, i den mån det var möjligt, också vara på e-
postkorrespondensen kring mötena, kallelse och dagordning/agenda samt de 
efterföljande minnesanteckningar som ofta upprättades av någon av mötes-
deltagarna.

Vad gäller intervjuer genomfördes totalt femton stycken, sex i Västman-
land och nio i Södermanland. Elva av dessa var med resurscentraföreträdare 
och fyra med aktörer utanför resurscentra. Två av intervjuerna i Söderman-
lands län och en i Västmanlands län var med projektledarna för de respektive 
länsövergripande samarbetena. Av de fyra aktörerna utanför resurscentra var 
två från andra företagsfrämjande organisationer, en i varje län och två repre-
sentanter från länsstyrelserna också det en i varje län.  

Det sätt på vilket intervjuerna genomfördes präglades av avhandlingspro-
jektets interaktiva karaktär där jag tänkte mig att frågeställningen skulle växa 
fram från fältet. Intervjuerna var därför öppna till sin karaktär. Jag försökte i 
möjligaste mån låta intervjupersonernas svar styra. Två sätt att genomföra 
den typen av intervjuer är att man antingen utgår från några i förväg formu-
lerade teman eller att man bara frågar en enda fråga och sedan följer upp de 
svar och associationer som intervjupersonen gör (Bryman 2002, sid 301).  

De intervjuer som genomfördes i avhandlingsarbetet var huvudsakligen 
av den senare typen. I dem räckte det ofta med att jag ställde en initial fråga 
utifrån vilken jag sedan kunde följa upp svaren och i viss mån söka fördjup-
ning inom områden som framstod som särskilt intressanta. I de flesta fall 
förde jag anteckningar under intervjuerna men i några fall gjordes också 
ljudinspelningar. En förteckning över samtliga tillfällen för empiriinsamling 
och den typ av dokumentation som gjordes återfinns i bilaga ett. 

De citat från intervjuer och dialogseminarier, som ingår i avhandlingen, 
har anonymiserats, så också de längre berättelserna och kortare illustratio-
nerna från fältet.

Att skapa dialog 
Om intervjuer och deltagande observationer varit de mest använda metoder-
na för att lyssna in röster har intressentgruppsmöten varit den mest frekvent 
förekommande metoden för att skapa dialog.  
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Att avhandlingsprojektet skulle ha en intressentgrupp bestående av repre-
sentanter från de båda finansierande länen var givet redan i själva projekt-
överenskommelsen. Tanken var att gruppen skulle vara ett forum för erfa-
renhetsutbyte och kunskapsutveckling genom dialog.  

Totalt genomfördes 17 intressentgruppsmöten under perioden 2004-06-08 
till 2006-08-30. Vid samtliga av dessa var jag själv närvarande, vid flertalet 
också min huvudhandledare och tillika projektets ansvarige. Representatio-
nen från länsstyrelserna kom att skifta. Södermanlands län representerades 
genom projektledarna i det länsövergripande resurscentraprojektet Lika Vill-
kor. Västmanland representerades av flera olika personer med olika befatt-
ningar inom länsstyrelsen. Alla med god kännedom om resurscentraverk-
samheten i länet men däremot ingen som var direkt inblandad i den operativa 
verksamheten.  

Till stor del kom intressentgruppsmötena att bli en arena där finansiärerna 
i de båda länen och högskolan fick möjlighet att mötas kontinuerligt. I fokus 
för mötena stod kvinnors företagande och främjandet av detta, särskilt ge-
nom resurscentra. Mötena handlade ofta om vad som skedde i de olika länen 
och i min forskning. Vid några tillfällen diskuterades också delar av avhand-
lingstexten och relaterade konferensbidrag.  

Dialogseminarier 
Under forskningsprojektets gång hölls också tre dialogseminarier. Syftet 
med dialogseminarierna var tudelat. Dels syftade de till att bidra till en inter-
aktiv dialog och dels hade de en empiriinsamlande funktion. Precis som för 
de övriga metoderna i den första interaktiva delen av avhandlingsarbetet 
präglades dialogseminarierna av öppenhet. Som inspiration för seminarier-
nas form står det som Gustavsen (1990) beskriver i termer av dialogkonfe-
rens. Gustavsen lägger med inspiration från Habermas (1997) stor vikt vid 
en demokratisk dialog. Aktivt deltagande lyfts fram och uppmuntras samti-
digt som det poängteras att alla skall kunna komma till tals. En diskussion i 
små grupper kan då underlätta. Dessa aspekter har tillsammans inspirerat de 
dialogseminarier som arrangerades. En skillnad från Gustavsens Habermas-
ka ideal är dock att konsensus, eller en tanke om en exakt gemensam förstå-
else, inte har eftersträvats. Tvärtom välkomnades istället dissensus. Olika 
uppfattningar och tankar om verksamheten, vad man ville och vart hän man 
var på väg, fick gärna komma fram och förbli olika.  

Totalt hölls tre dialogseminarier under perioden 2005-09-19 till  
2006-06-01. Upplägget för de respektive seminarierna skilde sig något åt. 
Det första seminariet utgjorde en relativt öppen diskussion om ”vad som är 
ett gott företagsklimat för kvinnor”, om det finns ett sådant, vad som saknas 
och hur klimatet skiljer sig för kvinnor och män. Initiativet till seminariet 
kom från de båda länsstyrelserna men själva seminariet anordnades inom 
ramen för avhandlingsarbetet. Frågan kändes relevant för länsstyrelserna och 
dessutom låg den väl inom ramen för det område inom vilket en lämplig 
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frågeställning för avhandlingen söktes. Att anordna dialogseminariet föll sig 
därför naturligt.  

Inbjudan till seminariet riktades till en ganska bred grupp. Både företags-
främjare och företagare från de båda länen var inbjudna. Bland annat ingick 
representanter från Almi Företagspartner, LRF, Jobs & Society, Före-
tagsamma kvinnor i Västmanland, Lika Villkor, länsstyrelsen i Västmanland, 
länsstyrelsen i Södermanland och företagare.   

De två efterföljande seminarierna skiljde sig från det första men hade 
båda ett enhetligt upplägg. Till seminarierna inbjöds de länsanknutna samar-
betena Lika Villkor respektive Företagsamma Kvinnor i Västmanland.  

Seminarierna byggde på olika övningar där deltagarna både enskilt och i 
grupp fick tillfälle att reflektera över den egna resurscentraverksamheten ur 
olika perspektiv. Dels vad gäller målsättningar, intressenter, samarbetspart-
ners, utveckling över tid och motgångar och medgångar. Seminarierna blev 
ett tillfälle för medveten reflektion, eller för att använda Schöns (1995) be-
grepp, för reflektion över handling. Seminarierna dokumenterades genom 
ljudinspelning och fotografier av under övningen genomförda skisser 
gemensamt på tavlan och individuella anteckningar. 

Andra dialogformer 
För att söka skapa en vidare regional dialog, utanför finansiärer och den 
krets som direkt berördes av forskningsprojektet söktes också andra platt-
formar och arenor.  

En sådan arena som aktivt användes i projektet var massmedia. Genom ett 
intensivt arbete med bland annat pressmeddelanden och andra kontakter med 
media kom avhandlingsarbetet och ämnesområdet att uppmärksammats ett 
flertal gånger både i lokal och nationell press och radio.8

Ett medel för att bidra till, och i viss mån också skapa, en regional debatt 
kring ämnet var också anordnandet av breda dialogträffar. Sådana har vid 
flera tillfällen anordnats tillsammans med forskningsprogrammet Entrepre-
nörskap och Regional Utveckling vid Mälardalens högskola. Till träffarna 
har bland annat en bredare intressentgrupp i form av andra lokala företags-
främjare inbjudits.  

En viktig fond 
För att avsluta diskussionen om den interaktiva fasen och empiriinsamlingen 
i den så kan det konstateras att inte minst intervjuer, deltagande observatio-
ner och dialogseminarier resulterade i ett tämligen omfattande material. 
Mycket av det materialet återges inte i direkt form i själva avhandlingen. 

8 Till exempel genom artikeln ”Hon ska slå hål på myterna om kvinnors företagande” i Folket 
2004-06-07, artikeln ”Hon ska gå på djupet med det kvinnliga företagandet” i Eskilstuna-
Kuriren 2004-12-13, artikeln ”Kvinnligt företagande, finns det” i tidningen Du&Co Nr1 2006, 
intervju i Sveriges Radio P4 Södermanland 2005-12-06. 
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Trots det utgör det en viktig fond som varit av stor betydelse för att skapa de 
berättelser som utgör själva essensen i kapitel åtta till tios empiri från prakti-
ken.

Med policy i fokus 
Den mer interaktiva fas som beskrivits ovan var den som praktiskt inledde 
avhandlingsarbetet. På den följde en fas där fokus istället för på praktiken 
låg på policy och textanalys av den.  

I själva avhandlingstexten är ordningen omvänd. I den föregår policyn 
praktiken. Det för att, för läsaren, tidigt och tydligt klargöra den initiala in-
tentionen bakom verksamheten. Genom textanalysen söker jag nämligen 
närma mig regionalpolitikens underliggande antaganden. Mer konkret an-
vänder jag två av huvudtexterna bakom insatsen för att förstå hur man tänker 
kring frågor som vad som egentligen skall göras, av vem och av vilken an-
ledning. 

Här i metoddelen görs en inledande beskrivning av textanalysen och tan-
kesättet bakom den. I kapitlet där själva textanalysen görs fördjupas detta 
sedan vidare.

Den beskrivning som görs här inleds med en återkoppling till avhandling-
ens syfte där tanken bakom textanalysen konkretiseras. Därpå följer en 
genomgång av tankesättet bakom analysen. Den inleds med en diskussion 
om ideologianalys som ett sätt att förstå underliggande antaganden. I sam-
band med detta presenteras de tre idealtyperna; den neoklassiska, neoösterri-
kiska och kritisk emancipatoriska, som ett sätt att operationalisera ideologi-
analysen. Metoden innebär att de tre idealtyperna läggs som ett raster över 
texten, som ett hjälpmedel för att tolka och förstå den regionalpolitiska insat-
sens underliggande antaganden.   

Direkt därefter presenteras tanken bakom urvalet av de policytexter som 
analyseras. Därpå följer en utveckling av det teoretiska och metodologiska 
ramverket för kapitlet. Genomgången har därmed berört varför textanalysen 
görs, vilka texter som valts, kort om mot vilken teoretisk ram analysen görs 
samt hur operationaliseringen av metoden gjorts.  

Textanalysens utgångspunkter 
En naturlig utgångspunkt att ta i textanalysen är att se till varför den görs, 
eller vilka frågor jag vill ställa till texten. Om vi blickar tillbaka till det över-
gripande syftet i avhandlingen så har det formulerats som att söka ”förstå hur 
resurscentras praktik och organisatoriska problematik förhåller sig till under-
liggande logiker bakom resurscentrasatsningen. 

I textanalysen är det den andra delen av syftet som står i fokus. Det hand-
lar först om att lyfta fram och tydliggöra vilka underliggande antaganden 
som ligger bakom. Därefter sätts dessa i relation till den praktiska och kon-
kreta resurscentraverksamheten.  
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Urvalet av texter har skett genom en omfattande genomgång av tillgäng-
ligt policymaterial med direkt koppling till resurscentra. Det har i huvudsak 
begränsats till policybärarnas, det vill säga regeringens och de berörda myn-
digheternas texter om verksamheten. Resurscentras egna skrifter har i denna 
del, i princip, inte behandlats. Det mot bakgrund av att det är just reformbä-
rarnas avsikt som står i fokus. I vissa delar har avgränsningen mellan verk-
samhetens och den policybärande avsikten varit svår att dra. Inte minst mot 
bakgrund av att vissa texter tagits fram i samarbete. Ett sådant exempel är en 
utformning av kriterier för verksamheten, där kraven på resurscentra stipule-
rats, ett annat är den gemensamma avsiktsförklaring som resurscentra och 
Nutek utformat.

De mest betydelsefulla källorna för att söka förstå den officiella policyn 
bakom interventionen återfinns på tre nivåer. På den mest övergripande ni-
vån återfinns förarbeten, motioner, propositioner och skrivelser. På näst-
kommande nivå blir det regeringens regleringsbrev till den näringslivspoli-
tiska myndigheten Nutek. Slutligen på myndighetsnivå utgör bland annat 
utlysningar av projektmedel och basfinansiering källor. Tillsammans utgör 
de tre nivåernas skrivelser och dokument utgångspunkter för att förstå re-
formbärarnas filosofi bakom satsningen, det vill säga den officiella logiken 
bakom resurscentra. 

I den praktiska informationsinsamlingen har således relevanta (1) förarbe-
ten, propositioner, motioner och regeringens skrivelser (2) regeringens re-
gleringsbrev till den aktuella myndigheten, det vill säga Nutek och (3) myn-
dighetens avsiktsförklaring angående resurscentra, utlysningar av projekt-
medel och basfinansiering inhämtats.  

Verksamheten med resurscentra inrättades redan 1994 och på den mest 
övergripande nivån, det vill säga riksdag/regering kan vi följa logiken ända 
därifrån. Vad gäller regleringsbrev och inbjudningar har jag utgått från in-
formation gällande åren 2002-2006.  

I sökandet efter centrala policytexter har förutom själva policytexterna 
också tidigare rapporter om resurscentra studerats. Dessa har bidragit till en 
historisk bild där tanken om resurscentra kan följas bakåt i tiden. I något fall 
har också texter som perifert relaterar till resurscentra inkluderats i genom-
gången. Ett sådant exempel är det regeringsbeslut (N2002/10715RUT) där 
resurscentras roll i utformningen av regionala tillväxtprogram fastställs. 

Resurscentraverksamheten i sig har varit föremål för ett flertal utvärde-
ringar initierade av Nutek. Bland annat har detta resulterat i rapporten Re-
surscentra för kvinnor – en kraft för hållbar regional utveckling? (Nutek 
2004) där uppdraget också var just att undersöka i vilken utsträckning re-
surscentra för kvinnor bidrar till hållbar tillväxt (Nutek 2004).  

För åren 2006 till 2009 anlitade Nutek också en privat konsultfirma för att 
följa verksamheten i resurscentra. Tanken var, som man uttryckte det, ”att 
öka lärandet av programmets insatser” (Nutek 2007a). Syftet var brett och 
man avsåg bland annat lyfta fram hur man inom resurscentra arbetar med 
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metodutveckling, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. Man tittade 
också på till exempel samverkans- och projektformen.  

I Westerbergs (2000) Utanförskap i partnerskap studeras resurscentra i 
förhållande till regionala tillväxtavtal. Det fokuset har också Westberg 
(2005) i Regionala tillväxtavtal – en fråga om att bryta gamla mönster. Äm-
net behandlas också i den sammanfattande rapporten Jämställdhet i regiona-
la tillväxtprogram (Nutek 2006a). 

Utvärderingar och analyser av resurscentras verksamhet har gjorts också 
utifrån regionala och lokala initiativ. En av de mer omfattande studierna är 
Axelsson & Ungmarks Särskilda insatser för kvinnor – en studie av lokala 
resurscentramodeller och metodutveckling (2000). Utvärderingen initierades 
av länsstyrelserna i Södermanlands län och Västmanlands län. Ytterligare 
utvärderingar som gjorts är till exempel Delvéus (2004) ResursCentrum för 
kvinnor i Skåne. Utvärdering och verksamhetsöversikt och Fürst (2002) Mö-
tesplatser för utveckling. Översikt och analys av erfarenheter från resurs-
centra och nätverk för företagsamma kvinnor i Västra Götaland.

Flera avhandlingar som nära relaterar till resurscentra har också skrivits. 
Malin Rönnblom (2002) studerar i sin avhandling kvinnors organisering i 
resurscentra i relation till lokalpolitik. Begrepp som demokrati, jämställdhet 
och inflytande är centrala. Christina Scholten diskuterar i sin avhandling 
Kvinnors försörjningsrum (2003) kvinnors försörjning som företagare. Av-
handlingen tar en lokal utgångspunkt och har i likhet med Rönnbloms studie 
en tydlig förankring i genusteori. En statsvetenskaplig avhandling med ge-
nusinriktning som tar sin empiriska utgångspunkt i resurscentra är Malin 
Lindbergs (2010). I den intresserar hon sig för hur resurscentras organisering 
kan ses som en utmaning av befintlig innovationsforskning och innovations-
politik. Hur det jag gör förhåller sig till dessa avhandlingar och studier dis-
kuteras i slutet av avhandlingen, i avsnittet om dess bidrag.    

Genomgången av policymaterial, utvärderingar och utredningar om re-
surscentra resulterade i ett val av specifika texter för analys. Närmare be-
stämt kom två texter att framstå som särskilt betydelsefulla för att förstå 
tanken bakom verksamheten. Dels förarbetet Den andra sidan av myntet – 
om regionalpolitikens enögdhet (Friberg 1993) som utgjorde ett slags förar-
bete till propositionen Bygder och regioner i utveckling (Prop. 1993/94:140) 
och dels själva propositionen i sig. I propositionen knyter man tydligt an till 
förarbetet och särskilt central blir tanken om resurscentra. Argumentationen 
och uppbyggnaden kring varför man bör inrätta verksamheten är tämligen 
omfattande. I stark kontrast till vad som sedan står att utläsa om resurscentra 
i till exempel efterföljande regleringsbrev. Propositionen utgör, tillsammans 
med förarbetet en utgångspunkt för att förstå logiken bakom inrättandet av 
resurscentra. Därför utgör dessa två texter själva kärnan i textanalysen. För 
att sätta in dessa i ett bredare, och i viss mån historiskt, sammanhang görs 
också utblickar mot vissa andra av de texter som nämnts ovan. Förarbetet 
Den andra sidan av myntet – om regionalpolitikens enögdhet (Friberg 1993) 
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och propositionen Bygder och regioner i utveckling (Prop. 1993/94:140) 
utgör dock, som diskuterats ovan, själva kärnan för textanalysen.    

Förarbetet står i mångt och mycket som bakgrund till det inrättande av re-
surscentra som föreskrivs i propositionen. Det uppkom genom regeringens 
uppdrag till Glesbygdsmyndigheten. Kulturgeografen Tora Friberg, då vid 
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universi-
tet, kom att bli författare. Bakgrunden till det var att hon sedan tidigare haft 
ett samarbete med projektet Kvinnokraft vilket var knutet till Glesbygds-
myndigheten. Gruppen hade en uttalad ambition att påverka regionalpoliti-
ken i en kvinnovänligare riktning. Förarbetet togs, tillsammans med en ar-
betsgrupp i Kvinnokraft, fram i det syftet. Arbetsgruppen bestod av Inez 
Backlund, Glesbygdsmyndigheten, Barbro Dahlström, AMS, Ulla Herlitz, 
Handelshögskolan i Göteborg, Ulla Gustafsson, länsstyrelsen i Värmland 
och Ulla Norberg Ivarsson, LRF (Friberg 1993).9

Förarbetet Den andra sidan av myntet (Friberg 1993) omfattar totalt 77 
sidor. Dessa bildar åtta huvudkapitel samt ett inledande och avslutande re-
portage. En beskrivning av kvinnors och mäns situation liksom vad ett kvin-
noperspektiv skulle innebära mynnar ut i ett förslag till vad man benämner 
som en ”kvinnovänlig regionalpolitik: kvinnors motkraft”.  

Propositionen Bygder och regioner i utveckling (Prop. 1993/94:140) är 
med sina drygt trehundra sidor textmässigt omfattande. Den är vidare inde-
lad i fjorton kapitel. Av dessa nämns kvinnor specifikt främst i kapitel åtta 
där man diskuterar kvinnors företagande samt i kapitel nio där regionala och 
centrala insatser för kvinnor behandlas. Av särskilt intresse är också kapitel 
fem med mål och riktlinjer. Här diskuteras särskilt vad man kallar för ”köns-
perspektiv i regionalpolitiken” (1993/94:140, sid 30). Vad gäller resurscentra 
specifikt är avsnitt 9.2.1 samt 9.3.1 där särskilda insatser för kvinnor på re-
gional, respektive central nivå diskuteras särskilt centrala delar. Här behand-
las bland annat hur man tänker kring verksamhetens utformning och uppgift. 
På detta följer skälen för regeringens bedömning.  

Vad gäller textanalysen av propositionen så har den avgränsats till de ka-
pitel som särskilt behandlar kvinnor och regionalpolitik. Det vill säga 5.2 
Könsperspektiv i regionalpolitik, 9.2.1 Särskilda insatser för kvinnor på 
regional nivå och 9.3.1 på central nivå. Dessa textavsnitt har lagts samman i 
ett separat dokument. Detta utgör åtta sidor text och drygt 2 300 ord. I förar-
betet görs analysen på kapitlet Kvinnovänlig regionalpolitik. Detta utgör 15 
sidor och knappt 8 000 ord. Då texten bara finns att tillgå i fysisk form har 
den scannats in och därefter omvandlats till digitalt läsbar text. På så sätt har 
båda källorna kunnat behandlas genom datorstöd.   

Genom textanalysen förstås och struktureras policytexterna med hjälp av 
Burkes pentad. De fem termerna blir till frågor som ställs till texten. Vem
tänker man sig skall utföra insatsen, med vilka medel skall det göras, varför

9 Gruppdeltagarnas arbetsplatser vid idéskriftens tillkomst. 
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skall det göras, var/när och hur? På så sätt struktureras texterna utifrån ter-
merna aktör, medel, mål, scen och handling. Detta sätts sedan i relation till 
logikerna i form av idealtyper.  

Del 3. Tolkningsram 
Avhandlingens tolkningsram består huvudsakligen av två delar; idealtyper 
och Burkes pentad. Idealtyper används som ett sätt att förenkla, systematise-
ra och jämföra logiker medan pentaden används som struktureringsverktyg 
och som ett sätt att förstå inkonsistenser. Idealtyper och pentaden introduce-
ras nedan.

Ideologianalys och idealtyper 
Underliggande antaganden i text kan studeras genom så kallad idé- eller 
ideologianalys. Bergström och Boréus (2005, sid 148) beskriver en idé som 
”en tankekonstruktion som till skillnad från de flyktigare intrycken eller 
attityderna utmärks av en viss kontinuitet”. Ideologi kan betraktas som ett 
sammansatt idésystem, ett idésystem med effekter på samhället (Bergström 
& Boréus 2005). Exempel på vanligt förekommande ideologibegrepp är 
politiska ideologier så som marxism och liberalism. 

Ideologibegreppet har till stor del präglats av Marx användning av det-
samma (Bergström & Boréus 2005, sid 152). I den användningen finns en 
tvetydighet där det å ena sidan beskrivs som ett medvetet sätt att härska och 
å andra sidan som något inneboende och undermedvetet. Ideologi framställs 
som verkande på två sätt; dels som medvetet upprätthållande av den härs-
kande klassens makt och dels som internaliserade föreställningar hos folket 
vilka bidrar till att upprätthålla systemet. Marx förhållningssätt till ideologi-
begreppet präglas av en negativ konnotation. Ideologi antas förvrida männi-
skans förhållningssätt till världen och dölja förtryck, något som tänks resul-
tera i anpassning och förnöjsamhet snarare än motstånd. (Larrain 1983) 

Bland svenska ideologistudier är Herbert Tingstens (t.ex. 1941, 1967) sär-
skilt framträdande. I synnerhet de omfattande verk genom vilket Tingsten 
analyserar socialdemokratin (1967). Utmärkande för Tingstens sätt att se på 
ideologier är att de kan prövas och därigenom falsifieras eller verifieras. 
Ideologianalys ger, med ett sådant förhållningssätt, svar beträffande en ideo-
logis relevans och giltighet. En ideologi kan fastställas som varande sann 
eller felaktig.

Både Marx och Tingstens fokus ligger på politiska ideologier. Dessa bör 
skiljas från andra mindre preciserade och mer svåravgränsade ideologier 
(Bergström & Boréus 2005). Exempel på det senare skulle kunna vara entre-
prenörskapets ideologi, skolans ideologi, eller som här regionalpolitikens. 
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Källorna till sådana är inte lika självklara och avgränsade samtidigt som de 
kan antas vara mer implicit uttryckta.  

Inom idé och ideologiforskning finns en uppsjö inriktningar. Bland dessa 
kan till exempel innehållslig- och funktionell idéanalys nämnas (Vedung 
1977). Den inriktning jag främst inspireras av är den så kallade kritiska ideo-
logianalysen. Här utgör ett explicitgörande av ideologi ett inslag. Man vill 
lyfta fram underliggande antaganden och funktionssätt. Antaganden som i 
regel annars betraktas som självklara. Inriktningen har en explicit koppling 
till makt. Ideologi och makt antas vara nära sammanlänkade. Företrädare för 
denna inriktning finns bland annat inom Frankfurtskolan, vilken diskuteras 
mer ingående längre fram i avhandlingen. Inriktningen utmärks också av ett 
tydligt inslag av systemkritik. Man kritiserar ett rådande system genom att 
lyfta fram dess underliggande antaganden och funktionssätt.

I avhandlingen inspireras jag även av denna kritiska ansats. Jag vill med 
den lyfta fram underliggande antaganden i den diskurs vari resurscentrasats-
ningen tillkommit. Min avsikt är inte att som hos Tingsten verifiera eller 
falsifiera ideologiska ståndpunkter. Inte heller söker jag pröva argumentatio-
nen som sådan. Istället söker jag lyfta fram och synliggöra underliggande 
antaganden. Ambitionen är inte, som hos Marx, att direkt bidra till ett förkas-
tande av ett system till fördel för ett annat, utan snarare att väcka eftertanke 
och kanske i förlängningen också erbjuda möjlighet till en medveten föränd-
ring. Min avsikt är dock inte att argumentera för en ideologisk inriktning 
framför en annan utan snarare att visa på den potentiella möjligheten att inta 
olika positioner.

Något fastställt dominerande sätt att genomföra ideologianalys finns inte. 
Istället präglas fältet av en rad tillvägagångssätt. Det sätt jag främst inspire-
rats av är Webers (1977) idealtypbegrepp. En idealtyp är en av forskaren 
konstruerad renodling. Den finns, som Esiasson (2007) uttrycker det, inte i 
verkligheten. Genom idealtyper skapas istället ett analysverktyg, eller en 
tolkningsram, gentemot vilken en komplicerad verklighet kan förenklas och 
förstås. Jämförelser med idealtypen kan säga oss något genom att visa på 
överensstämmelse eller avvikelse. Idealtyper kan därigenom användas för att 
rekonstruera idésystem. Bergström & Boréus (2005) talar om det som ett 
slags raster som kan läggas över text. Rastret blir ett sätt att klassificera och 
se mönster, att sortera och förenkla. Begreppet illustrerar på ett bra sätt hur 
jag förhåller mig till idealtyper, hur de läggs som ett hjälpmedel över texten, 
för att strukturera den och söka mönster i den. Även om rastret, i avhand-
lingen, inte bara läggs över texterna, utan också över praktiken där det som 
sker förstås i termer av de tre idealtyperna.  

Själva utarbetandet, eller konstruktionen av idealtyper liknas ibland vid 
teoriutformning medan användningen sedan betraktas som metod (Lundquist 
1993). Vad gäller konstruktionen av idealtyper blir naturligtvis urvalet 
mycket avgörande. Bara det som ryms inom typerna blir möjligt att se i ana-
lysen. En väl genomförd konstruktion är avgörande för idealtypens använd-
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barhet. För idealtyper är, som det ibland uttrycks, aldrig riktiga eller felakti-
ga, de är bara mer eller mindra användbara (Beckman 2005). En idealtyp kan 
inte förkastas av empirin, det som uppstår i en sådan situation är snarare att 
den bör betraktas som ofruktbar den gången. Kanske kan de ha något att 
tillföra en annan gång, på en annan empiri. 

Ett sätt att konstruera idealtyper är att utgå från två motsatta, eller polära, 
idealtyper. I ett sådant fall motsvaras en aspekt av en idealtyp av det motsat-
ta i den andra. Polära idealtyper är särskilt användbara när man studerar för-
ändring över tid. (Esiasson 2007)  

Vid konstruktionen av idealtyper finns två skillnader i angreppssätt. De 
kan antingen konstrueras separat från empiribearbetningen eller i samband 
med den (Beckman 2005). I kritiken mot det förra förfaringssättet framförs 
ibland att de i förväg konstruerade typerna medför en risk att gå miste om 
viktiga aspekter i empirin som inte täcks in av idealtyperna. Vad gäller ideal-
typer som utarbetats separat från empirin finns en risk att man tenderar att 
bortse ifrån att all kategorisering, oavsett om den sker innan eller efter sker 
utifrån en förförståelse (ibid.). Det blir lätt att ge en falsk bild av öppenhet.   

Min huvudsakliga ambition beträffande detta är att skapa en transparens i 
konstruktionen av idealtyperna. En konstruktion som i huvudsak sker innan 
analysen men som naturligtvis också framkommit mot bakgrund av min 
förståelse för empirin.  

Avhandlingens idealtyper 
I avhandlingen utarbetas tre idealtyper, den neoklassiska, det neoösterrikiska 
och det kritiskt emancipatoriska. Det är i förhållande till dessa tre som poli-
cytexterna analyseras. I centrum står frågan om vad som kommer till uttryck 
i policytexterna, om det kan förstås genom de tre idealtyperna. Närmar det 
sig någon mer än de andra, drar det möjligen från flera och finns i så fall 
några motsättningar dem emellan.  

De i avhandlingen två första idealtyperna; den neoklassiska och den neo-
österrikiska har sin grund i de egentligen nationalekonomiska neoklassiska- 
och neoösterrikiska skolbildningarna. Idealtyperna skall dock inte ses som 
liktydiga med dessa mycket omfattande och breda skolbildningar. I min kon-
struktion av dem har jag valt att renodla och skala bort. Jag har valt att utgå 
ifrån aspekter som jag tänker har stor relevans för att ringa in distinkta och 
utmärkande drag jag vill knyta an till. Vidare hoppas jag att de skapar en 
tydlig och transparent bild av vad jag valt att lägga i idealtyperna.  

Den kritiskt emancipatoriska idealtypen drar inte på samma sätt från en 
specifik inriktning utan definieras genom avhandlingen i sig. 

Den teoretiska utvecklingen av idealtyperna återfinns huvudsakligen i de 
kapitel som följer närmast. Där argumenteras för- och beläggs de skilda 
aspekterna. Särskilt lyfts fyra aspekter fram; bakgrund, synen på företaget, 
kunskaps-/vetenskapssyn och styrning. Min förhoppning är att dessa skapar 
en tämligen klar bild av vad jag lägger i de tre idealtyperna.  
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Den neoklassiska- och den neoösterrikiska idealtypen liknar på flera sätt 
det som Esiasson (2007) beskriver som polära idealtyper. Den typ där en 
aspekt i den ena motsvaras av motsatsen i den andra. Vi kan till exempel se 
hur företagarens osynlighet motsvaras av en synlighet, hur tron på statlig 
intervention motsvaras av ett avståndstagande, och hur en objektiv ontologi 
ställs mot en subjektiv. Jag betraktar trots detta dessa idealtyper som domi-
nerande och kontrasterande snarare än varandras motsatser. Det mot bak-
grund av att de också ställs mot den tredje idealtypen; den kritiskt emancipa-
toriska. En idealtyp där aspekternas motsvarighet sällan utgörs av någon 
motsats till de båda andra utan snarare något helt annat. Något utmanande 
där polariteten ställs på ända. Vi kan till exempel se hur det neoklassiska 
fokuset på storföretag, och det neoösterrikiska på småföretag i det kritiskt 
emancipatoriska istället står för ett mer öppet företagarbegrepp. På någon 
punkt blir också det kritiskt emancipatoriska en motpol till det neoösterrikis-
ka. Det kan vi till exempel se vad gäller nyttoperspektiv. Här står det neoös-
terrikiska för egennytta medan det kritiskt emancipatoriska sätter all-
män/samhällsnytta i fokus.  

För att sammanfatta diskussionen om idealtyper, eller om man så vill lo-
gikerna, så är tanken att empirin förstås genom dem. Det blir genom att sätta 
praktiken och policyn i relation till hur man inom de tre idealtyperna förhål-
ler sig till bland annat företagande, ontologi/epistemologi och samhällsstyr-
ning som empirin tolkas.  

Pentaden 
Idealtyper utgör tillsammans med Burkes pentad kärnan för analysramen. 
Pentaden fyller utöver sin roll för analysen också en viktig funktion för att 
strukturera empirin.  

Arbetssättet under avhandlingsarbetets första period resulterade, som be-
skrivits ovan, i ett tämligen yvigt empiriskt material. Något som kan förstås 
bland annat mot bakgrund av den interaktiva ambitionen där min utgångs-
punkt var att låta forskningsfråga och syfte växa fram efter hand. 

Det jag intresserade mig för i empirin var det motsägelsefulla och svårbe-
gripliga kring verksamhetens mest fundamentala frågor. Något som utifrån 
dess nära koppling till organisatoriska problem också var högst relevant för 
praktikerna själva.

För att hantera båda dessa aspekter, dels den i flera bemärkelser mång-
skiftande empirin och dels intresset för motsägelser, det förvirrande och det 
som inte riktigt gick att få ihop blev Burkes pentad (Burke 1945) betydelse-
full. Det oväntade och förbryllade kan nämligen både förstås och strukture-
ras med hjälp av denna femdelade modell.  

Pentadmodellen utarbetades av den amerikanske litteratur- och filosofive-
taren Kenneth Burke (1945). Modellen bygger, precis som namnet indikerar 
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på fem termer, nämligen; handling (vad), scen (var/när), aktör (vem), mål 
(varför) och medel (hur). 

Att använda dessa för att på ett uttömmande sätt förstå handling är på in-
tet sätt något som är nytt eller unikt för Burke. De har, precis som han själv 
också påpekar, använts av en rad tänkare; från den grekiske filosofen Aristo-
teles till den amerikanske sociologen Talcott Parsons (Burke 1976). Också 
inom till exempel journalistiken använder man sig av frågorna i termer av 
”fem w”, kompletterade med ett ”h”; who, what, when, where, why och how 
(Stovall 2005). Den brittiska författaren och poeten Kipling diktade som 
följer om användbarheten hos de fem frågorna kompletterade med en sjätte:  

I keep six honest serving-men (They taught me all I knew); Their names are 
What and Why and When And How and Where and Who. I send them over 
land and sea, I send them east and west; But after they have worked for me, I 
give them all a rest. (Kipling 2000, sid 72) 

Kiplings uttryckssätt har blivit till ett slags mantra, inte minst inom journa-
listiken (Stovall 2005). Att som i dikten säga att termerna ”taught me all I 
knew” är kanske att ta i, men de har i alla fall fyllt en central roll för min 
strukturering av empirin och för att förstå det obegripliga, det som inte gick 
ihop.   

I de fem termerna ligger något universellt och allmängiltigt som vid första 
anblicken måhända kan avfärdas som trivialt. Vid en närmare betraktelse av 
hur Burke använder begreppen framstår modellen dock som både komplex 
och fruktbar. Inte minst när Burke sätter de fem termerna i parvis förbindelse 
med varandra och därigenom lyfter fram deras inbördes relationer och bero-
ende. Därigenom blir Burkes pentad användbar för att i avhandlingen för-
djupa diskussionen om motstridiga krav, identitet och legitimitet. Den samti-
diga betoningen av delar och helhet liksom förenkling och komplexitet blir 
central. Burkes intresse för just logik, legitimitet och rationalitet stämmer 
också väl överens med avhandlingens övriga teoretiska ansatser.  

Burke introducerades i Sverige av bland andra Asplund (1980). Asplund 
beskriver Burke i det närmaste som socialpsykologins andra grundare efter 
Mead10. Många utländska såväl som svenska organisationsforskare har också 
inspirerats av Burke. Däribland kan till exempel Mangham och Overington 
(1987), Czarniawska (1997) och Schwartz (1997) nämnas.  

10 George Herbert Mead amerikansk socialpsykolog (1863-1931). 
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Burke är kanske mest känd för sina tankar om hur retorik kan användas för 
att förstå vad människor gör och varför de gör det. Burke själv uttrycker det 
som: 

What is involved when we say what people are doing and why they are doing 
it? (Burke 1945, sid 9) 

Analysen som Burke introducerade genom sin bok A grammar of motives 
(1945) kallar han dramatism, eller dramametafor. 

Burke menar att allt mänskligt handlande innehåller en eller flera aktörer 
som agerar. Handlingen eller händelsen sker mot en bakgrund, en scen, och 
för att utföra handlingen behöver aktören eller aktörerna någon typ av medel. 
Utöver det innehåller handling någon slags intention eller mål. Varje kom-
plett återgivande av en handling måste innehålla alla pentadens fem termer. 
Saknas en term, om vi till exempel inte vet vem som utfört en handling; om 
den korresponderande frågan vem är obesvarad, blir vetskapen om handling-
en begränsad (Lindquist & Persson 1997). Asplund (1980) menar att männi-
skan har en tendens att vilja fylla i luckor i ofullständiga berättelser; något 
som utnyttjas i nyckelromaner där ofullständiga berättelser successivt görs 
mer fullständiga.

Lindquist och Persson (1997) ger en illustrativ förklaring av pentadens 
sammanhang med ett mord som exempel. Ett mord (handling) implicerar 
både en mördare och en mördad (aktör) dessutom en mordplats (scen), nå-
gon typ av vapen (medel) och slutligen ett motiv (mål/syfte). Att föreställa 
sig ett mord utan alla fem termerna är i princip inte möjligt. Visserligen kan 

Figur 2.1 En illustration av Burkes pentad 

 
Medel, Hur? 

Handling, Vad? 

Scen, När/Var? Aktör, vem? 

Mål, varför? 
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det finnas flera mördare med olika motiv som alla använt olika mordvapen 
men trots det utgör det ett mord beskrivet med fem nyckeltermer. Ett mord 
utan mål/syfte är en olycka, inget mord. Har inget medel använts är det en 
naturlig död och inget mord. Är scenen ingen mordplats rör det sig kanske 
om självförsvar eller om att omintetgöra fienden och då heller inte om mord. 
En händelse bestäms således av de fem nyckeltermerna och deras innehåll. 
Fem termer som enligt Burke är ömsesidigt beroende av varandra. 

I Burkes modell ligger att det mellan de fem termerna kan finnas ett 
ojämnt styrkeförhållande. En term kan betonas medan lite vikt tillskrivs en 
annan. Genom att analysera förhållandet mellan termer och vilken typ av 
term som ges stort förklaringsvärde kan en bakomliggande logik framträda. 
Brummet (1979) använder pentaden och förhållandet mellan dess termer 
som ett analytiskt redskap för att analysera diskursen om homosexuellas 
rättigheter. Brummet visar hur den grupp som kämpade för homosexuellas 
rättigheter menade att man föds som homosexuell och att det är mot bak-
grund av det man bör förstå deras beteende; att det är aktören som leder till 
handlingen. Anti-gay rörelsen argumenterade å andra sidan för att det var 
handlingen i sig som gjorde en individ homosexuell; att det var handlingen 
som gjorde aktören. Genom Brummets exempel blir det tydligt hur pentaden, 
genom förhållandet mellan dess termer, kan bli ett analytiskt verktyg för att 
utforska underliggande antaganden (Shearer 2004). 

Burke diskuterar också förhållandet mellan pentadens delar. Förhållandet 
eller en betoningen får konsekvenser för hur uppmärksamheten riktas. För-
klarar man ett brott med vilket område det begåtts i, det vill säga scenen, får 
det skilda konsekvenser jämfört med om man betonar förekomsten av vapen 
(medel) eller brottslingens sinne (aktör) (Lindquist och Persson 1997). 

Begreppen kan tyckas leda till en entydighet men Burkes avsikt är snarare 
att påvisa en mångtydighet. De fem termerna skall alla ses som mångtydiga 
begrepp som kan inrymma mer än vad man vid första anblicken tror.  

Burke menar dock att förklaringar till beteende ofta tenderar att bli ensi-
diga. Det är vanligt bland såväl politiker som forskare som författare. Bland 
de ensidiga förklaringarna kan man skilja mellan partiella, det vill säga 
ofullständiga, och reduktionistiska. I strävan efter att undvika partiella för-
klaringar riskerar man ofta att istället bli reduktionistisk; att till exempel 
beskriva alla delar men starkt betona en. (Lindquist och Persson 1997)  

Konsistensprincipen 
Mellan de fem termerna finns enligt Burke ett inneboende beroendeförhål-
lande. För att en handling skall verka rimlig måste de fem korrespondera 
med varandra på ett meningsfullt sätt. De måste överensstämma, eller vara 
kongruenta enligt vad Burke benämner som en konsistensprincip.

Burke (1945) beskriver hur pentadens fem termer tillsammans kan bilda 
par; scen-handling, scen-aktör, scen-medel, scen-mål, handing-mål, hand-
ling-aktör, handling-medel, aktör-mål, aktör-medel och medel-mål. Konsi-
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stensprincipen är tillämplig på samtliga. De måste alla stå i överensstämmel-
se med varandra för att en handling skall framstå som rimlig. En inneboende 
konsistens mellan termerna är därmed grundläggande för legitimitet. De 
måste hänga ihop för att i förhållande till publiken uppfattas som trovärdiga 
(Schwartz 1997). Någon fullständig och komplett konsistens skall dock inte 
förväntas.

I strävan efter att skapa en bild av sig själv som konsistent händer det att 
aktörer skapar en fasad som är skild från hur det faktiskt förhåller sig. Att 
man till exempel skiljer mellan fasad och handling. Det kan, vilket diskute-
ras längre fram i avhandlingen, till exempel ske genom särkoppling där aktö-
ren säger sig göra en sak men i praktiken gör något annat. Man skiljer mel-
lan, eller särkopplar, prat och handling (Meyer & Rowan 1977). Ett resone-
mang hämtat från delar av den nyinstitutionella teorin där man, som nämnts i 
inledningen till avhandlingen ofta intresserar sig för just hur avvikelser från 
det förväntade antas skapa förvirring, samtidigt som det utmanar verksamhe-
tens legitimitet. Något som inom den svenska grenen diskuterats av bland 
andra Sahlin-Andersson (1998), Brunsson (1991), Forssell & Jansson 
(2000).  

I just tanken om vikten av konsistens och dess samband med legitimitet 
finns beröringspunkter mellan delar av nyinstitutionell teori och Burkes pen-
tad. Den kopplingen gör Birgitta Schwartz (1997) i sin avhandling. I den 
skriver hon bland annat hur ett företag som befinner sig på en scen präglad 
av miljömedvetenhet som samtidigt förorenar miljön handlar inkonsistent 
vilket i sin tur kommer leda till negativa reaktioner från omvärlden. Något 
som kan hanteras genom till exempel särkoppling. 

Av resonemanget om konsistens och legitimitet följer sammanfattningsvis 
att det som tycks vara oväntat, som förvånar och inte riktigt går ihop i sig 
kan väntas ha något intressant att förtälja. Något som kan förstås genom att 
analysera det i förhållande till pentadens termer. Om detta skriver Schwartz 
följande:

Det vardagliga, självklara och förväntade – det som vi inte förvånas över eller 
funderar vidare över – kännetecknas av att det råder konsistens mellan nyck-
eltermerna, mellan scen och handling, scen och aktör osv. Det icke-
vardagliga, icke-självklara och/eller oväntade – det som vi förvånas över – 
kännetecknas av att det råder inkonsistens mellan två eller flera nyckeltermer. 
(Schwartz 1997, sid. 39) 

I avhandlingen har jag valt att särskilt ta fasta på just denna förståelse av 
pentaden. På idén om att använda den och förhållandet mellan termerna för 
att förstå det oväntade och obegripliga i resurscentra. Den oförståelse och 
förvirring som finns kring resurscentraverksamheten förstås då som inkon-
sistenser mellan pentadens termer. Inkonsistenser som med hjälp av penta-
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den blir synliga och som därigenom kan bidra till en förståelse för vad som 
sker i empirin.  

Själva tillämpningen av pentaden görs i avhandlingen i kapitel sju om re-
surscentra som policy och i kapitel åtta till tio om resurscentras praktik. Pen-
taden används då både för att strukturera analysen och för att se inkonsisten-
ser. Hur det görs beskrivs mer i detalj i de respektive kapitlen. Hur pentadens 
termer definieras och operationaliseras beskrivs särskilt i kapitel sju, i avsnit-
ten om textanalysen.  
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Kapitel 3 

Betydelsen av underliggande antaganden 

Underliggande logiker utgör ett för avhandlingen mycket centralt begrepp. 
Det här kapitlet ägnas därför till att tydliggöra vad jag avser med logiker, 
eller om man så vill underliggande antaganden utifrån ett vetenskapsteore-
tiskt- och historiskt policyperspektiv. 

Kapitlet inleds med en brett tecknad historisk inramning kring frågor om 
samhällsstyrning. Den visar på övergripande förhållningssätt till styrning av 
samhällsutvecklingen och hur dessa förändrats över tid. 11

Kapitlet övergår sedan i en teoretisk diskussion om grundläggande anta-
ganden och deras centrala betydelse, inte bara för hur vi ser på och förhåller 
oss till världen utan också för hur den skapas. Olika teoretiska utgångspunk-
ter diskuteras. Bland annat berörs paradigm-, diskurs- och programteoribe-
greppen. Utifrån dessa utvecklas logik till det begrepp som främst används 
för att beteckna underliggande antaganden. Begreppsmässigt används under-
liggande antaganden och logiker som synonyma. Det sätt på vilket avhand-
lingens logiker definieras och förenklas är som beskrivits i föregående kapi-
tel som idealtyper. Logikerna, eller de underliggande antagandena kan sägas 
utgöra idealtyper men för enkelhetens skull söker jag i huvudsak använda 
begreppet logiker eller underliggande antaganden.  

Kapitlets första del rör sig på en övergripande samhällsnivå, i den andra 
delen sätts organisationsnivån i fokus. Begrepp som motstridiga krav, legi-
timitet och konsistens blir då centrala. Utgångspunkten är fortfarande under-
liggande antaganden och deras konsekvenser men då med organisationsni-
vån i fokus. Den teoretiska basen utgörs av nyinstitutionell teori. Med en 
sådan utgångspunkt diskuteras bland annat organisationer som fenomen och 
hur dessa bygger på en rad outtalade men fundamentala underliggande anta-
ganden. Det beskrivs hur olika typer av organisationer är kopplade till olika 
förväntningar om bland annat vad som skall göras, och hur det skall göras. 
Avvikelser från det förväntade och förgivettagna skapar förvirring och ut-
manar organisationens legitimitet.  

11 Med betoning på 1900-talet, Europa och med särskild tyngdpunkt på Sverige.  
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En historisk inramning 
En morgon, under den tid jag var i full färd med att skriva om underliggande 
antaganden och logiker, läste jag som vanligt morgontidningen vid frukost-
bordet. Jag slogs då av hur påtagliga de egentligen är, de underliggande an-
tagandena, bara man börjar tänka på det. När jag sedan cyklade till jobbet 
kunde jag inte riktigt släppa det. Väl framme satte jag mig ner för att skriva. 
Jag skrev: 

Redan när jag slår upp morgontidningen möts jag av – ”Svenska ekono-
min bromsar in” – som utgör första raden i ingressen till den inledande arti-
keln i ekonomibilagan (Dagens Nyheter 2008-06-11). Det handlar om hur 
priserna stiger samtidigt som konjunkturen försvagas. ”Något som sätter 
Riksbanken i en svår sits”. Reportrarna analyserar; hur skall man göra för att 
styra ekonomin i rätt riktning, blir det någon räntehöjning eller inte. Längre 
fram kan vi läsa hur en stundande ”mätning” av inköpschefers- och arbets-
marknadens förväntningar väntas bli avgörande för Riksbankens kommande 
beslut.

Ekonomin bromsar in, man sitter i en svår sits, man mäter och styr. Ut-
tryckssätten är så välbekanta att man sällan reflekterar över dem. Men när 
man lyfter ut dem ur sitt sammanhang blir metaforen och dess underliggande 
antaganden tydliga. Ekonomin utgör en maskin, här i form av en ganska 
svårmanövrerad bil där Riksbanken sitter i förarsätet. En svår sits. Just nu 
inte riktigt komfortabel. Man skruvar på sig och vet inte riktigt i vilken rikt-
ning man skall styra. Skall man försöka gasa på eller bromsa? Man blickar 
mot instrumentpanelen, hur ser det ut? Mätarna tycks inte ge någon entydig 
information. Finns det risk för överhettning, eller är motorn rent utav för 
kall.

Sett ur ett nationalekonomiskt perspektiv bygger tankesättet ovan på ett 
grundläggande antagande om att statliga makroekonomiska interventioner 
kan bidra till en bättre fungerande ekonomi. Ett resonemang i kontrast till det 
som präglade nationalekonomin i dess tidiga framväxt. Det i en tid då den 
liberala laissez-faireandan inspirerade Adam Smiths resonemang om den 
osynliga handen12 (1994). Resonemanget bygger på synen att ekonomin styrs 
av naturlagar, av en osynlig hand. Det på ett sätt som inte bara gagnar indi-
viden utan också samhället i stort. Utifrån ett sådant grundläggande antagan-
de borde ekonomin få sköta sig själv. Sett i relation till morgontidningens 
debatt innebär det att Riksbanken inte borde göra annat än att ta bort sina 
händer från ratten och låta ekonomin själv styra.  

Någon renodlad laissez-fairemodell har egentligen aldrig tillämpats. 
Västvärldens samhällsekonomi har istället präglats av mer eller mindre om-

12 Dock finns en pågående och livlig debatt om hur entydiga Smiths tankar om ”the economic 
man” och den osynliga handen egentligen var. En tydlig kritiker är Udehn (1996) som menar 
att Smith övertolkats i detta avseende.  
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fattande interventioner. Georg Henrik von Wright (1994) skriver i sin bok 
Myten om framsteget:

Långsiktig planering har varit ett huvudtema i de flesta nationers samhällspo-
litik de senaste decennierna – oberoende av om de bekänt sig till en mark-
nads- eller plan- eller blandekonomi. Planerandet har fått vetenskaplig under-
byggnad av olika teorier om strategisk tänkande och kybernetiska styrmeka-
nismer. (von Wright 1994, sid 139) 

I samband med efterkrigstidens skedde en omsvängning från en mer liberal 
utgångspunkt till en högre grad av statlig intervention inspirerad av den brit-
tiska nationalekonomen Keynes. Keynes (1994) menade att en ekonomi som 
fick sköta sig själv skulle få katastrofala följder med en permanent hög ar-
betslöshet som följd. Ett resonemang som mot bakgrund av 1930-talets stora 
depression fick stor genomslagskraft. Keynesianismen, som den nya inrikt-
ningen kom att kallas, satte en låg arbetslöshet som sitt främsta mål och 
medlet för detta utgjordes av en aktiv och expansiv finanspolitik. Socialde-
mokratin anammade under trettiotalet Keynes förhållningssätt och keynesia-
nismen kom att bli efterkrigstidens dominerande ekonomiska modell (Brau-
nerhjelm 1996).  

Den stora omsvängningen i Sveriges ekonomiska system kom först under 
1990-talet, då som en reaktion på den ekonomiska krisen där man stod inför 
samtidig hög inflation och hög arbetslöshet. År 1992 övergavs den fasta 
växelkursen och man gick från finanspolitik till penningpolitik (Sveriges 
Riksbank 1992). Sysselsättningsmål övergick till inflationsmål (ibid.) och 
1999 infördes en ny riksbankslag vilken statuerade en självständig riksbank 
med ett fast penningvärde som främsta uppgift (Viotti & Vredin 2000). Poli-
tikens makt över penning- och finanspolitiken kom att begränsas och keyne-
sianismen hade därmed övergivits till förmån för monetarismen. Pendeln 
hade svängt tillbaka mot en mer liberal modell.  

Även om omfattningen liksom logiken bakom interventionerna delvis 
förändrats kan vi tydligt se ett grundläggande antagande om samhällseko-
nomin som något som kan styras, kontrolleras och förutsägas. Maskinmeta-
foren ligger ständigt, om än implicit, i bakgrunden. Så, inte bara i den renod-
lade nationalekonomin utan också inom andra områden av ekonomin och 
samhället i stort. Retoriken kopplad till den underliggande mekanistiska 
logiken gör sig ofta påmind. Entreprenörskap som ekonomisk motor, kluster
som regionala nav är tydliga exempel från dagens regionala utvecklingspoli-
tik. Uttryckssätt som att bana väg, minska friktionen och accelerera tillväxt-
takten känns igen. Tilltron till expertrollen, till den som har huvud att styra, 
är stor. 

Maskinmetaforen kan ses som en underliggande metafor. Som ett implicit 
förhållningssätt till inte bara ekonomin utan stora delar av samhället. Meta-
foren speglar grundläggande antaganden. Antaganden med sin grund i ett 
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upplysningsideal framvuxet i takt med naturvetenskapens landvinningar där 
tron på sanningen, det riktiga, värderingslösa och objektiva växte sig stark. 
Förhållningssättet är ännu idag djupt rotat och är kanske till och med ett av 
de underförstådda antaganden som starkast präglat 1900-talets syn på sam-
hällets funktionssätt. 

Också inom organisationsteorin är kopplingen till en underliggande ma-
skinmetafor ständigt närvarande. Med sin grund i det tidiga 1900-talets in-
dustrialisering växte den tayloristiskt grundade tanketraditionen byggd på 
arbetsdelning där man tydligt skiljer mellan planering och utförande sig 
stark. Idealet för den centraliserade ledningsfunktionen var ett vetenskapligt 
förhållningssätt där beslut om verksamheten baserades på systematiska mät-
ningar, exakthet och precision. En logik tydligt byggd på en positivistisk 
tanketradition. (Taylor 1913) 

Grunden är påtaglig också hos Fayols (2008) administrativa skolbildning 
där den hierarkiska strukturens funktionssätt sätts i centrum. Maskinmetafo-
ren kring styrning, regler och standarder finns hela tiden med som ett under-
liggande antagande. Så också i Webers (1983) teori kring byråkratisering 
vilken kom att ha ett särskilt stort inflytande på många samhällsområden. 
Weber lyfte fram administrationen som ett rationaliseringsområde som likt 
produktionen kan standardiseras och rutiniseras. En byråkratisk modell bygd 
på hierarki, regelmässighet och kontroll. Weber framhöll dock tydliga risker 
med en sådan organisation. Han såg en fara i att den skulle kunna komma att 
motverka kreativitet och till och med riskera att ur ett samhällsperspektiv bli 
odemokratisk. 

Maskinen som underliggande metafor är sammantaget ett starkt arv som 
fortfarande, i stor utsträckning, präglar synen på samhällsekonomin. 

Underliggande antaganden och vetenskapsteori 
Det intressanta med den historiska tillbakablicken är den påtagliga koppling-
en mellan de underliggande antagandena och hur vi förhåller sig till samhäl-
let. Maskinmetaforens dominans gör sig tydlig och dess konsekvenser för 
samhällsutvecklingen likaså. Dess närvaro är påtaglig både långt tillbaka i 
historien och här i nuet. Ibland lyfts människan fram tydligare, något som i 
regel hört samman med en mer liberal samhällssyn där man i mindre grad 
förlitat sig till central samhällsstyrning.  

De underliggande antagandena, de finns alltid där. De är ständigt närva-
rande men just implicita. Nästan aldrig, eller i alla fall sällan, uttalade. 
Ibland lyser de dock igenom tydligare än annars. De gör sig påminda om vi 
bara är vakna nog att se dem. 

Metaforer är en form vari de underliggande antagandena ibland gör sig 
mera synliga. Genom dem kan vi skymta den grund varemot tankegångar 
stöds. Där i morgontidningen, där jag läste om hur ekonomin bromsade in, 
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hur man satt i en svår sits, hur man mätte och styrde, kunde en maskinmeta-
for skymtas. En metafor som kan tänkas vittna om en rad underliggande 
antaganden. Antaganden om hur världen är beskaffad, hur den fungerar, i 
vilken mån den kan påverkas, hur individer fattar beslut och handlar (Lakoff 
& Johnson 1980). 

Objektivism respektive subjektivism kan ses som kontrasterande ontolo-
giska, eller verklighetsteoretiska, poler. Med en objektivistisk syn utgår man 
från världen som oberoende av betraktaren. Utifrån en subjektivistisk syn-
vinkel ser man istället världen som något som endast kan betraktas subjek-
tivt, det vill säga genom människans upplevelser av den. Ytterligare ett för-
hållningssätt är det intersubjektiva. En utgångspunkt, som för att knyta an till 
diskussionen i metodkapitlet, kan beskrivas som socialkonstruktionistisk. 
Här ses verkligheten som något relationellt där människor gemensamt skapar 
överenskommelser om verkligheter. Överenskommelser som sedan i regel 
betraktas som objektiva. Med en sådan verklighetssyn utgår man ofta från 
även kunskap som något som skapas i interaktion mellan människor. Här blir 
språket av stor betydelse då det är det sätt genom vilket vi skapar den ge-
mensamma förståelsen och därmed också vårt sätt att förhålla oss till värl-
den. I relation till intersubjektiv ontologi möter man ofta begreppet diskurs. 
Ett begrepp som i vardagligt tal inte sällan står synonymt med samtal, men 
som inom diskursteori har en mer särpräglad betydelse. Det används ofta 
med hänvisning till ett gemensamt, eller delat förhållningssätt (Burr 1995, 
Winther Jørgensen & Phillips 2000). Det handlar på sätt och vis just om 
underliggande, outtalade, implicita och förgivettagna antaganden. Begreppet 
diskurs i sig diskuteras mer i detalj längre fram.  

Utifrån en objektiv epistemologi eller kunskapssyn betraktas kunskap 
istället som något som finns där ute. Som något faktiskt som kan fångas, 
bara man använder rätt metoder. Motpolen, en subjektiv kunskapssyn, inne-
bär istället att kunskap är något som individer tolkar subjektivt. Kunskap är 
således inget som enbart har en riktig lösning eller som existerar där ute, 
objektivt och oberoende av betraktaren.  

I de kapitel som följer på detta diskuteras de tre idealtyperna, den neo-
klassiska-, neoösterrikiska och kritiskt emancipatoriska i termer av just detta. 
Redan här kan dock konstateras att den maskinmetafor där samhället antas 
kunna styras utifrån expertkunskap kan förstås som grundad i en neoklassisk 
logik och att den som sådan bygger på en objektivistisk världssyn där värl-
den går att mäta, styra och förutse. Med en neoösterrikisk utgångspunkt ut-
går man istället från individen. Modeller är inget som står i fokus, tvärtemot 
utgår man från en högst subjektiv rationalitet. Olika individer antas ha olika 
förståelse utifrån sina respektive unika kunskapsbaser. Någon perfekt infor-
mation existerar inte här. Förutsägbarheten antas således, till skillnad från 
inom den neoklassiska logiken, vara tämligen begränsad. Vad gäller ontologi 
och epistemologi kan det konstateras att man intar en mer subjektivistisk 
kunskaps- och världssyn. Olika människors uppfattning om världen kan, 



70 

utifrån neoösterrikiska utgångspunkter, förväntas se olika ut och det bör 
således bli just en förståelse av detta som blir viktig snarare än kunskap om 
världen i sig. Den kritiskt emancipatoriska utgångspunkten ligger långt från 
den objektiva, närmare subjektiva och närmst den intersubjektiva, vilket 
diskuteras mer i detalj i kapitlen som följer.  

Vilka ontologiska och epistemologiska utgångs-
punkter man intar har stor betydelse. De må vara 
krångliga ord, men i själva verket betecknar de 
något synnerligen grundläggande. Vår inställ-
ning till världen och kunskap. Varken vi reflek-
terar över det eller inte finns de där, våra grund-
läggande antaganden. Vi förstår världen med 
utgångspunkt i dem och handlar därefter. Att 
lyfta fram och söka förstå bakomliggande anta-
ganden blir mot en sådan bakgrundsförståelse av 
stor betydelse.  

Inom hermeneutiken illustreras de underliggande antagandenas betydelse 
ibland med hjälp av tvetydiga bilder. De visar hur samma sak kan ta sig helt 
olika uttryck beroende på hur de betraktas. Ett sådant exempel är den så kal-
lade neckerkuben13. Den kan ses som en tredimensionell box likaväl som en 
samling tvådimensionella streck. Men det mest intressanta är kanske hur 
figuren tycks växla. Ibland når ena hörnet liksom utanför pappret. Men så 
helt plötsligt är det ett annat hörn som tycks vara närmast. Ingen av bilderna 
är mer riktig eller sann än den andra. Istället bidrar de tillsammans till en 
djupare förståelse för bilden. (Hallgren 2003) Detta innebär dock inte, precis 
som diskuterats i metodkapitlet, att alla tolkningar av världen är möjliga eller 
värdefulla i alla sammanhang. En tolkning måste, som Asplund (1970) ut-
trycker det, vara rimlig och dessutom ha en poängrikedom. En tolkning är 
intressant bara om den bidrar med förståelse, om den säger oss något.  

För att återgå direkt till den tvetydiga bilden så blir det tydligt hur möjlig-
heten till olika tolkningar hela tiden finns där men hur vi bara kan se en i 
taget. Hur mycket vi än anstränger oss förblir de andra dolda ända tills ögat 
byter perspektiv och därmed öppnar upp för en ny tolkning. Den illustrativa 
poängen av perspektiv som bara kan visa sig ett i taget använder också Kuhn 
(1979) när han talar om paradigmens inkommensurabilitet. Den tvetydiga 
illustration Kuhn använder är dock inte neckerkuben i sig utan istället Ja-
strows anka-hare-bild14 (Kuhn 1979).  

13 Efter den Schweiziske kristallografen Louise Albert Necker som först anses ha framfört 
illustrationen.  
14 Kuhn tillskriver Wittgenstein den tvetydiga anka-/harebilden (Kuhn 1979). Wittgenstein 
refererar i sin tur till Jastrow (Wittgenstein 1953).  

Figur 3.1  
Neckerkub
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För den som aldrig sett en hare är an-
kan i bilden en självklarhet. Haren 
kommer inte att framträda hur länge 
bilden än betraktas. Bilden är en anka 
och tanken om att den också skulle kun-
na vara något annat blir med en sådan 
utgångspunkt helt främmande.  

Vad gäller de förhållningssätt till 
samhället som tidigare diskuterats så 
kan vi tydligt se hur sättet att se på och 
förhålla sig till samhället som en maskin länge varit dominerande. Det har 
varit så självklart att det inte ens funnits utrymme att synliggöra det som ett 
underliggande antagande. Det har inte blivit synliggjort att antagandet i sig 
utgör själva förutsättningen för hur vi ser på världen. Det är ur det perspekti-
vet samhället har setts och möjligheten att skifta perspektiv, att se den egent-
ligen flertydiga bilden på andra sätt, har varit synnerligen begränsad. Bara ett 
perspektiv har blivit synligt. Det har fått en dominerande, eller om man så 
vill hegemonisk position.  

Logikbegreppets teoretiska grund 
Underliggande antaganden har studerats utifrån en mängd angreppssätt och 
kan relateras till många vanligt förekommande teoretiska begrepp, däribland 
diskurs, rotmetafor, paradigm och programteori. Alla dessa har använts för 
att diskutera underliggande antaganden i utvecklingspolitik och företags-
främjande. Vi kan bland annat se hur till exempel Howorth m.fl. (2005), 
Grant & Perren (2002) samt Lindgren & Packendorff (2007) talar i termer av 
paradigm medan Berglund (2007) beskriver det som diskurs samtidigt som 
Hjalmarsson (1998) talar om programteori.  

Det begrepp jag valt att använda för att benämna underliggande antagan-
den är inget av dessa utan istället logik. Logikbegreppet kan i den här an-
vändningen sättas i relation till- och förstås genom såväl paradigm, som 
diskurs och programteori.  

Genom att gå igenom dessa begrepp och relatera dem till mitt sätt att se 
på underliggande antaganden skrivs logikbegreppet fram. Ett synsätt som på 
olika sätt drar från alla dessa förhållningssätt, men som samtidigt tydliggör 
det logikbegrepp som används i avhandlingen. Några centrala frågor där mitt 
sätt att se på underliggande antaganden tydligt skiljer sig från den som ofta 
företräds i relation till begreppen lyfts dock särskilt fram.  

Figur 3.2  
Tvetydig anka-/harebild 
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Paradigm 
Paradigmbegreppet myntades av Kuhn (1979). Till en början användes det 
främst för att beteckna grundläggande vetenskapliga utgångspunkter men 
begreppet används idag ofta i en mer generell betydelse. Kuhn menar att 
vetenskapen bygger på vissa regler och antaganden, regler och antaganden 
som har en hegemonisk ställning. Ett paradigm kan inte samexistera med ett 
annat. När det rådande paradigmet ställs inför avvikelser och inte längre 
håller ersätts det så småningom av ett annat. Den vetenskap som ligger in-
nanför det rådande paradigmet benämner Kuhn som normalvetenskap. Efter-
som paradigmet är avgörande för vilka frågor som kan ställas och besvaras 
utgör det en nyckel för att förstå de underliggande antagandena och deras 
begränsningar. (ibid.) 

Om man till exempel utgår från ett underliggande antagande att samhället 
fungerar som något som kan liknas vid en maskin får det specifika konse-
kvenser. Ett talande exempel på detta är det där Henrekson och Stenkula 
(2007) konstaterar att man med en sådan utgångspunkt, förbiser individper-
spektivet eftersom det är svårt att ”räkna på”. De underliggande antagandena 
möjliggör inte frågor eller svar där människan i sig blir framträdande.   

Paradigmbegreppet har fått stor spridning. Inom entreprenörskapsområdet 
återfinns flera forskare som använder det just för att diskutera underliggande 
antaganden. Häribland kan bland annat Howorth m.fl. (2005), Grant & Per-
ren (2002) samt Lindgren & Packendorff (2007) nämnas. Paradigmbegreppet 
används trots det inte här. Det av flera anledningar, bland annat Kuhns 
(1979) strikta syn på ett allenarådande paradigm. Något som rimmar illa med 
den syn på kontextualiserad kunskap och förståelse jag föredrar att utgå 
ifrån. Vidare implicerar Kuhns teori (ibid.) att paradigm aldrig kan mötas 
eller sättas i relation till varandra. De är ojämförbara, eller om man så vill 
inkommensurabla. Visserligen finns, enligt mitt synsätt, stora svårigheter, att 
med fötterna fast i en logik förstå en annan men det finns trots det inte an-
ledning att tala i termer av inkommensurabilitet. Närmare mitt synsätt ligger 
tanken om konkurrerande diskurser. 

Diskurs 
Kuhns paradigmbegrepp medför som vi sett en slags ojämförbarhet där olika 
förhållningssätt i princip inte kan mötas (Kuhn 1979). I diskursbegreppet 
ryms däremot den möjligheten. En diskurs är visserligen i regel dominerande 
men potentialen för möten eller krockar finns (Laclau & Mouffe 2001).  

Diskursbegreppet är svårfångat, det används i många olika typer av sam-
manhang och kontexter. I vardagligt tal så väl som i vetenskaplig analys. 
Ibland står det synonymt med diskussion medan det i andra sammanhang ges 
en mycket distinkt betydelse. Någon generell samsyn inom forskningen finns 
inte heller.
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Jag väljer att utgå från en diskursteori presenterad av Winther Jørgensen 
& Phillips (2000) och framskriven av Laclau & Mouffe (2001). De senare 
står tydligt för ett ickedeterministiskt förhållningssätt där diskurser antas 
kunna existera parallellt. De intresserar sig för diskursers krockar, för para-
doxer och motsättningar. En analysgrund vilken lämpar sig väl för empirin 
och mitt sätt att förhålla mig till diskursbegreppet.  

Winther Jørgensen & Phillips gör i sin översikt (2000) ett bra försök till 
inringande av begreppet diskurs. De definierar en diskurs som ”ett bestämt 
sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, sid 7). Ett annat tydligt sätt att beskriva en 
diskurs är Lindgrens (1998) tolkning av Foucault. Lindgren menar då att den 
kan förstås som ”en regelstyrd framställning av utsagor, begrepp, teser och 
teorier som sammantagna utgör en serie av artikulerade föreställningar om 
någonting” (Lindgren 1998, sid 349).  

Två generellt tydliga drag inom diskursteorin är intresset för språket lik-
som den socialkonstruktionistiska ansatsen. En genomgripande tanke bygger 
på hur vi gemensamt, genom språket bygger vår bild av världen. Språket 
tillskrivs en central betydelse. En betydelse i paritet med den filosofen Witt-
genstein (1953) tillskriver det när han säger att gränsen för hans språk är 
gränsen för hans universum.  

Diskursen antas således ringa in vårt tänkande. Den består av föreställ-
ningar som både skapar handlingsutrymme och begränsar det. Det är avgö-
rande för vilka frågor som kan ställas liksom hur de kan besvaras och av 
vem. Flera diskurser antas här kunna existera samtidigt och möten eller 
krockar mellan olika diskurser framhålls som det sätt genom vilket diskurser 
förändras och skiftar i styrkeförhållande. Mellan diskurserna pågår en konti-
nuerlig kamp för att inta en dominerande position. Någon total hegemoni 
antas dock aldrig uppnås. Alternativa diskurser finns alltid där, om än i peri-
ferin. (Laclau & Mouffe 2001)  

Diskurser kan trots det vara så dominerande att de blir vad Laclau och 
Mouffe benämner som objektiva. I en sådan position blir diskursen så förgi-
vettagen att den inte längre låter sig artikuleras som antaganden. Den blir en 
sanning. (Winther Jørgensen & Phillips 2000) Det neoklassiska, maskinlik-
nande förhållningssättet som diskuterats tidigare utgör ett tydligt exempel på 
en sådan objektiv diskurs.  

Ett sätt att se på individen i förhållande till diskursen är genom så kallade 
subjektspositioner. Ett begrepp som kanske främst kopplats samman med 
Foucault (till exempel 2002a) och som sedan utvecklats av bland andra 
Fairclough (1995). Subjektspositioner utgör platser i diskursen vilka delar in 
individer i olika sociala positioner vilka i sin tur hör samman med specifika 
praktiker. Olika subjektspositioner innebär således olika roller vilka kopplas 
samman med vissa möjliga handlingar. Vi kan till exempel se hur positionen 
som man möjliggör användandet av byxor men utesluter kjol. Rollen som 
kvinna öppnar dock upp för båda dessa praktiker. Identitet förstås som en 
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identifikation med specifika subjektspositioner (Winther Jørgensen & Phil-
lips 2000).  

Precis som flera olika diskurser antas kunna existera parallellt existerar 
också en mängd subjektspositioner. Vissa kombineras lättare med varandra 
än andra. Att vara man, kaukasier och företagare utgör i vår västerländska 
kultur en kombination som är lättförenlig (Ahl 2002). Men individens flerta-
liga subjektspositioner, eller identiteter, kan också ge upphov till motstridiga 
krav (Laclau & Mouffe 2001). 

En konsekvens av en diskursteoretisk ansats blir att någon absolut och 
riktig bild av verkligheten knappast eftersöks. Istället blir synliggörandet av 
olika, dominerande likaväl som utmanande sätt att se och förhålla sig till 
verkligheten det intressanta. I diskursteorin intresserar man sig tydligt för det 
förgivettagna. Det handlar om implicita och grundläggande antaganden om 
verkligheten.  

Att tala om diskurs utan att särskilt lyfta fram Foucault och hans tankar 
om makt är i det närmaste otänkbart. Hans tänkande har haft enormt stor 
påverkan på en rad vetenskapliga inriktningar. Det trots en anmärkningsvärt 
svårfångad och komplex tankeram. Han varken vill eller låter sig hänföras 
direkt av någon traditionell tankeströmning men influenserna från marxistisk 
teori liksom strukturalism är påtagliga (Olssen 2004). 

Foucault förespråkar en klart ickereduktionistisk analys. Något som tar ett 
tydligt uttryck i hur han förhåller sig till makt. Han tar avstånd från en dua-
listisk analys där en part tänks ha makt över en annan. Makt förläggs inte hos 
subjektet utan antas istället finnas överallt, makten liknas av Foucault 
(2002a, sid 105) vid ett nät. Den kopplas inte till något klart resursperspek-
tiv. Ägande i sig utgör enligt Foucault ingen maktgrund. I fokus står istället 
maktens praktik och processer. Maktens verkningar utgör själva kärnan för 
analysen.  

Sammantaget blir makt något abstrakt och osynligt och den har enligt 
Foucault utvecklats till att bli allt mer sådan. Den har blivit så subtil att den i 
regel inte utgör något faktiskt tvång utan istället verkar den genom indivi-
dens egna oreflekterade handlingar. Därmed har makten också blivit mer 
effektiv. Den kräver ingen övervakning då individen övervakar sig själv. 
Man handlar, om man vill använda det begreppet, strikt inom ramen för sin 
subjektsposition. En avvikande position undviks och människan blir därige-
nom sin egen fånge i diskursen.  

Samtidigt som Foucault så tydligt intresserar sig för disciplinering och 
anpassning lyfter han också fram motstånd. Precis som makten antas det 
finnas överallt, överallt där makten finns. Han skriver själv ”att där makt 
finns, finns motstånd och att likväl, eller kanske just därför, motståndet ald-
rig står i utanförställning i förhållande till makten” (Foucault 2002a, sid 
105). Foucaults analys har anklagats för att vara allt från för deterministisk, 
till allt för komplex och ostringent (till exempel Dreyfus & Rabinow 1982 
och Newton 1998).  
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Diskursbegreppet är som vi sett synnerligen utbrett. Det är ett på många 
områden etablerat sätt att diskutera underliggande antaganden och deras 
betydelse. Spännvidden är mycket stor och området är därmed svåröver-
blickbart. I praktiken kan man bara spänna över en mycket liten del. Här har 
främst Foucault (2002a, b) och Laclau & Mouffes (2001) förhållningssätt 
samt Winther Jørgensen & Phillips (2000) tolkningar diskuterats.  

Begreppet logik bottnar i diskursteori. Den stora styrkan med diskurs är, 
som jag ser det, att det sätter fingret på något abstrakt och svårfångat, att det 
erbjuder en terminologi och möjliggör ett konkret förhållningssätt. Något 
som kan tänkas komplicera användningen av diskurs som begrepp är dock 
den interaktiva forskningsansatsen. Den vilar på ömsesidig förståelse och 
tanken om ett delat meningsskapande. Något som kan tänkas försvåras av 
begreppsapparaten i sig. Diskursbegreppet, så som det här diskuteras, har 
inte någon allmän spridning utanför forskarsamhället. Att istället använda ett 
begrepp som logik öppnar upp för en mer allmän förståelse. Det kan därmed 
också bidra till en mer jämbördig kommunikation mellan forskare och om-
givning.  

Ytterligare en aspekt av diskursbegreppet som jag genom att istället an-
vända logikbegreppet vill markera avstånd ifrån är föreställningen om dis-
kursens passiviserade subjekt. Ett grundläggande förhållningssätt där indivi-
den ofta förstås som snärjd av diskursen och ges ytterst begränsade möjlig-
heter till att påverka. Den kritiken har förts fram inte minst mot Foucaults 
skolbildning (Newton 1998). Även om kritiken, som vissa (till exempel 
Lindgren 1998) menar, bör nyanseras mot bakgrund av Foucaults senare 
verk kvarstår ändå hans tydliga fokus på den abstrakta makten vilken i prak-
tiken ter sig svårfångad. Motståndet tenderar också det att bli abstrakt (Jo-
hansson 1997). 

En tydlig ambition med avhandlingsarbetet är, som tidigare diskuterats, 
att bidra till förändring. Jag hoppas att mitt arbete i någon mån kommer att 
lyfta fram sådana antaganden som i praktiken varit förgivettagna och att 
dessa skall skapa en möjlig grund till ett medvetet förhållningssätt. Något 
som jag tolkar det skulle vara omöjligt inom delar av diskursteorin där indi-
viden anses vara allt för bunden av subjektspositioner för att i någon som 
helst mån kunna betrakta och förhålla sig till diskurser. En tolkning av 
diskursbegreppet som jag inte kan förlika mig med.  

Några som konkret och på ett bra sätt lyfter upp makt och förändring i 
förhållande till diskurs är Laclau & Mouffe (2001) vilkas ansats kommit att 
inspirera mitt förhållningssätt. 

Tilläggas bör också att logikbegreppet som sådant inte heller är främman-
de inom diskursteorin. Det diskuteras då av bland annat Howarth (2004, sid 
323) och just Laclau (2000, sid 282). En praktisk tillämpning görs av Gun-
narsson Payne (2006) som i sin avhandling använder vad hon beskriver i 
termer av tre feministiska logiker; en liberalfeministisk, en radikalfeminis-
tisk och slutligen en postfeministisk, för att analysera tidskrifter. Gunnarsson 
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Payne definierar då en logik som ”de regler som styr en institution, en prak-
tik, eller ett system av relationer mellan objekt” (Gunnarsson Payne 2006, 
sid 26). Jag använder i likhet med Gunnarsson Payne tre olika logiker för att 
förstå en företeelse och för att kunna se drag av logikerna i den. Medan 
Gunnarsson Payne drar strikt från diskursteorin väljer jag dock att sätta logi-
ker i ett bredare sammanhang där jag relaterar till också andra begrepp.  

Metafor
Intresset för meningsbärande i form av metaforer har varit stort inom 
diskursanalys. Inte minst Fairclough (1995) lyfter fram den som ett sätt att 
analysera och förstå text. En särskilt central ställning intar också Lakoff och 
Johnson (1980) vilka tydligt argumenterar för metaforen som något som inte 
bara speglar diskursen i sig utan som i allra högsta grad också påverkar vårt 
handlande och vår varseblivning. Vidare beskriver de hur metaforer lyfter 
fram somligt medan annat hamnar i bakgrunden. Något som är av stor vikt. 
Med exempelvis en maskinmetafor kan aspekter som slump, vilja, kontextu-
alitet, irrationalitet lätt förbises medan sådant som styrning och lagbundenhet 
hamnar i fokus. Att studera metaforer kan mot bakgrund av detta bli ett sätt 
att förstå och lyfta fram en diskurs. Metaforer bidrar, som Winther Jørgensen 
och Phillips (2000, sid 164) skriver, till att strukturera diskurser. Eller logi-
ker, som det här främst benämns.  

Metaforer figurerar, som texten om artikeln i Dagens Nyheter skulle illu-
strera, ständigt omkring oss. I allt från vetenskapen till lyriken och vardags-
språket. Vi använder dem själva och möts av dem, mer eller mindre oreflek-
terat. Många så invanda att vi inte längre tänker på dem som just metaforer. 
Att uttryck som att ta ett jättekliv i karriären, att nå en topposition och ta sig 
fort framåt och uppåt, bli helt slutkörd, och stanna upp och reflektera utgör 
metaforer går oss lätt förbi.   

Metaforen lyfter, för att uttrycka det systematiskt; fram en partiell över-
ensstämmelse mellan två olika företeelser (Alvesson & Sköldberg 2008). En 
metafor är som Asplund (2002) skriver inte en direkt avbild. Vore den det 
skulle den inte ha något att tillföra. Samhället är inte en maskin utan genom 
metaforen har man som Asplund uttrycker det istället liknat samhället vid en 
maskin.

Valet av metafor är subjektivt betingat av synvinkel eller perspektiv (Al-
vesson & Sköldberg 2008). Det som betraktas ser olika ut beroende på ur 
vilken vinkel det betraktas. Precis som den tvetydiga bilden där samma figur, 
med samma innehåll, å ena sidan kan betraktas som en hare men å andra 
sidan lika gärna kan ses som en anka. Två bilder som båda finns där men 
som trots det inte kan uppfattas samtidigt. Vilken bild som framträder beror 
på perspektivet. Den ena bilden är, som Asplund (1970) framhåller, inte 
sannare än den andra. Men samtidigt kan man naturligtvis argumentera för 
att en bild skapar en bättre förståelse än en annan.  



77

Metaforer kan ha olika funktioner och ändamål. Det finns en mängd olika 
typer som kan delas in på olika sätt. Brown (1977) gör en indelning i tre 
huvudkategorier; illustrativa metaforer, modeller och grundläggande rotme-
taforer. Illustrativa metaforer är främst analogimetaforer vilka utgör en slags 
utsmyckning. Min räddare, min ängel kan ses som ett exempel på en illust-
rativ metafor. De utgör den enklaste formen av metaforer. Mest genomarbe-
tade är rotmetaforen vilken ligger till grund för en hel diskurs (Alvesson & 
Sköldberg 1994). Modellmetaforerna utgör ett steg mellan dessa ytterlighe-
ter. Gränserna är oskarpa. 

Exemplen ovan, de om att ta ett jättekliv, nå en topposition, ta sig fort 
framåt och uppåt, bli helt slutkörd, och stanna upp känns vid första anblick-
en som tydliga exempel på enkla illustrativa metaforer. Vid ett närmare be-
traktande kan vi dock se att de alla kan sägas vara kopplade till en gemen-
sam metafor, den om livet som en resa. Med det i åtanke kan de möjligen ses 
som en mer komplex typ av metafor som därmed närmar sig modellmetafo-
ren.

Den typ av metafor som är av särskilt intresse här är den som Brown 
(1977) benämner som rotmetafor. Andra benämningar är också implicit on-
tologi liksom weltanschauung (Sellstedt 2002). En rotmetafor behöver, till 
skillnad från andra typer av metaforer inte vara uttalad. De är istället ofta 
implicita, eller underförstådda. En rotmetafor hör nära samman med den 
övergripande förståelsen och underliggande förhållningssättet. Rotmetaforen 
lyser dock ofta igenom i andra metaforer. Uttrycken bromsa, styra, accelere-
ra och mäta härrör som vi tidigare sett från en mekanistisk logik. En orga-
nismmetafor kan å andra sidan anas genom begrepp som; att ett företag blö-
der eller att en rejäl bantningskur är nödvändig för att organisationen skall 
överleva.

Brown identifierar mekaniskt, organiskt, språk, drama och spel som fem 
rotmetaforer inom sociologin (Brown 1977, sid 77). Mekanism- och orga-
nismmetaforen är de som haft störst inflytande på samhällsvetenskapen. 
Båda dessa har ett tydligt ursprung i naturvetenskapen.  

I samband med industrialiseringen kom maskinmetaforen, som vi tidigare 
sett, att få en enorm genomslagskraft. Asplund (1991) beskriver detta genom 
Tönnies (2001) begrepp gemeinschaft och gesellschaft där han kopplar ge-
meinschaft till en organismmetafor och gesellschaft till den mekanistiska 
logiken. Precis som i de dubbeltydiga bilderna finns alltid både gemeinschaft 
och gesellschaft där men vi kan inte se dem samtidigt.  

Sammanfattningsvis kan vi se hur metafor kan utgöra ett användbart sätt 
för att synliggöra underliggande antaganden. Rotmetaforen i sig relaterar 
direkt till logiker. Den vittnar om underliggande antaganden och bidrar till 
att lyfta fram somligt medan annat förblir dolt. 
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Metateorier, axiom, ideologi och politisk grund 
Utöver diskurs, paradigm och metaforer finns en rad andra begrepp för att 
benämna underliggande antaganden. Till exempel kan metateori, axiom, 
ideologi och politisk grund lyftas fram (Pittaway 2005). Man skulle mycket 
väl också kunna relatera till begreppet metanarrativ. Ett begrepp som kritise-
rats av bland andra Lyotard (1984) som menar att metanarrativet, eller de 
stora berättelserna, inte längre har den giltighet de en gång haft. Istället tän-
ker han sig en betydligt mer fragmenterad bild där narrativ i liten grad antas 
ha universell giltighet. Lyotard framhåller de många berättelserna, deras 
möten och krockar snarare än övergripande dominans.   

Det logikbegrepp, som används här, drar från samtliga av de begrepp som 
diskuterats. I förhållande till begrepp som metateori, axiom och metanarrativ 
bör kanske frågan om logikens generella giltighet lyftas fram. Det i likhet 
med den diskussion Lyotard för i relation till metanarrativbegreppets domi-
nans.

Som delvis diskuterats tidigare har den neoklassiska logiken länge varit 
dominerande. I alla fall om vi väljer att se till vår västerländska kultur. Fort-
farande idag är det neoklassiska förhållningssättet att förhålla sig till ekono-
mi och utveckling synnerligen framträdande. Huruvida den neoklassiska 
logiken utgör ett metanarrativ eller en mer fragmenterad berättelse är en 
synnerligen relevant fråga. Här framhålls utöver den neoklassiska logiken 
också den neoösterrikiska och den kritiskt emancipatoriska. En utgångspunkt 
är möjligheten för dessa att samexistera och mötas, eller till och med krocka. 
Någon absolut hegemoni antas inte existera. En logiks dominans antas istäl-
let kunna vara olika stark i olika kontexter. Något som dock inte utesluter att 
en logik i regel kan ha en dominerande position.  

Programteori
Ett begrepp som handlar om underliggande antaganden och som ligger av-
handlingens fokus nära är programteori. Det är också, som tidigare nämnts, 
det begrepp som Hjalmarsson (1998) använder för att studera logiken bakom 
statlig företagsservice. En studie i vilken han lyfter fram just neoklassisk- 
och neoösterrikisk programteori som sätt att diskutera detta. Något som jag i 
mitt avhandlingsarbete har inspirerats mycket av. Detta diskuteras mer ingå-
ende i kapitel fyra men här kan det konstateras att programteoribegreppet 
traditionellt har en underton av en positivistisk inställning till kunskap. På 
det sätt det ofta använts har det i stor utsträckning handlat om att bygga upp 
modeller om rationalitet, om att mäta och undersöka samband (t.ex. Rossi 
m.fl. 2004). En sådan förståelse står inte i fokus här. Istället handlar det om 
ett kritiskt perspektiv med en ambition att lyfta fram logiker, det som ett sätt 
att medvetandegöra och synliggöra underliggande antaganden i grunden. 
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Användningen av begreppet logik istället för programteori kan förstås som 
en markering av detta.

Logikbegreppets teoretiska hemvist 
För att avsluta diskussionen om underliggande antaganden på en övergripan-
de samhällsnivå så kan den summeras som att jag genom att relatera till olika 
begrepp för att diskutera underliggande antaganden har sökt ge det logikbe-
grepp jag väljer en teoretisk positionering. Närheten till diskursbegreppet är 
tydlig samtidigt som jag knyter an också till andra begrepp som tidigare an-
vänts för att diskutera underliggande antaganden inom bland annat utveck-
lingspolitik och företagsfrämjande. Till exempel använder Howorth m.fl. 
(2005), Grant & Perren (2002) och Lindgren & Packendorff (2007) som vi 
sett paradigmbegreppet medan Hjalmarsson (1998) talar om programteori 
och Berglund (2007) diskuterar företagsamhet i termer av diskurs.  

Just benämningen logik i sig är inte heller främmande i sammanhanget. 
Inom diskursteorin diskuteras det, som tidigare nämnts, av bland andra Ho-
warth (2004, sid 323) och Laclau (2000, sid 282).  

En teoretiskt betydelsefull tillämpning av logikbegreppet gör också Bour-
diue (1984) inom sin teori kring habitus, kapital och fält. Mycket förenklat 
handlar det då om hur aktörer måste förstås utifrån det fält där de befinner 
sig och att varje fält bär på sin logik.  

Logikbegreppet används också inom delar av nyinstitutionell teori, då hu-
vudsakligen med fokus på institutionaliserade organisationer och deras för-
hållande till omvärlden. I det avsnitt som följer på detta diskuteras logik 
utifrån ett organisationsperspektiv men redan här, i den övergripande diskus-
sionen om hur jag förhåller mig till begreppet logiker, kan det dock vara på 
sin plats att konstatera att logikbegreppet är centralt inom den nyinstitutio-
nella teorin och att det används av bland andra March m.fl. (1993), Olsen & 
March (2004) och Friedland & Alford (1991). 

Organisationens logik 
I den tidigare logikdiskussionen har underliggande antaganden lyfts med 
utgångspunkt i en övergripande nivå. Olika logiker att förhålla sig till eko-
nomi och utveckling har diskuterats. Den neoklassiska logikens dominerande 
ställning har tydliggjorts. I det här avsnittet skiftar fokus och i sökaren sätts 
istället på organisationen. Särskilt betydelsefullt blir den dominerande logi-
kens tro på rationalitet och förutsägbarhet och hur det påverkar vårt sätt att 
se på organisationer. 

Den teoretiska utgångspunkten tas i nyinstitutionell teori. Dess fokus på 
rationalitetstrons konsekvenser gifter sig väl med tanken om den neoklassis-
ka logikens dominans. Särskilt diskuteras motstridiga krav i relation till iden-
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titet och legitimitet. Olika organisationsformer och deras skilda logiker står i 
fokus. Något som blir centralt för att i den senare analysen förstå resurscen-
traverksamheten.  

Institutionsbegreppet 
Intresset för det förgivettagna och dess konsekvenser är ett utmärkande drag 
inom nyinstitutionell teori. I fokus står relationen mellan organisation och 
omvärld. Man intresserar sig specifikt för institutioner och deras betydelse 
för organisationen i förhållande till omvärlden. Grunden är socialkonstruk-
tionistisk. Tydliga influenser från bland andra Berger och Luckmann kan 
ses, inte minst i av många 1990-talets avhandlingar på området (Johansson 
2002).   

Inom nyinstitutionell teori betraktas institutioner som en central del i so-
cialt meningsskapande. De definieras som något som både skapar utrymme 
för handling och som begränsar det. Scott (1995) beskriver institutioner så 
här:

Institutions consist of cognitive, normative, and regulative structures and ac-
tivities that provide stability and meaning to social behavior. (Scott 1995, sid 
33) 

Institutioner är således både strukturer och aktiviteter vilka utgör en grund 
för att ge socialt beteende stabilitet och mening. Tre typer särskiljs; kogniti-
va-, normativa- och regulativa institutioner. Regulativa institutioner utmärks 
av deras tvingande karaktär. Exempel på sådana är lagar och regler vilkas 
legitimitet grundas på lagstiftning och annan formell reglering. Normativa 
institutioner är inte formellt tvingande men är i praktiken minst lika bindan-
de. Istället för lagstiftning grundas dessa på förväntningar och normer. De 
normativa institutionerna grundas på föreställningar om hur det ”borde” 
vara. De kognitiva slutligen handlar om hur det är. Dessa institutioner är så 
djupt rotade att de i det närmaste är förgivettagna. De betraktas inte längre 
som något som borde vara på ett visst sätt utan istället som något som själv-
klart är på ett visst sätt.

En organisations överlevnad är avhängig dess legitimitet. En legitimitet 
som, med ett nyinstitutionellt tankesätt, kan förstås som upplevd överens-
stämmelse med institutionella förväntningar.  

Rationalitet och legitimitet 
Rationalitet och legitimitet utgör två högst centrala begrepp inom nyinstitu-
tionell teori. De är också av särskild vikt för denna avhandlings analys, var-
för de lyfts och diskuteras särskilt.  
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Rationalitetsnormen är mycket starkt förankrad både i vår historia och i vår 
samtid. Vissa rationellt grundade beteenden och strukturer är i det närmaste 
förgivettagna. De förutsätts vara en del av organisationens funktionssätt. 
Sådana beteenden benämns ibland som rationaliserade myter (Meyer & 
Rowan 1977).  

Brunsson och Olsen (1990) beskriver de rationellt grundade förväntning-
arna på organisationen på ett talande sätt.

Formella organisationer är för många själva inkarnationen av tron på styr-
ning, rationalitet, ledarskap, makt och ordning. Det är en tankegång som har 
samma aspirationer att skapa kontroll över det sociala livet och samhällsut-
vecklingen som över naturen. Den industriella processen och den effektiva 
maskinen är förebilder. (Brunsson & Olsen 1990, sid. 13) 

Den neoklassiska logiken är tydlig, den mekanistiska logiken gör sig på-
mind. Man tänker sig att en viss insats leder till ett visst och förutsägbart 
resultat. Eller i alla fall låter man påskina att så är fallet. Utrymmet för mag-
känsla, för lek och experimenterande är mycket litet.  

Att inkorporera de rationaliserade myterna i organisationen är en förut-
sättning för legitimitet. Utan dem blir organisationen obegriplig. Anpassning 
gynnar i hög grad organisationen vilket fått till följd att organisationer tende-
rar att likna varandra. Följsamhet i relation till de rationaliserade myterna 
beskrivs ibland i termer av isomorfism (DiMaggio & Powell 1983).  

Organisationen måste inte bara visa att den är rationell; den måste dessut-
om upprätthålla en bild av att de rationellt grundade beteendena fungerar i 
praktiken. Beslut behöver motiveras genom formaliserade och rationalisera-
de processer. Kalkyler, modeller och resonemang om orsak och verkan blir 
viktiga. En formell struktur och förutbestämda handlingsmönster som stäm-
mer överens med rationellt grundade förväntningar skyddar dessutom från 
ifrågasättande.  

Tanken om vikten av ett rationellt yttre fördjupats inte minst genom sär-
kopplingsbegreppet (Meyer & Rowan 1977). Inom svensk nyinstitutionell 
teori har området diskuterats särskilt i relation till beslutsfattande. Det har 
bland annat framhållits att beslutsfattande i praktiken ofta behöver vara irra-
tionellt (Brunsson 1982, 1985). För att komma runt detta används ibland 
särkoppling där man skiljer mellan tanke och handling. Också begreppet 
hyckleri blir centralt. Ett begrepp som implicerar en åtskillnad mellan tanke, 
beslut och handling. Genom en sådan åtskillnad kan motstridiga krav hante-
ras.

Organisationer söker, som vi sett, legitimitet genom att anpassa sig till 
samhällets normstruktur. Avsteg från de formaliserade bilder av hur olika 
typer av organisationer skall fungera kan bli problematiskt. En verksamhet 
som inte tydligt låter sig kategoriseras blir lätt obegriplig. Inte bara för om-
givningen utan också sett inifrån.  
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Innan vi fördjupar oss specifikt i föreställningar om olika typer av organi-
sationer kan en diskussion om vad en organisation egentligen är vara på sin 
plats. Ett användbart sätt att betrakta en organisation är att se den utifrån de 
tre delarna; identitet, hierarki och rationalitet (Brunsson & Sahlin-
Andersson 1998). Dessa tre delar utgör i någon form en central del av det vi 
betraktar som en organisation. En avsaknad av någon av dessa skapar tvivel 
om huruvida det över huvudtaget är att betrakta som en organisation.  

För identitetsbegreppet blir bland annat ett avgränsande av vad som är 
själva organisationen av betydelse. Vad och vilka som ingår behöver definie-
ras. Ofta betraktas en organisation som en aktör med tydliga gränser och 
karaktärsdrag. Hierarkibegreppet är centralt för förståelsen av organisatio-
nens samordning och styrning. Föreställningen om rationalitet utgör den 
slutliga men kanske mest centrala aspekten. Med utgångspunkt i den antas 
organisationen vara intentionell. Ett specifikt mål liksom till detta kopplade 
aktiviteter förväntas existera.

En organisations identitet hör nära samman med i vilket sammanhang or-
ganisationen befinner sig. Ibland talar man om organisatoriska fält (DiMag-
gio & Powell 1983) som den grupp av organisationer man identifierar sig 
med och relaterar närmast till. Inom fältet finns socialt konstruerade normer 
för hur man beter sig och identifierar sig. Man skapar en gemensam över-
enskommelse om vilka man är och vad man syftar till. En sådan delad identi-
tet skapar sammanhållning och gemenskap. Ibland förekommer också mer 
formaliserade och regulativa inslag så som branschföreningar.  

Organisationsformer 
Vad gäller olika typer av organisationer och deras kännetecken så har be-
greppet institutionella organisationsformer (Johansson 2002) fått en central 
roll inom svensk nyinstitutionell teori. Dessa utgörs av förenklade typer av 
organisationsformer. Flera indelningssätt förekommer men ett ofta refererat 
uppdelningssätt är den politiska organisationen, företaget och föreningen
(Brunsson 1991). Dessa är förenklade bilder från skilda samhällssektorer; 
den offentliga, marknaden och gemenskapen (Forssell & Jansson, 2000).  
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 Marknad Det offentliga Gemenskap 

Organisations-
form 

Företag Förvaltning/ 
myndighet 

Förening 

Huvudman Ägare Offentliga huvud-
män 

Kollektivet av 
medlemmar 

Syfte Förränta ägarnas 
kapital 

Verkställa av hu-
vudman fattade 
beslut 

Tillgodose det 
gemensamma 
intresset 

Använda-
re/målgrupp

Kunder Invånare/ medbor-
gare 

Medlemmar/ 
vissa andra 
specificerade 
grupper 

Relation Tillfällig Obligatorisk Varaktig och 
frivillig 

Utbytesform Marknadsutbyte Återfördelning Återfördelning 

Finansiering Försäljningsintäkter Skatter Avgifter/bidrag 

Varje organisationstyp har sina institutionella grundlogiker eller rationalite-
ter. Marknadens sfär bygger på en logik där vinst skall maximeras och trans-
aktioner och relationer förändras därför ständigt. En sida av denna utbytbar-
het är konkurrens som är ett av marknadens främsta karaktäristika.  

Organisationer i gemenskapssektorn syftar typiskt sett till att tillgodose 
sina medlemmars önskemål och intressen. I vissa organisationer så som till 
exempel de av välgörenhetskaraktär finns också andra målgrupper än med-
lemmarna. I typfallet krävs ingen betalning av avnämarna, verksamheten 
grundas på medlemmarnas frivilliga insatser. Det kan vara både i form av 
deltagande, arbetsinsatser och/eller avgifter. Föreningen bygger på dess 
medlemmar och deras frivillighet, utan det upphör föreningen.  

Det offentliga organiseras i form av förvaltningar och myndigheter och 
målgruppen utgörs av invånare/medborgare. Relationen är obligatorisk och 
verksamheten finansieras genom skatt.  

Tabell 3.1 Karaktärisering av tre samhällssfärer och deras organisationsformer, 
Källa: Forssell och Jansson 2000, sid. 22 
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Nämnas bör också att verksamhetsområden, i likhet med organisationer, 
kan vara institutionaliserade så att en viss typ av verksamhet förknippas med 
en viss organisationsform (Johansson 2002). 

Ofta har en organisation drag från olika institutionaliserade organisations-
former (Brunsson 1991). Organisationen måste då hantera olika logiker sam-
tidigt. Något som kan vara mycket problematiskt då det kan ge upphov till 
motstridiga krav och legitimitetsproblem (Sahlin-Andersson 1998). Glid-
ningarna mot andra former benämns ibland i termer av politisering, företagi-
sering och förenisering (Brunsson 1991). Imitation och översättning är cen-
tral begrepp där det senare indikerar en större anpassning till de egna förhål-
landena.

Ett venndiagram (figur 3.3) kan illustrera de 
tre samhällssfärerna eller organisationsformerna.  
Utifrån antagandet att det finns tre huvudsakliga 
former och att verksamheter kan visa drag av 
andra illustrerar diagrammet de sju kombinatio-
ner av tillhörighet som är logiskt möjliga. Grän-
serna är naturligtvis inte exakta och en organisa-
tion kan befinna sig närmare en typ än en annan 
och ha mer eller mindre drag från de olika ty-
perna.

Ett resonemang som fördes i metoddelen i 
avhandlingen, med tydlig koppling till det om olika logiker är det om triple 
helix. Sandström och Ylinenpää (2009) lyfter inom ramen för det problema-
tiken ur ett samverkansperspektiv. Bland annat visar de då på hur de tre ty-
perna av aktör i triplehelixsamarbeten; myndigheter, universitet och närings-
liv (Etzkowitz och Leydesdorff 2000) drar från skilda logiker. Något som ur 
samverkanssynpunkt kan vara problematiskt. Sandström och Ylinenpää 
(2009) lyfter fram hur skilda logiker vad gäller bland annat målsättning och 
tidsperspektiv kan utgöra en grund för intressekonflikter och i förlängningen 
misslyckanden. Samtidigt visar det också hur just olikheter i sig är en grund 
för potentialen i samarbete.   

Organisationsformer och logiker 
För att återgå till de tre organisationsformer som diskuterats tidigare så kan 
de relateras till avhandlingens övergripande logiker. Den neoklassiska, den 
neoösterrikiska och den kritiskt emancipatoriska där vissa organisationstyper 
lättare kombineras med vissa logiker. Detta diskuteras mer i detalj senare i 
avhandlingen men redan här kan det konstateras att tanken om institutionali-
serade organisationsformer och deras olika underliggande antaganden kopp-
lade till logikerna kan hjälpa oss att förstå vad som sker i resurscentra. Vi 
kommer då bland annat att se hur resurscentra förekommer som samtliga av 
de tre typerna av organisationer, så också som utförare med vinstsyfte. 
Marknadens logik tycks också introduceras allt starkare. Det finns en tydlig 

Figur 3.3  
Tre organisationstyper 
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generell tendens där man från statens sida vill se en större andel privata utfö-
rare. Kopplingen till det offentliga är också stark, inte minst genom att vissa 
resurscentra arbetar mycket nära eller till och med integrerat i en kommun. 
Samtidigt har verksamheten i resurscentra en stark ideell bas, något som ger 
upphov till flera tydliga krockar. En identitetsproblematik där flera lokala 
resurscentra slits mellan olika målbilder och krav blir tydlig. 

För att kort summera det här kapitlet så har det huvudsakligen behandlat 
logikbegreppets teoretiska bas. Kapitlets första del berörde en övergripande 
samhällsnivå där bland annat paradigm, diskurs och programteori blev ett 
sätt ringa in logik som begrepp. Den andra delen av kapitlet satte organisa-
tionen och dess logik i centrum. Särskilt diskuterades då olika typer av orga-
nisationer och hur de hör samman med olika förväntningar. Förväntningar 
från vilka avvikelser per definition innebär legitimitetsproblem. 

Den fördjupning kring logikbegreppet som det här kapitlet inneburit har 
på grund av begreppets centrala roll i avhandlingen varit viktig att göra. För-
djupningen ger också en betydelsefull förförståelse inför de efterföljande 
kapitel där de tre logikerna definieras.  
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Kapitel 4 

En neoklassisk- respektive neoösterrikisk logik 

I föregående kapitel diskuterades logikbegreppet och på vilket sätt jag teore-
tiskt förhåller mig till det. I det här kapitlet ligger fokus på två av de tre logi-
ker som är centrala för avhandlingen, nämligen den neoklassiska och neoös-
terrikiska. Logikerna bör, som beskrivits i metodkapitlet, förstås som förenk-
lade och schematiska bilder, så kallade idealtyper (Weber 1977) vilka blir 
användbara för att förstå resurscentra både som policy och praktik.  

De två idealtyperna har sin grund i två relativt väl etablerade perspektiv 
på utveckling. Kapitlet inleds med en beskrivning av den neoklassiska logi-
kens dominans över ekonomin. Därpå följer en diskussion om den neoöster-
rikiska logikens historiska framväxt. Särskilt fördjupas individperspektivet. 
Avslutningsvis diskuteras de båda logikernas skilda policyimplikationer. 

En stark neoklassisk grundsyn 
En stark tilltro till de stora företagen, till massproduktion och standardise-
ring, har som vi sett länge präglat samhället. Så både i höger- och vänsterori-
enterad politik och i öst- såväl som västvärlden (Henrekson & Stenkula 
2007). I västvärlden har den traditionellt neoklassiska teoribildningen varit 
den dominerande.  

Inom neoklassisk teori antas den enskilda företagaren ha marginell bety-
delse för den ekonomiska utvecklingen. Istället ställs en centraliserad styr-
ning, standardisering och storskalighet i centrum. Samhället antas vara möj-
ligt att styra som en maskin där utfall kan förutsägas. Genom ett matematiskt 
modelltänkande menar man att ekonomin kan beräknas och modelleras. Att 
man utifrån vissa insatsfaktorer så som arbete och kapital till exempel kan 
räkna ut ett optimalt sparande och tillväxt (Henrekson & Stenkula 2007). I 
modellförutsättningarna antas ofta informationsfördelningen liksom utnytt-
jandet av möjligheter vara perfekt. Marknaden förutsätts fungera just som en 
maskin där vissa insatser ger ett specifikt och förutsägbart resultat. Synsättet 
tar mycket lite, eller ingen hänsyn till individen. Människans initiativförmå-
ga och fallenhet att se möjligheter ignoreras i stor utsträckning. Som Hen-
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rekson och Stenkula (2007) uttrycker det tar man ”oftast företag, affärsidéer 
och verksamheter för givna och bortser ifrån att någon måste upptäcka, tänka 
ut/eller skapa dem”(Henrekson & Stenkula 2007, sid 135).  

På senare tid har tilltron till de stora företagens betydelse dock försvagats. 
Mot bakgrund av bland annat globalisering, efterfrågan på kundnärhet och 
anpassade produkter, marknadens snabba förändringstakt och en allt snabba-
re informationsspridning menar man att vinsterna med stordrift, standardise-
ring och centralisering minskat avsevärt (t.ex. Henrekson & Stenkula 
2007).15 Samtidigt betonas den enskilda företagarens betydelse för ekonomin 
allt mer. Företagarna, entreprenörerna lyfts fram som några som skall skapa 
nya arbetstillfällen och lyfta ekonomin. Det är de snarare än storföretagen 
som nu förväntas skapa och upprätthålla vår välfärd.  

Själva främjandet av småföretagande har länge präglats av den neoklas-
siska tanketraditionen där man med hjälp av offentliga insatser sökt motver-
ka marknadsimperfektioner genom bland annat finansiellt stöd och rådgiv-
ning (Boter m.fl. 1999). I en allt mer dynamisk ekonomi präglad av hög för-
ändringstakt antas nu möjligheten att från samhällets sida styra ekonomin, 
som vi sett, vara mer begränsad. Med en syn på ekonomi som heterogen och 
svårförutsägbar blir central planering och styrning av samhällsekonomin inte 
längre en lika framkomlig väg. Behovet av ett teoretiskt ramverk där indivi-
den och det enskilda företaget får större plats blir också påtagligt.

Den mest framträdande heterodoxa teoribildningen i förhållande till den 
neoklassiska utgångspunkten för företagsfrämjande är den neoösterrikiska. 
Här utgör just individen liksom marknadens heterogenitet och föränderlighet 
centrala drag. Modelltänkande och maskinmetaforer ter sig avlägsna. Den 
neoösterrikiska traditionen kopplas istället samman med liberala policyim-
plikationer. En laissez-faire-politik där statliga interventioner i det närmaste 
betraktas som kontraproduktiva. Just dessa två motpoler; den där man utgår 
från statens roll i entreprenörskapsfrämjande som viktig och möjlig och den 
där staten antas ha mycket begränsade förutsättningar, utgör två hörnstenar 
för studiet av entreprenörskapspolicy (Audretsch, Grilo & Thurik 2007).  

Den österrikiska skolbildningen 
Som den österrikiska skolbildningens förste teoretiker räknas ofta Carl 
Menger. Han var verksam i tiden runt det förra sekelskiftet. Menger kritise-
rade den klassiska skolbildningen bland annat genom sin teori om avtagande 
marginalnytta. Hela teoribildningen kan sägas vara byggd på en grund skild 
från den klassiska nationalekonomin. Särskilt betydelsefull har betoning av 

15 Men samtidigt finns också en motriktad trend av enorma och globalt omspännande företag 
och koncerner. Det i branscher där stordriftsfördelarna fortfarande är stora och global distribu-
tion och marknadsföring utgör centrala element. (Henrekson & Stenkula 2007) 
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individens subjektiva handlande varit. Bland den österrikiska skolbildning-
ens frontfigurer bör också Eugen von Böhm-Bawerk och Friedrich von Wie-
ser nämnas.  

En av de mest välbekanta bland den österrikiska skolbildningens teoreti-
ker är kanske ändå Ludwig von Mises. Mises kritik av centralplanering lik-
som hans motstånd mot de positivistiska tankeströmningarna är särskilt 
framträdande (Hakelius 1995). 

Mises brukar, tillsammans med Friedrich von Hayek, räknas som en bryt-
punkt till en ny generation av den österrikiska skolbildningen som benämns 
som neo- eller nyösterrikisk. Till tanketraditionen har sedan också bland 
annat Ludwig Lachmann och Israel Kirzner kopplats. Den neoösterrikiska 
strömningens inverkan på den ekonomiska politiken har skiftat men genom-
går idag en slags renässans (Hakelius 1995).  

Ett avgörande slag förlorade man dock. Det om konjunkturanalys i sam-
band med 1930-talets depression. Hayek intresserade sig i likhet med den 
brittiske nationalekonomen Keynes för konjunkturcyklerna men de kom till 
diametralt olika slutsatser. Medan Keynes menade att ekonomiska fluktua-
tioner var en följd av en kapitalistisk ekonomi och att statliga interventioner 
kunde dämpa cykliska svängningar och jämna ut konjunkturer ansåg Hayek 
att det var statens penningpolitiska inblandning som satte ekonomin ur ba-
lans. Hayeks slutsats blev att statliga interventioner inte var en lämplig väg 
utan att staten skulle göra bäst i att låta marknaden själv reglera ekonomin. 
Den falang som fick genomslagskraft i den ekonomiska politiken var, som vi 
sett, Keynes. Det blev med statliga interventioner man gick ur 1930-talets 
depression och Hayeks tankar kom att bli förbisedda. 

Keynes analys kom att dominera stora delar av västvärlden under lång tid. 
Först med 1970- och 80-talets ekonomiska kriser och stagflation brast till-
tron till modellen. Pendeln hade svängt och många länders politik, inte minst 
i Thatchers i England och Reagans i USA, kom istället att influeras av Hay-
eks tankegods. Till det liberala tänkandets renässans bidrog också Milton 
Friedman som liksom Hayek kritiserat keynesianismen. Friedmans tankar 
om marknadsekonomi och avreglering kom att ha, och har fortfarande, stor 
påverkan på stora delar av västvärldens ekonomiska politik. 

Individen i fokus 
De neoklassiska modellerna har, som vi sett, haft svårt att inkorporera indi-
videns funktion. Som en konsekvens av det har man tenderat att ta hänsyn 
till företagarens roll bara där den, som Henrekson och Stenkula (2007, sid 
11) uttrycker det, ”går att räkna på”. Förståelsen för individperspektivet har 
blivit mycket begränsad och entreprenören har knappast givits någon huvud-
roll. På sin höjd finns entreprenören med i bakgrunden. Som en statist eller 
kanske en scenarbetare. Som någon som får det att rulla på men som tas 
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förgiven, som inte uppmärksammas eller tillskrivs någon central betydelse. I 
den neoösterrikiska skolbildningen däremot spelar entreprenören huvudrol-
len. Nästan alltid i form av den store hjälten (se t.ex. Ogbor 2000). En hjälte 
som knappast står i bakgrunden utan som istället applåderas fram på scen, 
igen och igen.  

Den som, under 1900-talet, först kom att verkligen lyfta fram individen 
som entreprenör och dess betydelse för den ekonomiska utvecklingen var 
dock nationalekonomen och statsvetaren Joseph Schumpter. Schumpeter 
föddes 1883 i den då Österrikisk-Ungerska16 staden Triesch (Landström 
2000). Hans betoning av individen liksom hans delvis österrikiska ursprung 
kan tyckas binda honom samman med den österrikiska skolbildningen men 
om han skall räknas dit eller inte är omtvistat (Venkataraman 1997). I vilket 
fall kan det konstateras att Schumpeters betoning av individen inspirerat 
inom inriktningen.  

Den inom den neoösterrikiska skolbildningen som särskilt kopplas sam-
man med intresset för entreprenörens roll på marknaden är Kirzner17. En 
skiljelinje mellan Schumpeter och Kirzner utgörs av hur de ser på jämvikts-
begreppet. Medan Schumpeter betraktar entreprenören som någon som bi-
drar till oordning genom en kreativ och nyskapande förstörelse menar Kirz-
ner istället att entreprenören tvärtom bidrar till att marknaden rör sig mot ett 
jämviktsläge18. Företagaren ser utifrån sin individuella kunskapsbas möjlig-
heter på marknaden och väljer att agera på dem. Där Schumpeter betonar det 
innovativa och totalt nyskapande lägger Kirzner istället vikt vid förmågan att 
se möjligheter i till exempel instabila marknader och ineffektivitet. En tydlig 
distinktion görs mellan huruvida möjligheter ”upptäcks” eller ”skapas”. 

 Begreppet upptäcka, som kan förstås som mer objektivt, hänförs till 
Schumpeter medan begreppet skapas där subjektets betydelse lyfts fram 
ligger nära Kirzners sätt att se på entreprenören (Henrekson & Stenkula 
2007).  

Policyimplikationer 
De olika logikerna får utifrån sina respektive utgångspunkter olika konse-
kvenser för hur policy bör utformas. Som några av den neoösterrikiska teo-
rins grundvalar kan vi se; betoningen av individen, tanken om att mänskligt 
handlande inte kan förutsägas beräknas eller förklaras utifrån modeller, att 
man vänder sig mot determinism och istället betonar människans fria vilja, 

16 Numera Slovakien 
17 Henrekson och Stenkula menar dock att Schumpeters och Kirzners sätt att se på entrepre-
nörskap inte är diametralt olika utan att de istället kan kombineras (2007, sid 28) 
18 Någon jämvikt nås enligt Kirzners teori dock aldrig eftersom till exempel preferenser och 
teknologi ständigt förändras.  
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att man lyfter fram information som något som aldrig kan vara perfekt förde-
lad utan istället menar att just individers olika kunskapsbaser är en central 
förutsättning för entreprenöriell handling. Henrekson och Stenkula (2007, 
sid 13) beskriver delvis utgångspunkten på det här sättet:  

Vare sig Henry Ford eller Bill Gates uppfann de teknologier som de byggde 
sina framgångar på. Vad de däremot gjorde var att utnyttja befintliga resurser 
på ett nytt och mer värdeskapande sätt. De var entreprenörer och det var de-
ras exploatering av ny kunskap som genererade tillväxt, inte den nya kunska-
pen i sig. (Henrekson & Stenkula 2007, sid 13) 

De antaganden man gör får, som tidigare diskuterats, avgörande konsekven-
ser för hur man ser på policy för entreprenörskap och företagsfrämjande. De 
neoösterrikiska antagandena implicerar en tydligt liberal politik. Kirzner 
själv skriver så här: 

A free society is fertile and creative in the sense that its freedom generates 
alertness to possibilities that may be of use to society; a restriction on the 
freedom of a society numbs such alertness and blinds society to possibilities 
of social improvement. By the very nature of the damage such restrictions 
wreaks, its harmful effects on social welfare may not be able to be noticed, 
measured or specified. (Kirzner 1979, sid 239) 

Kirzner talar om ett självständigt samhälle präglat av frihet där möjligheter 
frodas. I det här Kirznerska idealsamhället finns inga begränsningar av frihe-
ten som riskerar att hämma människans vakenhet. Utgångspunkten är att 
interventioner riskerar att sätta marknadens funktionssätt ur spel. Enligt 
Kirzner är det bara den kapitalistiska konkurrensmarknaden i sig som kan 
avgöra om en vara eller tjänst har ett egentligt värde att tillföra. Intressant i 
sammanhanget är att Kirzner uttrycker sig i form av ”social improvement” 
och ”social welfare” vilket underförstått kan tänkas hänvisa till ett kollektiv 
snarare än en individ. Det är en förbättring av samhällelig, eller social nytta 
och välstånd som nämns. Något som vi kommer att få tillfälle att delvis be-
röra senare. Men redan här kan det vara värt att särskilt framhålla att den 
österrikiska skolbildningen till skillnad från den neoklassiska tar tydligt in-
tryck från sociologin. Man intresserar sig för människors handling eller för 
praxeologi som det ibland benämns. 

När vi utifrån en neoösterrikisk logik närmar oss mer konkreta förhåll-
ningssätt till företagsfrämjande blir själva utgångspunkten om individens 
centrala roll en av de mest betydande. Boter m.fl. (1999) diskuterar detta på 
ett illustrativt sätt där de framhåller hur det är människor och inte företag 
som gör affärer. De lyfter fram hur det påståendet kanske knappast känns 
som särskilt radikalt men hur det trots det skiljer sig fundamentalt från hur 
man under lång tid utformat policyinsatser.   
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Förutom fokus på individen istället för företaget utgör också en dynamisk 
analys snarare än en statisk, en syn på ekonomin som ett öppet system snara-
re än ett stängt samt en syn på ekonomin som något annat än ett nollsumme-
spel där en individ förlorar när en annan vinner, utgångspunkter (Boter m.fl. 
1999). En entreprenörskapspolitik grundad i en neoösterrikisk logik bör så-
ledes fokusera på individens drivkrafter samt dennes förmåga att upptäcka 
affärsmöjligheter. Det kan sättas i relation till en neoklassisk utgångspunkt 
där resursfrågan, som den illustreras i tabellen nedan, istället sätts i fokus 
(Stevenson & Lundström 2001).  

Särskilt intresse har därmed riktats mot de små företagen ur ett resursper-
spektiv. En policykonsekvens har blivit att arbeta med resursstöd för att 
kompensera det som betraktats som ett underläge för småföretag i relation 
till stora (Storey 1994).  

Resonemangen och implikationerna ovan har bäring inte bara på ekono-
min kopplad till entreprenörskap utan på förhållningssätt till samhällseko-
nomin i stort. Thurik (2004) talar i termer av ett skifte från en styrd sam-
hällsekonomi till en entreprenöriell ekonomi. Den styrda ekonomin bygger 
på kontroll och stabilitet medan den entreprenöriella ekonomin istället foku-
serar på möjliggörande. Thurik argumenterar för att den styrda ekonomin 
inte längre motsvarar samhällsekonomins krav. Det eftersom marknaden, 

Neoklassisk teori Neoösterrikisk teori 

Fokus på företaget Fokus på individen 

Politiken inriktas på företagets resur-
ser – att öka effektiviteten och undan-
röja hinder på marknaden 

Politiken inriktas på individens driv-
krafter och upptäckandet av affärsmöj-
ligheter 

Tabell 4.1 Entreprenörskapspolitik – en jämförelse mellan neoklassisk teori och 
neoösterrikisk teori, Källa: Landströms 2000, sid 59 sammanställning utifrån Ste-
venson & Lundström (2001) 

Möjlig- 
heter 

Driv- 
krafter 

Resurser 

Möjlig- 
heter 

Resurser 

Driv- 
krafter 
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som han ser den, numera karaktäriseras av föränderlighet och osäkerhet sna-
rare än stabilitet och stordriftsfördelar (ibid.). Tabellen nedan sammanfattar 
några av skillnaderna mellan en styrd- och entreprenöriell ekonomi.  

Kategori Styrd ekonomi Entreprenöriell  
ekonomi 

Extern omgivning Stabil 
Specialisering
Homogenitet 

Turbulent 
Diversifiering 
Heterogenitet 

Policy Inskränkande 
Nationellt fokus 
Fokus på utflöde 

Möjliggörande 
Lokalt fokus 
Fokus på inflöde 

Det som Thurik (2004) beskriver i termer av styrd- respektive entreprenöriell 
ekonomi har tydliga kopplingar till de neoklassiska och neoösterrikiska logi-
kerna. Den neoklassiska hänförs till en styrd ekonomi medan den neoösterri-
kiska ligger nära det som Thurik kallar för en entreprenöriell ekonomi.  

Den mest omfattande studien av svensk policy för småföretagande i rela-
tion till de två logikerna; den neoösterrikiska respektive neoklassiska har 
genomförts av Dan Hjalmarsson (1998). Han intresserar sig då just för dessa 
logiker och deras olika slutsatser beträffande hur rådgivning bör utformas 
och i vilken omfattning interventionerna bör införlivas. Det gör Hjalmarsson 
utifrån vad han benämner som ett kritiskt perspektiv. 

Hjalmarsson och Johansson (2003) menar att man bör betrakta insatser 
för rådgivning med utgångspunkt i två skilda nivåer; dels på makronivå och 
dels på mikronivå där relationen mellan rådgivare och klient sätts i fokus. På 
makronivå lyfter de fram den neoklassiska respektive den neoösterrikiska 
logiken. Utifrån dessa ser de på rådgivning som operativ eller strategisk.
Den operativa rådgivningen kopplas till den neoklassiska logiken medan den 
strategiska sätts i samband med den neoösterrikiska.  

Operativ rådgivning betraktas som objektiv till sin karaktär där kunskap 
kan ackumuleras i en experttjänst. Operativ objektiv kunskap kan till exem-
pel vara information om lagstiftning och redovisningssed. Den operativa 
rådgivningen är en i princip enkelriktad kommunikation från rådgivare till 
klient. Den strategiska rådgivningen bygger däremot på ett samspel. Här 
utgör rådgivaren inte någon expert med ett informationsövertag. Istället byg-
ger rådgivningsprocessen på ett jämbördigt samspel där rådgivaren utgör en 
samtalspart snarare än en expert. (Hjalmarsson 1998, Hjalmarsson & Johans-
son 2003) 

Tabell 4.2 Skillnader mellan styrd- och entreprenöriell ekonomi, Källa: Thurik 
(2004, sid 40). Tabellen är bearbetad genom översättning och förkortning.   
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Genom studiernas kritiska perspektiv lyfts underliggande antaganden och 
vad de får för konsekvenser. Bland annat genom en maktaspekt på rådgiv-
ning där författarna visar hur olika underliggande antaganden för med sig 
skilda förhållningssätt och konsekvenser för relationen mellan rådgivare och 
klient (Johansson 1997, Hjalmarsson & Johansson 2003).   

En intressant teoriutveckling vad gäller logiker i relation till policy och 
företagsfrämjande har också gjorts av Ylinenpää (2008). Då på området 
innovationssystem. Ylinenpää bygger vidare på Cooke och Leydesdorffs 
(2006) idé om två typer av regionala innovationssystem; institutionella re-
spektive entreprenöriella19. Utvecklingen gör Ylinenpää bland annat mot 
bakgrund av Johannissons (2000) uppdelning i ”managerialism” respektive 
”entrepreneurialism” och Sarasvathys (2001) ”effectuation” och ”causation”. 
Ylinenpää knyter då effectuation och entrepreneurialism till de entreprenöri-
ella innovationssystem medan causation och managerialism knyts till de 
institutionella. Därigenom karaktäriseras de institutionella som att de bygger 
på tanken om planering, kontroll, riskminimering och en mekanistisk logik. 
Till de entreprenöriella knyts istället handlingsorientering, tanken om att 
handla utifrån det som står till buds, entreprenöriell förmåga och en mer 
organisk logik. I relation till de logiker som diskuteras i avhandlingen skulle 
den institutionella innovationssystemstanken stå nära en neoklassisk ut-
gångspunkt medan den entreprenöriella skulle ligga närmare den neoösterri-
kiska.

Underliggande antaganden i relation till policy för entreprenörskap och 
företagsfrämjande har dock överlag studerats i mycket begränsad omfattning 
(t.ex. Hjalmarsson 1998, Riksrevisionsverket 2005, SOU 2000:93). I den 
mån det har skett har det huvudsakligen gjorts inom ramen för just det kritis-
ka perspektivet. Ett perspektiv där man förutom att analysera befintliga un-
derliggande antaganden ofta för fram också andra möjliga sätt att se på och 
förhålla sig till entreprenörskap och företagande.

Sammanfattningsvis har det här kapitlet behandlat den neoklassiska- och 
neoösterrikiska logiken. Särskilt har individens betydelse liksom policyim-
plikationer lyfts fram. För att skapa en överblick av logikerna jämförs och 
sammanfattas de i kapitel sex. Innan det diskuteras den kritiskt emancipato-
riska logiken.   

19 Cooke & Leydesdorff (2006) använder, liksom Ylinenpää (2008) beteckningarna Entrepre-
neurial Regional Innovation System (ERIS) respektive Institutional Regional Innovation 
System (IRIS). 
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Kapitel 5 

En kritiskt emancipatorisk logik 

I det här kapitlet diskuteras avhandlingens tredje logik; den kritiskt emanci-
patoriska. Denna tredje logik medför ett alternativt sätt att förstå och förhålla 
sig till utveckling. Kritiskt emancipatorisk logik utgör inte någon sedan tidi-
gare fastställd eller allmänt vedertagen benämning. Den utgör istället mitt 
sätt att förstå och sammanlänka en fåra av alternativa och utmanande ström-
ningar. En sammanhållen benämning och diskussion om ett sådant alterna-
tivt perspektiv, skulle som jag ser det, potentiellt kunna berika förståelsen för 
underliggande antaganden.  

Det jag ringar in som en kritiskt emancipatorisk logik kan förstås utifrån 
några särskilt viktiga aspekter. Den kanske viktigaste bland dessa är den 
kritiska utgångspunkten vilken också diskuteras först i kapitlet. I den ligger 
en underliggande samhällskritik vilken fördjupas närmare. En central aspekt 
av logiken är också den emancipatoriska utgångspunkten med tanken om 
möjlig förändring. Utifrån den diskuteras vägar till förändring och olika för-
hållningssätt till det. Härefter övergår kapitlet till att handla om den kritiskt 
emancipatoriska logiken i relation till företagande specifikt. Logikens inne-
boende kritiska utgångspunkt innebär då, som diskuteras i avsnittet, en kritik 
av den individualiserade bilden och det ekonomistiska tolkningsföreträdet. 
Avslutningsvis diskuteras logikens policyimplikationer vad gäller policy för 
företagsfrämjande.  

En kritisk utgångspunkt 
Precis som framgår av själva benämningen i sig kan logiken som sådan sä-
gas ha sin teoretiska hemvist inom den så kallade kritiska traditionen. Ett 
kritiskt perspektiv kan låta som en väl bred benämning av en vetenskaplig 
inriktning och man kan med en befogad undran fråga sig om inte just en 
kritisk hållning är själva grunden till all forskning. Här avses dock forskning 
som går betydligt längre i den kritiska ambitionen, än till det som Alvesson 
& Deetz (2000) kallar för ”felfinneri”.
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Vad man räknar in i kritisk forskning skiljer sig mycket åt. Många be-
skrivningar är mycket breda medan andra avgränsar snävare. Den avgräns-
ning som här används är den som Alvesson och Deetz (ibid.) definierar, 
främst från Frankfurtskolan med teoretiker som Horkeimer & Adorno (1981) 
och Habermas (1987a, b, 1997). Till den kritiska skolbildningen kopplas 
också postmodernism med tänkare som Derrida och Foucault. I den senare 
inriktningen betonas särskilt språket och dess betydelse för hur verkligheten 
konstrueras. Ett tydligt intresse för makt, marginalisering och dominans ka-
raktäriserar också den postmodernistiska inriktningen. Ur ontologisk- och 
epistemologisk synvinkel utgår den postmodernistiska inriktningen från en 
intersubjektiv syn där det relationella är grunden för vår förståelse och vårt 
förhållningssätt till omvärlden.  

Något som förenar olika tankeströmningar inom det kritiska perspektivet 
är ett avståndstagande från en objektiv kunskapssyn, från modelltänkande 
och tron på enkel rationalitet. Man avvisar i allmänhet upplysningens tro på 
kunskapens kumulativitet där sanning läggs till sanning vilket antas leda till 
upplysning och frigörelse. Istället lyfter man fram en betydligt mer komplex 
samhällsanalys där makt, kunskap, förtryck och motstånd blir angelägna 
begrepp. Alvesson och Deetz (2000, sid 7) sammanfattar den kritiska forsk-
ningens syfte med att det är; ”att ifrågasätta etablerade samhällsordningar, 
dominerande praktiker, ideologier, diskurser och institutioner”. De lyfter 
särskilt fram ifrågasättandet som viktigt och att man företrädelsevis intresse-
rar sig för det förgivettagna, det underförstådda, för det som sällan behöver 
uttalas just för att det är förgivettaget.  

En underliggande samhällskritik 
Den kritiskt emancipatoriska logiken, och det kritiska perspektivet inom det 
sätter fokus på frågan om vilka värden som skall få råda och av vilken an-
ledning. Ett flertal kritiska forskare har på ett systematiskt sätt diskuterat 
ekonomins underliggande antaganden och deras betydelse. En av de mest 
genomgripande och kritiska analyserna har gjorts av sociologen Amitai Etzi-
oni (1988). Etzioni diskuterar, vad han kallar det neoklassiska paradigmet. 
Genom en omfattande granskning kullkastar han antagande efter antagande. 
Främst kritiseras tron på den strikt egennyttiga människan, rationalitet och 
individens självständighet. Bakom Etzionis intresse för frågan står en uttalad 
oro för det neoklassiska paradigmets verkningar, inte bara i ekonomin utan 
också av debattklimat, politik och kulturmiljö (Ingelstam 2001). En poäng 
som Etzioni (1998) lyfter fram är att individen inte är ett ensamt jag utan 
ständigt står i förhållande till ett vi.  
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Problematiken kring de neoklassiska antagandena som så förgivettagna 
att de aldrig explicitgörs har lyfts fram av flera forskare. Ingelstam (2001) 
konkretiserar detta, han skriver: 

den ekonomiska diskursen framställs som rationell och objektiv, men bygger 
i verkligheten på vissa etiska antaganden. Genom att dessa döljs eller förne-
kas försvåras samtalet och i värsta fall kommer den att resultera i moraliskt 
klandervärda beslut. (Ingelstam 2001, sid 18) 

Inom det kritiska perspektivet ifrågasätts det ekonomistiska tolkningsföre-
trädet. Man frågar sig vart vi är på väg och av vilken anledning. Ofta arbetar 
man genom att lyfta upp och synliggöra det som betraktas som självklara 
utgångspunkter i ekonomin. Ett sådant exempel är föreställningen om be-
greppet tillväxt som värderingsfritt, objektivt och självklart där man ofta 
oreflekterat utgår från högre BNP och ekonomisk tillväxt som det högsta 
målet (Friman 2002). Där ekonomismen styr betraktas skolan, forskningen 
och människorna, som Ingelstam (2001, sid 21) uttrycker det ”som hjälp-
funktioner för att nå ekonomiska mål: tillväxt och lönsamhet”.

En forskare som tror på en samhällsutveckling i riktning mot en ny ideo-
logi är Harvardprofessorn George C. Lodge. Han menar att en annan logik är 
på frammarsch, en logik där vi går från fokus på individen till gruppen och 
helheten. En utveckling där frågor som just hållbarhet, ekologi och samför-
stånd lyfts fram. (Lodge 1986) 

Lodge ser individualism och kollektivism som ändpunkter på ett kontinu-
um. Någonstans mellan dessa befinner sig samtliga ekonomiska system. En 
förändring mot den nya ideologi Lodge beskriver skulle innebära en rörelse i 
riktning mot kollektivism och från individualism.  

I ett kollektivistiskt samhälle är statens roll tämligen stor. Här utgör staten 
en aktiv aktör vilken inte bara är till för att skydda den enskilda individen 
utan också för det gemensammas bästa. Inriktningen öppnar upp för en bre-
dare ansats där konsekvenser förstås utifrån en helhet. Frågor om ekologi, 
utanförskap och demokrati antas bli viktiga. Satt i relation till de tre logiker 
som avhandlingens teoretiska diskussion utgår ifrån ligger detta kollektivis-
tiska samhälle närmast den kritiskt emancipatoriska logiken. 

Den individualistiskt präglade ekonomin kan relateras till den neoösterri-
kiska logiken. Här är statens roll liten och fri konkurrens utgör basen för 
ekonomin. Statens funktion begränsas till att skydda individens rättigheter 
och egendom. Individen antas vara både fri och fristående. Parallellerna med 
det som här benämns som den neoösterrikiska logiken är som sagt påtagliga. 
En logik som Lodge (1986) således tror att vi är på väg ifrån till förmån för 
den kritiskt emancipatoriska.  

Lodge (1986) lyfter i samband med sin diskussion om en ny ideologi ock-
så fram demokratiaspekten. Han menar att konsensus i och med utvecklingen 
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mot kollektivism kommer att få större betydelse både inom det offentliga 
och privata.  

Många röster, betydligt mer oroliga för varthän den demokratiska utveck-
lingen är på väg, låter samtidigt göra sig hörda. Några av dessa menar att 
samhället i allra högsta grad fortfarande har ett oreflekterat fokus på tillväxt, 
individualism och konsumtion. De varnar för en allt svagare gemenskap och 
demokrati. En sådan röst är Zygmunt Baumans (2002). Han lyfter fram hur 
utvecklingen går mot att fokusera allt mer på människan som konsument. 
Det är konsumtionen i sig som skapar relationen till samhället likaväl som 
identitet och roll. Det är som konsument individen engageras i samhället. 
Ytterligare en viktig del har den individualisering som Bauman menar i 
högsta grad fortfarande präglar vår tid. En individualisering där kollektiva 
problem individualiseras. Något som leder till ett fragmenterat samhälle.  

Ytterligare en framträdande röst i debatten om individens roll i samhället 
är Putnams (1996, 2001). Han menar att det sociala kapitalet urholkats. Det 
visar han genom det drastiskt sjunkande frivilligorganiseringen i civilsam-
hället. Antalet medlemmar i olika typer av folkrörelser har decimerats då 
man tenderar att i högre grad engagera sig i individuella sysselsättningar. 
Genom individualiseringen minskar utrymmet för att diskutera gemensamma 
frågor och mötas. Något som kan vara förödande ur demokratisynpunkt.  

En rörelse som arbetar för att främja det civila samhällets roll är den så 
kallade kommunitarismen. Den växte fram mot bakgrund av liberala ström-
ningar i USA under 1980-talet. En av dess främste förespråkare är Amatai 
Etzioni (1998) som betonar vikten av gemenskap och gemensamma värde-
ringar och ser det som själva kittet för att länka individer samman. Det är 
genom att stärka gemenskapen som samhällskonflikter skall lösas. Inrikt-
ningen kan ses som en slags moralfilosofi där de goda värderingarna sätts 
upp som ledstjärna.  

Den sociala ekonomins roll 
Människors organisering utanför stat och marknad, i sådant som frivilligor-
ganisering föreningar och kooperativ benämns ibland som en del av den 
sociala ekonomin. Ett område som ibland också benämns som den ideella 
sektorn, den tredje sektorn och det civila samhället. Själva begreppet social 
ekonomi är sedan 1989 en del av EU:s explicita terminologi. Det omnämns i 
bland annat strukturfondsprogrammen och gemenskapsinitiativen. En svensk 
definition av begreppet är till exempel:  
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Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har sam-
hälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt 
fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verk-
samheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och lik-
nande sammanslutningar. Verksamheten inom den sociala ekonomin har all-
männytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. (Re-
geringskansliet, 1999, sid 10)  

En del av den sociala ekonomin som kommit att uppmärksammas allt mer är 
något som benämns som socialt entreprenörskap. Ett begrepp som diskuteras 
i det avsnitt som behandlar den kritiskt emancipatoriska logiken i förhållan-
de till företagande.

För att återknyta till gemenskapen och dess förhållande till staten så kan 
vi se en tydlig åtskillnad mellan det förhållningssätt som Lodge (1986) re-
spektive Etzioni (1998) beskriver. I jämförelse med Lodges tankar om det 
kollektiva samhället med en stark stat beskriver kommunitarismen istället en 
svag stat men ett starkt civilsamhälle. Det senare kan ses som en mer liberal 
inställning medan det kollektivistiska samhället kan tolkas som liggande 
närmare en marxistisk syn. Båda dessa förhållningssätt kan, som jag tänker 
mig dem, inrymmas i den kritiskt emancipatoriska logiken. Dock med två 
skilda inriktningar.   

Förändring och emancipation 
Synen på möjligheten till förändring skiljer sig betydligt åt mellan olika tän-
kare inom det kritiska perspektivet. Många av de tidiga tänkarna, så som 
Marcuse liksom Adorno och Horkheimer målade upp en ganska mörk fram-
tidsbild. Marcuses endimensionella människa sitter fast i skapade behov och 
omedvetet förtryck och blir därmed tämligen passiviserad (Marcuse 1968). 
Horkeimer och Adorno (1981) målar upp en dystopisk framtidsbild där 
människan fångas och kontrolleras av konsumtionen.   

En ljusare framtidsbild återfinns hos mer sentida kritiska teoretiker. Bland 
dessa har Habermas varit en av de mest framträdande. Habermas förkastar 
inte upplysningsidealet och moderniteten utan talar istället om det som ett 
ofullbordat projekt (Liedman 1997). Han vill inte förlika sig med postmo-
dernismens fragmenterade världsbild utan tror på mobilisering genom dialog 
och konsensussökande. Habermas sätter stor tilltro till en realisering av den 
emancipatoriska potential som han ser som själva kärnan i den kritiska skol-
bildningen. Också Alvesson & Deetz (2000) lyfter fram ambitionen att för-
ändra. De skriver:

Kritisk forskning syftar generellt till att rubba den rådande sociala verklighe-
ten och ge impulser till frigörelse från eller motstånd mot det som dominerar 
och hindrar människor från att fritt fatta beslut. (Alvesson & Deetz 2000, 
sid 7)   
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Vidare skriver Alvesson tillsammans med Sköldberg att ”den som uppfattar 
det realiserade samhället som det goda samhället finner ringa mening i kri-
tisk teori.” (Alvesson & Sköldberg 1994, sid199) 

Förändringens vägar  
En central fråga inom det kritiska perspektivet är den kring förändring ge-
nom konflikt eller konsensus. Ett förhållningssätt som fått stort genomslag är 
det Habermas (1987b) tar genom tanken att individualiseringen och mark-
nadslogiken rubbar själva grunden för motstånd och förändring. Ett motstånd 
som Habermas tänker sig tar sin utgångspunkt i kollektivet och dess mobili-
sering. En grundsats för Habermas är en naturlig konsensussträvan. Haber-
mas gör en uppdelning av världen i två sfärer; systemvärlden respektive 
livsvärlden (Habermas 1996). I systemvärlden dominerar marknadens och 
förvaltningens normer medan livsvärlden istället präglas av kommunikation. 
I den utgör dialogen en ständigt närvarande källa till en bättre livsvärld (Al-
vesson & Deetz 2000). De olika sfärerna styrs av vad Habermas beskriver 
som skilda rationaliteter; kommunikativ- respektive instrumentell rationali-
tet. Habermas menar att systemvärlden gör allt större intrång i livsvärlden. 
Han går till och med så långt som att tala om en kolonisering av livsvärlden 
och menar att marknad och förvaltning motverkar livsvärldens naturligt 
kommunikativa konsensussträvan (Habermas 1987b). Systemvärlden sönd-
rar möjligheter till kollektivt motstånd och mobilisering. Något som enligt 
Habermas tankesätt är verkligt bekymmersamt ur demokratisynpunkt.  

Habermas utgår från språket och kommunikationen som något som kan 
motverka detta. Han ser det som tydligt rationellt och utan dominans där 
ömsesidig förståelse och en rationell prövning av alternativ har en reell po-
tential att utmynna i konsensus. En grundbult i det som kommit att kallas 
bland annat deliberativ- eller diskursiv demokrati. En modell som skulle 
kunna mota tillbaka systemvärldens intrång och bidra till att återupprätta 
livsvärldens centrala roll. 

Kritiken mot Habermas teori har varit omfattande, inte minst från post-
modernistiskt inriktad forskning. Centrala delar i kritiken har bland annat 
utgått från att den bygger på en för stark tilltro till rationalitet, en överdriven 
tro på människans välvilja och konsensussökande. Habermas tankar om kon-
sensus och en dominansfri diskurs står i synnerligen stark kontrast till de 
postmoderna teoretikerna Laclau och Mouffe (2001). De menar att konsen-
sus på intet sätt innebär något idealtillstånd utan snarare tvärtom. Att kon-
sensus skulle innebära ett hegemoniskt destruktivt tillstånd. Vilket i och för 
sig är ett tillstånd omöjligt att uppnå men som idé inte är eftersträvansvärt. 
Istället lyfter de fram kontrasterande diskurser som själva kärnan för utveck-
ling och demokrati. Sammantaget menar Laclau och Mouffe (2001), som jag 
tolkar dem, att konflikt är en naturlig och central del i en demokrati. Utan 
meningsskiljaktigheter och alternativa bilder skulle ett hegemoniskt tillstånd 
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infinna sig och demokratin skulle gå om intet. Konsensus är därför inte ett 
tillstånd att eftersträva.  

I relation till den kritiskt emancipatoriska logiken tänker jag mig att detta 
kan inrymma både en konsensusinriktad förändringssyn och ett bejakande av 
meningsskiljaktigheter á la Laclau och Mouffe. Båda dessa förhållningssätt 
kan tänkas inrymma tanken om en kollektiv emancipation. Det maktperspek-
tiv som den kritiskt emancipatoriska logiken bygger på är dock tydligare 
inom Laclau och Mouffes tankegångar. De vänder sig mot tanken om en 
dominansfri diskurs och menar att någon sådan aldrig kommer att kunna 
förekomma.

Den uppdelning i olika kunskapsintressen som Habermas (1987a) gör kan 
fördjupa förståelsen. Habermas menar att det bakom allt vetande och kun-
skapssökande står en ideologi. Han talar om ett tekniskt-, ett praktiskt- och 
ett emancipatoriskt kunskapsintresse. Ett tekniskt handlar förenklat om för-
utsägbarhet och kontroll, ett praktiskt om att förklara, förstå och tolka, och 
ett emancipatoriskt om frigörelse. Olika kunskapsintressen företräds tydliga-
re än andra inom olika vetenskapliga förhållningssätt. Inom det naturveten-
skapliga och positivistiska dominerar ett tekniskt kunskapsintresse, inom 
samhällsvetenskapen det praktiska och inom kritisk teori det emancipatoris-
ka.

Med koppling till de logiker avhandlingen bygger sin teoretiska bas kring 
kan den neoklassiska kopplas främst till ett tekniskt kunskapsintresse. Den 
kritiskt emancipatoriska logiken kopplas samman med det emancipatoriska 
kunskapsintresset. Det senare kunskapsintresset är dock, som jag läser Ha-
bermas överordnat de två andra. Det kan bara verka genom en praktisk eller 
teknisk ansats.

En klassificering av den neoösterrikiska logikens kunskapsintresse låter 
sig inte lika enkelt göras. Inom det finns en framträdande frihets- och frigö-
relseretorik. Man talar ofta om frihet, rättigheter och oberoende. Som jag vill 
skriva fram den kritiskt emancipatoriska logiken har denna trots detta dia-
metralt olika utgångspunkter för de frihetsinriktade ambitionerna. Det kritis-
ka perspektivet med tydliga rötter i marxismens idéer om ett undertryckt 
kollektiv där man särskilt lyfter fram just det gemensamma. En utgångspunkt 
där kollektiva uttryck som mobilisering kan bli centrala. I den neoösterrikis-
ka logiken utgår man istället tydligt från individen. Det med starka förtecken 
från liberalismen. Mot bakgrund av detta kan den neoösterrikiska logiken, 
som jag tolkar den, inte definieras som ett emancipatoriskt kunskapsintresse.  

Den kritiskt emancipatoriska logiken och företagande 
Den kritiskt emancipatoriska logiken bygger, som diskuterats ovan, på andra 
underliggande antaganden än den neoklassiska- och kritiskt emancipatoriska. 
Implikationerna för hur man ser på företagande blir därför också annorlunda. 
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Den kritiskt emancipatoriska logiken innebär ett alternativt sätt att förhålla 
sig inte bara till ekonomi och utveckling i stort, utan också specifikt till före-
tagande. Logiken utmanar tydligt traditionella värderingar. De alternativa 
strömningar som finns i förhållningssättet till företagande kan delvis förstås 
utifrån samma utgångspunkter som diskuterats tidigare. Den strikta synen på 
rationalitet, vinstmaximering och egennytta samt den starka individualise-
ringen utgör själva kärnan för kritiken. Till detta kan en rad frågor knytas, 
inte minst i relation till makt. Sådant som kollektivt företagande, marginali-
serade grupper och samhällsnytta blir centralt. Man vänder sig mot den snä-
va ekonomistiska synen på företagande och mot den exkluderande bilden där 
allt annat än en medelålders vit man är annorlunda och avvikande.  

Inom entreprenörskapsforskningen har allt fler röster om vikten av att 
medvetandegöra grundläggande antaganden börjat göra sig hörda (t.ex. 
Gartner 1990, 2001, Grant & Perren 2002, Pittaway 2005, Lindgren & Pack-
endorff 2007). Flera av dessa lyfter fram hur forskningen hittills dominerats 
av drag från vad som här benämns som en neoklassisk logik. Gemensamt 
argumenterar man i stor utsträckning för en större medvetenhet om underlig-
gande antaganden liksom för breddade utgångspunkter. Man menar generellt 
att forskningen om entreprenörskap berikas av heterogenitet. Tvärtemot den 
starka strömning där man annars argumenterar för ett mer preciserat och 
snävt ramverk med skarpt avgränsade definitioner och förhållningssätt (t.ex. 
Shane & Venkataraman 2000).  

I argumentationen för ett breddat angreppssätt lyfts flitigt det kritiska per-
spektivet som potentiellt givande (t.ex. Howorth m.fl. 2005). Föga förvånan-
de mot bakgrund av det kritiska perspektivets intresse för just underliggande 
antaganden och deras betydelse. Den kritiska forskningen medför en potenti-
al att lyfta fram förgivettagna antaganden och därmed synliggöra hur rådan-
de föreställningar påverkar till exempel policyutformning (ibid.).  

Två forskare som varit särskilt betydande i den vetenskapliga debatten om 
grundläggande antaganden inom området är Grant och Perren (t.ex. 2002). 
De beskriver den entreprenörskapsforskning som vuxit fram som mångskif-
tande med inslag från en rad teoretiska områden. De framhåller dock att 
detta inte inneburit att de grundläggande antagandena, eller som Grant och 
Perren uttrycker det, metateorier och paradigm, förändrats. För att studera 
detta genomför de en analys av centrala artiklar i väl etablerade vetenskapli-
ga tidskrifter. De visar därigenom att den absoluta lejonparten av forskning 
bedrivs med utgångspunkt i ett funktionalistiskt paradigm präglat av anta-
ganden om objektivitet och generaliserbarhet. Något som, enligt Grant och 
Perren, sett ur ett bredare perspektiv, riskerar att försvåra för andra para-
digms potentiella genomslag. Berglund och Johansson (2007a) bekräftar 
genom en genomgång av vetenskapliga artiklar Perren & Jennings resultat 
där det funktionalistiska paradigmets starka ställning tydliggörs. Dessutom 
visar det på något som skulle kunna förstås som en förstärkning av ett kri-
tiskt emancipatoriskt spår inom forskningen.  
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Det funktionalistiska paradigmets dominans diskuteras också av Gartner 
(2001) som beskriver outtalade antaganden inom entreprenörskapsteori. 
Gartner utgår från Low & MacMillans (1988) metodiska genomgång av 
entreprenörskapsfältet. Low & MacMillan lyfter fram några grundläggande 
utgångspunkter för entreprenörskapsforskningen; syfte, teoretiskt perspektiv, 
fokus, analysnivå och metodologi. Gartner intresserar sig särskilt för frågan 
om teoretiskt perspektiv och hur detta påverkar de övriga. En central konklu-
sion är just kopplingen mellan teoretiska perspektiv och övriga utgångspunk-
ter, ett starkt länkat beroendeförhållande vilket får viktiga implikationer för 
vad som studeras och hur det görs.  

Forskningen inom entreprenörskapsfältet kan liknas vid blinda som un-
dersöker en elefant (Gartner 2001). De får olika bilder av den men detta helt 
enkelt på grund av att de undersöker olika delar av elefanten. Blindheten hos 
forskarna består, som Gartner beskriver det, i blinda antaganden. Man är inte 
medveten om vilka antaganden man gör och därmed inte heller vilken del av 
elefanten man undersöker.  

Om man, som här, istället väljer att uttrycka sig i termer av logiker kan vi 
se hur de tre logikerna; den neoklassiska, den neoösterrikiska och den kri-
tiskt emancipatoriska alla innebär olika sätt att se på entreprenörskap. Vilken 
logik man utgår ifrån är helt avgörande för vad man ser och har möjlighet att 
se. Med vad som här skulle kallas logikblindhet förblir förståelsen för andra 
logiker liksom förståelsen för den egna logikens begränsningar knapphändig.  

En av Gartners centrala konklusioner är att entreprenörskap och studiet av 
detta varken vinner på, eller låter sig fångas i en enkel definition (t.ex. Gart-
ner 1990 och 2001). Egentligen är det således ingen elefant. Det är något 
betydligt mer komplext än så. Mot bakgrund av detta blir forskarens medve-
tenhet och explicitgörande av antaganden och logiker centralt. Både för 
forskningsfältet i sig och för dess legitimitet.    

Som tidigare diskuterats är de underliggande antaganden som görs avgö-
rande för vilka frågor som kan ställas samt för hur dessa frågor kan besvaras. 
Ett kritiskt perspektiv öppnar upp för ett medvetandegörande av detta och 
därutöver också möjligheten att ställa andra frågor. Dessa kan med en sådan 
utgångspunkt också besvaras på andra sätt och med hjälp av andra metoder. 
Något som görs inom ramen för den kritiskt emancipatoriska logiken sätt att 
förhålla sig till företagande.

En kritik av individualiserade bilden och det ekonomistiska 
tolkningsföreträdet
Den alternativa strömning inom synen på entreprenörskap och företagande 
som här kategoriseras som kritiskt emancipatorisk kan delvis förstås utifrån 
två av de grundläggande antaganden som traditionellt präglat vår syn på 
företagande. Det man vänder sig mot är, i likhet med logiken generellt som 
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diskuterats ovan, främst det ekonomistiska tolkningsföreträdet och den indi-
vidualiserade bilden av företagsamhet.  

Bill och Johannisson (2004) uttrycker tydligt båda dessa grundläggande 
frågor. De skriver ”I begynnelsen var företagsamhet, inte ekonomi eller före-
tag. Företagsamhet speglades i människors initiativ till och ansvar för att 
tillsammans med andra göra något” (Bill & Johannisson 2004, sid 7). Både 
den ekonomistiska logiken och individualisering lyfts fram som domineran-
de. De utgör grundläggande antaganden för företagande och entreprenörskap 
som man i förlängningen tänker sig begränsar människans förmåga till före-
tagsamhet. Företagandets underliggande antaganden disciplinerar, stänger in 
i på förhand förväntade ramar och ger lite utrymme för kreativitet.  

Bill och Johannisson (2004) skriver i relation till detta om barnets ohäm-
made företagsamhet. De vill förlägga företagsamheten till vardagen och be-
skriver den inneboende styrkan i det lokala engagemanget, det spontana och 
den gemensamma drivkraften. Med referens till Pierre Guillet de Monthouxs 
för de en diskussion om den spontana organiseringen och det genuina enga-
gemanget. Bill och Johannisson menar med utgångspunkt i detta att företag-
samheten kvävs genom disciplinering där det tvingas in i en dominerande 
marknadslogik. En logik där egennytta och individualitet förutsätts, samti-
digt som samhällsnytta och gemenskap förbises. Bill och Johannisson skri-
ver:

En verksamhet kan bedrivas för att dess resultat gagnar en själv, att det gag-
nar andra (då talar vi om altruism) eller för att verksamheten i sig skapar en 
rik upplevelse och personlig tillfredsställelse. Traditionell national- och före-
tagsekonomi ser egennyttan som det självklara och alltså företagandet som ett 
sätt att uppnå (ekonomiska) mål. Altruism, tanken att andras glädje är egen 
glädje, är lika främmande som tanken att företagandet som sådan skulle fylla 
existentiella syften, alltså vara meningen med livet och vägen till en stärkt 
egen identitet. Instrumentell, ändamålsbefrämjande, rationalitet dominerar 
alltså värderationalitet. I det perspektivet blir pengar ett medel för att genera 
ytterligare pengar till företagets eller individens gagn. Människor som drivs 
av självförverkligande och behov av att skapa ser däremot företagandet som 
en livsform. I det perspektivet blir marknaden bara en arena som man använ-
der för att realisera egna idéer. I ett av managementtänkande dominerat sam-
hälle betraktas de människor som finner själva företagandet, inte dess eko-
nomiska avkastning, meningsfyllande som irrationella, som outsiders. (Bill & 
Johannisson 2004, sid 9-10) 

Inom det kritiska perspektivet finns ett tydligt intresse för att i motsats till 
individualiseringen lyfta frågan om entreprenörskap och företagande som 
samhälleliga fenomen. Man intresserar sig då för företagande som samhälls-
förändrande snarare än för företagare och deras egenskaper (t.ex. Etzioni 
1987, Gawell 2005, Hjorth m.fl. 2004).  

Detta utgör delvis en reaktion mot det stora fokus på individuella egen-
skaper som länge präglat forskningen. En inriktning där ”riktiga företagare”, 
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vinnare med ”rätt” egenskaper, eftersöks. Den som tydligast präglat den så 
kallade egenskapsforskningen är utan tvivel McLelland. I The Achieving 
society (1967) lyfter McLelland fram en individualiserad bild av entrepre-
nörskap där entreprenörens inneboende och medfödda egenskaper utgör 
själva kärnan.

Ett uttryck för en reaktion mot det underliggande antagandet om indivi-
dualism och elitism som på senare tid har intresserat allt fler är den om ent-
reprenörskapets uteslutande verkningar. Den idealiserade hyllade, starke 
orädde mannen lyfts fram som uteslutande och diskriminerande (Ogbor 
2000). Många argumenterar utifrån detta för en mer mångsidig bild av entre-
prenörskap och företagande (t.ex. Berglund 2007, Lindgren & Packendorff 
2007). Genom nya perspektiv inom entreprenörskapsforskningen har fokus 
för vad man intresserar sig för börjat skifta. Det i riktning från fokus på sub-
stantiv till verb och från att vara till att bli (Hjort 2001).  

Den vetenskapliga diskussionen om den snäva bilden av företagaren är ett 
expanderande fält. Ofta lyfts frågan med utgångspunkt i ett kritiskt förhåll-
ningssätt. Aspekter som exkludering och marginalisering blir då centrala. 
Inte minst genusforskningen har satt fokus på den individualiserade bilden 
av företagande med en sådan utgångspunkt. Bilden av företagaren har lyfts 
fram som tydligt manligt könsmärkt (t.ex. Ahl 2002, Holmquist och Sundin 
2002, Pettersson, 2002). Den kritiska entreprenörskapsforskningen har också 
visat på andra tydliga kategoriseringar så som etnicitet, ålder och klass (Og-
bor 2000). På senare tid har också begreppet intersektionalitet vunnit mark. 
Det sätter uteslutande maktmekanismer i kombination i fokus och visar till 
exempel på hur att vara kvinna och invandrare och företagare utgör något 
annat än ett adderat dubbelt utanförskap. I synnerhet har då kön och etnicitet 
diskuterats. (Berglund & Stenmark 2005).  

Berglund & Johansson (2007b) sätter utifrån ett kritiskt perspektiv peda-
gogen Freires tankar om frigörelse i samband med bilden av entreprenörskap 
och dess uteslutande verkningar. De framhåller därigenom hur en snäv ent-
reprenörskapsdiskurs begränsar men hur Freires tankar kan bidra till att ska-
pa en förståelse för varje individs förmåga att handla entreprenöriellt och 
också betrakta sig själv som entreprenör.  

Steyaert och Hjort (2003) talar om delar av den rörelse som inbegrips i 
den kritiskt emancipatoriska logiken som ”new movements in entrepreneur-
ship”. Också de lyfter just vikten av att se entreprenörskap som ett samhälle-
ligt fenomen. De argumenterar för att gå bortom det rent ekonomiska och se 
också till sociala värden. Relationen mellan entreprenörskap och social för-
ändring sätts i centrum. Steyart poängterar, tillsammans med Katz (2004), 
också hur ett kulturellt- politiskt- och ekologiskt perspektiv bör beaktas. 

Flera av dessa röster återfinns också i ett särskilt temanummer med fokus 
på narrativ som utkom i september 2007 i den ansedda tidskriften Journal of 
Business Venturing. Numret bryter tydligt från tidskriftens sedvanliga inrikt-
ning i entreprenörskapets huvudfåra. Temanumret syftar delvis till att över-
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brygga den narrativa entreprenörskapsforskningen med den mer traditionella 
(Gartner 2007). Det finns också en klar vilja att erbjuda alternativa diskurser. 
Gartner skriver:

Narrative approaches not only uncover the models we currently use to talk 
about entrepreneurship, they give us new ways to talk about this phenome-
non, as well. (Gartner 2007, sid 614) 

En intressant diskussion om olika logiker inom entreprenörskap utifrån ett 
breddande perspektiv för också Johansson (2009). Han använder då Tönnies 
(2001) begrepp gemeinschaft och gesellschaft för att lyfta fram olika logiker. 
Johansson menar då att ett gesellschaft med fokus på stora företag, industria-
lisering och entreprenören som hjälte länge varit dominerande. Mot detta 
ställs gemeinschaft vilket antas kunna utgöra en motbild. Utifrån den här 
breda synen på entreprenörskap förespråkas ur policysynpunkt satsningar på 
att mobilisera entreprenörskap snarare än att söka välja ut få potentiellt 
framgångsrika individer. (Johansson 2009) 

Ett begrepp med nära anknytning till vad som diskuterats ovan gällande 
kopplingen mellan det kritiska perspektivet och entreprenörskap är sam-
hällsentreprenörskap eller socialt entreprenörskap. Under 1980-talet var be-
greppet samhällsentreprenörskap främst kopplat till frågan om lokalsamhäl-
lets överlevnad men den har med tiden kommit få en breddad betydelse 
(Gawell m.fl. 2009, sid 17). Något som var av stor betydelse för dess ge-
nomslagskraft var inte minst inträdet i EU där social ekonomi, som tidigare 
nämnts, redan utgjorde ett etablerat och centralt begrepp. Den sociala eko-
nomin är som Gawell m.fl. (2009, sid 17) utrycker det ”en naturlig arena för 
samhällsentreprenörskap genom sitt intresse för andra frågor än ekonomis-
ka”. Någon allmänt vedertagen definition av begreppet samhällsentrepre-
nörskap finns inte men det sätts i regel i samband med någon typ av sam-
hällsnytta. En central fråga är den om att skapa något slags värde för samhäl-
let behöver vara ett överordnat mål eller ej. Forskningsfältet är omfattande 
och frågorna diskuteras under en rad namn, bland dessa kan civic entrepre-
neurship (t.ex. Leadbeater 1997, Palmås 2003), activist entrepreneurship 
(Gawell 2006) och publikt entreprenörskap (Bjerke 2007) nämnas.  

Viktigt att poängtera är att dessa strömningar i den tredje logikens rikt-
ning bara utgör undantag. Fortfarande är det en rörelse klart i utkanten av 
forskningens huvudfåra. Den tredje logiken utgör en strömning som med 
Kuhns (1979) vokabulär skulle beskrivas som ståendes utanför normalveten-
skapen. Och kanske kan det faktum att den, som ovan, lyfts ut i ett specifikt 
temanummer ses just som ett tecken på detta. 
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Policyimplikationer 
Som vi sett utgår den kritiskt emancipatoriska logiken från andra underlig-
gande antaganden än den neoklassiska respektive neoösterrikiska. Det får 
också skilda implikationer vad gäller hur man ser på policy för företagsfräm-
jande.

Två grundsatser inom det kritiskt emancipatoriska perspektivets är att det 
vänder sig bort från en stark individualisering samtidigt som man poängterar 
att företagande kan ha andra syften än egennytta och vinstmaximering. Att 
man kan driva företag för att det är roligt, för att det passar ens livssituation, 
eller kanske för att det är en dröm. Att maximera den egna vinningen behö-
ver inte vara det främsta målet. Det kan istället vara till exempel att visa på 
möjligheten i ett ekologiskt lantbruk, att skapa sysselsättning på landsbygden 
eller något helt annat. Logiken vänder sig också mot den snäva bilden av 
företagaren. I syfte att bredda den framhåller man gärna en mångfald. En 
mångfald där grupper som kvinnor, invandrare och unga inkluderas i synen 
på företagande. Också branschbegreppet lyfts fram. Man vill då till exempel 
påvisa hur företagande förekommer i andra branscher än de som vi i regel 
kopplar samman med företagande 

Med en emancipatorisk ambition blir även kollektivet och dess förhåll-
ningssätt till begränsande strukturer av betydelse. Människans förmåga och 
förutsättningar att engagera sig i sin egen livssituation lyfts fram. Frågor om 
deltagande, demokrati och gemenskap blir därmed centrala.  

Policyimplikationer utifrån dessa alternativa utgångspunkter kan till ex-
empel tänkas bli att lyfta fram andra bilder av företagare och företagsamhet. 
Att satsa på branscher som traditionellt inte nåtts av stöd, att skapa arenor för 
mobilisering och aktivt deltagande i utveckling, att uppmuntra till engage-
mang, att lyfta fram andra lyckliga företagare än de som blivit ekonomiskt 
rika, att visa också på företagandets baksida, eller att skapa möjligheter till 
kollektiva företagsformer.  

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi se hur det som jag sammanfattar som en kritiskt 
emancipatorisk logik utgör ett alternativt förhållningssätt. Det vänder sig 
mot det neoklassiska sättet att förhålla sig till ekonomi och företagande som 
något instrumentellt med vinst som oreflekterad målsättning. Den syn på 
individen som strikt nyttomaximerande, rationell och egennyttig som före-
kommer inom den neoklassiska- och neoösterrikiska logiken är också det 
något man ifrågasätter. Dels menar man att individen som utgångspunkt för 
att förstå ekonomin är otillräcklig. Man betonar istället betydelsen av det 
kollektiva inslaget där människor tillsammans skapar något. Dels menar man 
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att antagandet om rationalitet inte håller. Oavsett om man talar om någon 
asolut rationalitet eller en subjektiv rationalitet.

Genom att lyfta upp ett alternativt förhållningssätt och påvisa underlig-
gande antaganden i det synsätt som dominerar synliggörs aspekter som inte 
kommer till tals. Frågor om exkluderade grupper, om makt, motstånd, tolk-
ningsföreträde och demokrati blir centrala.  

En tydlig utgångspunkt för den kritiskt emancipatoriska logiken är tron på 
att förändring är möjlig. Genom medvetandegörande och mobilisering antas 
perspektiv kunna förskjutas och förändras. För att använda Habermas termi-
nologi är kunskapsintresset tydligt emancipatoriskt. 

Det här kapitlet har, tillsammans med det föregående, lagt grunden för de 
tre logiker avhandlingen bygger på. I det kapitel som följer görs, med grund i 
denna mer översiktliga bild, en mer systematisk jämförelse mellan logikerna.    
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Kapitel 6 

Sammanfattning av de tre logikernas 
underliggande antaganden och konsekvenser 

Det här kapitlet avslutar genomgången av de tre logikerna. De sammanfattas 
här med avseende på några centrala aspekter vilka presenteras i tabellform.  

De tre logikerna bygger som vi sett på skilda underliggande antaganden. 
Att lyfta ut och definiera dessa på ett distinkt sätt låter sig svårligen göras. 
En indelning innebär ofrånkomligen en grov förenkling. Ett antagande kan 
också vara utmärkande för en logik men kan samtidigt sakna motsvarighet i 
ett annat. De svårigheter en schematisk jämförelse medför bedöms här ändå 
väga betydligt lättare än den tydlighet en förenklad bild kan ge. Det inte 
minst mot bakgrund av att en grundläggande förståelse för hur de tre logi-
kerna definieras utgör en förutsättning för den kommande analysen.  

Viktigt att ha i åtanken är att de tre logikerna utgör idealtyper, förenklade 
schematiska bilder där jag valt att lyfta fram vissa aspekter. Logikerna skall 
förstås just som idealtyper och inte som synonyma med till exempel den 
neoklassiska- eller neoösterrikiska skolbildningen som sådan.   

Utgångspunkter i utvecklingspolitiken 
En central utgångspunkt för att förstå de tre logikerna är deras relation till 
varandra och utvecklingspolitiken. En sådan positionering kan göras utifrån 
de tre begreppen dominerande, kontrasterande och utmanande.

Med sina rötter i den tidiga utvecklingspolitiken, och den alltjämt starka 
prägeln, blir den neoklassiska logiken den dominerande. I relation till den 
blir den neoösterrikiska kontrasterande. Den sätter individen istället för före-
taget i fokus, betonar dynamik och öppenhet istället för förutsägbarhet och 
kontroll. Fortfarande består dock den ekonomistiska logiken där tillväxt och 
ekonomisk utveckling förblir överordnade och relativt oproblematiserade 
mål. I relation till det blir den kritiskt emancipatoriska logiken utmanande.
Den utmanar i fråga om vilka värden som skall gälla och därmed om vad 
som skall prioriteras.  
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De tre logikernas positionering illustreras i tabell 6.1 nedan. Där beskrivs 
också synen på företagaren och den för logiken dominerande bilden av före-
taget. Vi kan då översiktligt se hur den neoklassiska logiken lägger fokus på 
storföretag medan företagaren i sig är relativt osynlig. Den neoösterrikiska 
logiken lyfter tvärtemot fram småföretagaren. I den kritiskt emancipatoriska 
betecknas synen på företagaren och företaget som omförhandlad och öppen. 
Inte bara individ utan också kollektiv inkluderas.  

Neoklassiskt Neoösterrikiskt 
Kritiskt
emancipatoriskt  

Roll Dominerande Kontrasterande Utmanande 

Rötter Rötter i den 
tidiga utveck-
lingspolitiken 
med storföretag 
i centrum. 

Kopplas till fram-
växten av  
småföretags/ indi-
vid/entreprenörskap
sfokus.

Knyts till en bredare 
utvecklingsansats 
med betoning på 
också andra värden 
än rent ekonomiska.  

Syn på före-
tagaren 

Osynlig Synlig Omförhandlad 

Dominerande
bild av före-
taget 

Storföretag Småföretag Öppet företagarbe-
grepp 

De tre logikernas ontologi och epistemologi 
Med utgångspunkt i ontologi, det vill säga verklighetsteoretiska antaganden, 
kan vi se hur den neoklassiska logiken vilar på en objektiv ontologi medan 
den kontrasterande neoösterrikiska logiken istället bygger på en subjektiv. 
Den kritiskt emancipatoriska kan i sin tur förstås utifrån en tanken om en 
intersubjektiv ontologi i vilken man intresserar sig för hur vi tillsammans 
skapar vår förståelse av världen.  

För att gå vidare till epistemologi så kan den neoklassiska logiken här be-
tecknas som positivistisk, eller om man så vill naivt realistisk. Man utgår 
från världen som given och att kunskap är något som finns där ute. Kunska-
pen blir således något objektivt. Den neoösterrikiska logiken förhåller sig 
istället till kunskap som något subjektivt. Man tänker sig att någon given 

Tabell 6.1. De tre logikernas utgångspunkter i utvecklingspolitiken. Källa: Egen 
sammanställning 
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kunskap inte finns i sig utan att denna istället snarare tolkas utifrån varje 
enskild individ och dennes erfarenheter.  

Vad gäller den kritiskt emancipatoriska så har den också ur den här syn-
vinkeln en annan utgångspunkt. Man intresserar sig inte för hur världen i sig 
är beskaffad utan för hur vi förstår den. Världen i sig antas existera bara 
genom hur vi förhåller oss till den och att tala om verkligheten och kunskap 
som objektiv eller subjektiv blir därför inte relevant. Kunskap ses med en 
kritiskt emancipatorisk logik som något som vi tillsammans konstruerar. Den 
epistemologiska utgångspunkten i den kritiskt emancipatoriska logiken be-
nämns här som konstruktionistisk.  

Vad gäller ontologi och epistemologi så beskrivs de tre logikerna således 
som i tabellen nedan.  

Neoklassisk Neoösterrikisk 
Kritiskt
emancipatorisk 

Ontologi Objektiv Subjektiv Intersubjektiv 

Epistemologi Naiv realism 
Positivism 

Subjektivism Konstruktionism 

Habermas uppdelning i kunskapsintressen kan också den, som delvis disku-
terats tidigare, relateras till de tre logikerna. Här blir det neoklassiska kun-
skapsintresset med sin inriktning på kontroll och förutsägelse ett uttryck för 
ett tekniskt kunskapsintresse. Det kritiskt emancipatoriska förstås å andra 
sidan som emancipatoriskt. Här utgår man tydligt från en samhällskritik och 
en frigörande ambition. Som jag tolkar Habermas syn på detta kunskapsin-
tresse utgår det från en kollektiv emancipation. Något som ordet i sig också 
kan ses som ett tecken på. Trots att man inom den neoösterrikiska logiken 
ofta talar i termer av frigörelse bör detta, som jag ser det, inte tolkas som ett 
emancipatoriskt kunskapsintresse. Logiken utgår från individen snarare än 
kollektivet. Något tekniskt kunskapsintresse är inte heller det applicerbart då 
man i allra högsta grad förkastar tanken om förutsägbarhet och modelltän-
kande. Om kunskapsintressen skall tolkas som ömsesidigt uteslutande kate-
gorier återstår det praktiska. Här är utgångspunkten att förklara och förstå. 
En riktigt givande kategorisering av logiken låter sig således inte göras. Och 
kanske skall det lämnas så. Att tvinga in ett begrepp i en kategori vilken inte 
nämnvärt fördjupar förståelsen tjänar inget syfte. Värdet kan istället tänkas 
bestå av själva diskussionen där begreppet relateras till kunskapsintressena.  

Tabell 6.2 De tre logikernas ontologi och epistemologi. Källa: Egen sammanställ-
ning 
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Frågan om nyttoperspektiv är däremot synnerligen relevant i förhållande 
till samtliga av de tre logikerna. Här kan vi se hur den neoklassiska logiken 
utgår från ekonomisk tillväxt. Man intresserar sig i regel inte för vad tillväx-
ten skall användas till och huruvida det är ett mål i sig eller ett medel för 
något annat. Med en neoösterrikisk logik är utgångspunkten i individen stän-
digt påtaglig. Så också ur ett nyttoperspektiv där individens nytta framhålls 
som det centrala. I den kritiskt emancipatoriska logiken intresserar man sig 
för allmän- och samhällsnytta. Ekonomisk vinning och tillväxt utgör inte 
självklara och överordnade mål.   

Neoklassisk Neoösterrikisk 
Kritiskt
emancipatorisk 

Nyttoperspek-
tiv

Ekonomisk 
tillväxt Egennytta Allmän-/samhällsnytta 

De tre logikerna och statens roll 
De tre logikernas skilda grundantaganden får tydliga konsekvenser för hur 
man ser på statens roll. Med en neoklassisk logik blir statens roll att styra i 
samhällets intressen, i fokus för detta står resurser. Styrningen antas bäst ske 
centraliserat och hierarkiskt. Med neoösterrikiska utgångspunkter blir istäl-
let statens roll att skapa möjligheter. Intressefokus ligger på individen och 
man föredrar lite statlig inblandning. Det är genom att bereda möjligheter, 
genom bland annat arenor och mötesplatser som staten tänks kunna bidra till 
utveckling. Den kritiskt emancipatoriska logiken utgår från statens roll som 
att vara initierande med fokus på att koordinera intressen. Man fokuserar på 
makt och begränsningar och lyfter fram decentralisering, partnerskap, sam-
verkan och nätverk som betydelsefulla arbetsformer. Detta illustreras i tabell 
6.4 nedan.  

Tabell 6.3 De tre logikernas nyttoperspektiv. Källa: Egen sammanställning 
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 Neoklassisk Neoösterrikisk Kritiskt 
emancipatorisk 

Styrning  Styra i samhällets 
intresse 

Minimerad  
centralstyrning 

Koordinera  
intressen 

Statens roll Att styra Att skapa  
möjligheter 

Att initiera 

Medel Resursfokus Drivkrafts- och 
möjlighetsfokus 

Fokus på makt och 
begränsningar 

Typ av styr-
ning

Hierarkiskt och 
centraliserat 

Decentraliserat Partnerskap,  
samverkan, nätverk 

Thuriks
(2004) typo-
logi utökad 

Styrd ekonomi Entreprenöriell 
ekonomi 

Empowering  
ekonomi 

Funktionali-
tet 

Planerad ekonomi Omöjligt med  
styrning 

Strukturförändring 
med makt i fokus 

För att använda Thuriks20 (2004) begreppsapparat som diskuterats tidigare 
skulle den neoklassiska logiken kopplas till styrd ekonomi och den neoöster-
rikiska till entreprenöriell ekonomi. För att föra in den kritiskt emancipato-
riska logiken i begreppsapparaten skulle ett uttryck som empowering ekono-
mi kunna vara lämpligt. Det handlar om mobilisering och fördjupad demo-
krati, en i relation till de båda tidigare tydligt utmanande logik.  

Avslutningsvis kan vi se hur den neoklassiska logiken bygger på en tanke 
om planerad ekonomi. Planerad ekonomi i bemärkelsen centraliserad styr-
ning bygd på tanken om förutsägbarhet och kontroll. Den neoösterrikiska 
logiken är i mångt och mycket, som vi sett, själva kontrasten till detta. Den 
är i det närmaste dess antites och avfärdar helt tanken på centralplanering. 
Vad gäller den kritiskt emancipatoriska logiken så är utgångspunkten en 
annan. Den lyfter istället för denna dikotomi fram ett tredje och alternativt 
synsätt som sätter strukturförändring i centrum. I fokus hamnar frågan om de 
rådande strukturerna som möjliggörande respektive begränsande. 

20 Thurik (2004) använder begreppen ”managed economy” respektive ”entrepreneurial eco-
nomy”.  

Tabell 6.4 De tre logikerna och statens roll. Källa: Egen sammanställning 
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Logikerna sedda genom pentaden 
Ett sätt att summera de tre logikerna är genom att sätta dem i samband med 
termerna i Burkes pentad. Därigenom bildas ett slags kondenserade normbil-
der eller urtyper för logikernas utgångspunkter vad gäller insatser för att 
främja företagande- eller företagsamhet bland kvinnor.  

I tabell 6.5 nedan görs en sådan sammanställning, den bygger på de tabel-
ler som presenterats ovan och summeras här bara mycket kort.  

För att börja med de tre logikernas utgångspunkter för vad som behöver 
göras (handling) så ser det naturligtvis mycket olika ut i de tre idealtyperna. 
I den neoklassiska handlar det om att styra, och det med fokus på storföretag. 
I den neoösterrikiska ligger fokus istället på att skapa möjligheter med fokus 
på småföretag. Den kritiskt emancipatoriska logikern handlar i sin tur snara-
re om att initiera. Företagarbegreppet är vidare och öppnar upp också för 
sådant som kollektivt företagande.  

Den neoklassiska logiken utgår från ett nationellt fokus medan man inom 
den neoklassiska betonar decentralisering. Inom den kritiskt emancipatoriska 
logiken ligger ett lokalt fokus nära.  

För att slutligen se till aktör, mål och medel så utgår den neoklassiska lo-
giken från statlig central styrning med ekonomisk tillväxt som mål utifrån ett 
resursfokus. Den neoösterrikiska betonar tvärtom minimerad centralstyrning, 
maximerad egennytta och drivkrafts-/möjlighetsfokus. Med en kritiskt 
emancipatorisk logik blir partnerskap, nätverk och samverkan viktigt och 
allmän- och samhällsnytta målet, i fokus hamnar makt och begränsningar.  

.
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Neoklassisk  Neoösterrikisk Kritiskt  
emancipatorisk 

Handling (vad) Att styra 

Fokus på storfö-
retag 

Att skapa möjlig-
heter 

Fokus på småfö-
retag 

Att initiera 

Öppet  
företagarbegrepp 

Scen (när/var) Nationellt fokus Decentraliserat Lokalt fokus 

Aktör (vem) Statlig central 
styrning 

Minimerad  
styrning 

Partnerskap,  
samverkan, nätverk 

Mål (varför) Ekonomisk  
tillväxt 

Egennytta Allmän/samhällsnytta 

Medel (hur) Resursfokus Drivkrafts- och 
möjlighetsfokus 

Fokus på makt och 
begränsningar 

Avslutning
Det här kapitlet har inneburit en övergripande jämförelse mellan de tre logi-
kerna som också summeras i tabell 6.6 nedan. Kapitlet avslutar också den 
teoretiska framskrivningen av logikerna. Avhandlingen övergår härefter till 
att istället sätta empirin i fokus. De tre logikerna tillsammans med pentaden 
blir då ett sätt att söka förstå och tolka empirin.  

Tabell 6.5. De tre logikerna strukturerade genom Burkes pentad. Egen samman-
sällning 
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Neoklassisk Neoösterrikisk 

Kritiskt
emancipato-
risk

Bakgrund Roll Dominerande Kontrasterande Utmanande 

Rötter Rötter i den 
tidiga utveck-
lingspolitiken 
med storföre-
tag i centrum. 

Kopplas till fram-
växten av småfö-
retags/ individ/ 
entreprenörskaps-
fokus. 

Knyts till en 
bredare ut-
vecklingsan-
sats med beto-
ning på också 
andra värden 
än rent eko-
nomiska.  

Synen på 
företaget 

Syn på  
företagaren 

Osynlig Synlig Omförhandlad 

Dominerande
bild av företaget 

Storföretag Småföretag Öppet företa-
garbegrepp 

Kunskaps-
och veten-
skapssyn 

Ontologi Objektiv Subjektiv Intersubjektiv 

Epistemologi Naiv realism 

Positivism 

Subjektivism Konstruktio-
nism 

Styrning Nyttoperspektiv Ekonomisk 
tillväxt 

Egennytta Allmän/ 
samhällsnytta 

Styrning  Styra i sam-
hällets intresse 

Minimerad  
centralstyrning 

Koordinera 
intressen 

Statens roll Att styra Att skapa  
möjligheter 

Att initiera 

Medel Resursfokus Drivkrafts- och 
möjlighetsfokus 

Fokus på makt 
och  
begränsningar 

Typ av styrning Hierarkiskt 
och centralise-
rat

Helst inte. I så fall 
decentraliserat 

Decentralise-
rat, partner-
skap, samver-
kan, nätverk 

Thuriks (2004) 
typologi utökad 

Styrd ekonomi Entreprenöriell 
ekonomi 

Empowering 
ekonomi 
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 Funktionalitet Planerad  
ekonomi 

Omöjligt med 
styrning 

Strukturför-
ändring med 
makt och 
strukturer i 
fokus 

Tabell 6.6 De tre logikerna i sammanfattning. Källa: Egen sammanställning 
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Kapitel 7

Resurscentra som policy 

I det här kapitlet återfinns avhandlingens första empiriska del där jag söker 
närma mig regionalpolitikens underliggande antaganden. Mer konkret 
genomför jag en textanalys av två av huvudtexterna bakom insatsen resurs-
centra. Det för att förstå hur man tänker kring frågor som vad som egentligen 
skall göras, av vem och av vilken anledning.  

De texter som analyseras är, som närmare beskrivits i metodkapitlet, delar 
av förarbetet Den andra sidan av myntet – om regionalpolitikens enögdhet
(Friberg 1993) och propositionen Bygder och regioner i utveckling 
(Prop.1993/94:140). Utöver de två huvudtexterna görs också utblickar mot 
andra texter vilket bidrar till att komplettera bilden och i viss mån också se 
på utvecklingen över tid.  

Den typ av textanalys jag valt att göra kan, som beskrivits i metodkapitlet, 
förstås som en ideologianalys. Särskild inspiration har jag tagit från det som 
Bergström & Boréus (2005) talar om i termer av kritisk ideologianalys. En 
inriktning där man i första hand intresserar sig för vilka underliggande logi-
ker som ligger till grund för en text och vad det får för konsekvenser.  

De analysverktyg som används är dels Burkes pentad och dels de tre logi-
kerna, vilka beskrivits i kapitel tre till sex. Genom pentaden och logikerna 
som analysverktyg förstås och tolkas texterna.  

I textanalysen struktureras och analyseras texterna med hjälp av penta-
dens delar; utifrån vad som skall göras, varför, av vem, när/var och hur. Som 
ett nästa delsteg sätts delarna sedan i relation till varandra. Därigenom tyd-
liggörs motsättningar i interventionens underliggande antaganden, så kallade 
inkonsistenser. Inkonsistenser som till stor del kan förstås som att resurscent-
ra vilar på olika och ibland kontradikterande logiker.  

Den pentaduppdelade textanalysen 
I den pentaduppdelade textanalys som först följer betraktas texterna i termer 
av de fem delarna i pentaden. Detta görs för var och en av de fem delarna. 
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De frågor som ställs till texterna blir således, med utgångspunkt i Burkes 
pentad, följande:   

1. Varför skall det göras?  
2. Med vilka medel skall det göras?  
3. Hur skall det göras? 
4. Vem tänker man sig skall utföra insatsen? 
5. Var skall det göras? 

Hur man tänker kring insatsens mål, medel, handling, aktör och scen fast-
ställs därigenom. Detta görs både i förarbetet och propositionen och mot 
vissa kompletterande texter. För varje del i pentaden diskuteras dels vad som 
står om resurscentra specifikt och dels vad som står om en kvinnovänlig 
regionalpolitik generellt. Detta eftersom resurscentra utgör en insats inom 
ramen för en kvinnovänlig regionalpolitik och att informationen om resurs-
centra i sig ibland är knapphändig.  

En viktig utgångspunkt för arbetet är själva operationaliseringen av pen-
tadens delar. Vad som menas med dem måste tydliggöras. Dessutom behö-
ver någon typ av kodning ske, en kodning där man skapar en systematik för 
vad i texten som skall kopplas samman med respektive fråga. Det är centralt 
inte minst för att skapa transparens och tydlighet i hur bearbetningen och 
analysen genomförts. Pentadanalys kan göras på flera plan och med olika 
fokus. Här görs en analys baserad på följande avgränsningar och tolkningar 
av pentadens delar. 

Mål definieras som avsikten med det som görs. Vad man tänker sig skall 
uppnås. Viktigt att påpeka är att det i textanalysen handlar om vad man i de 
aktuella texterna föreskriver. Inte om vad man i den faktiska verksamheten 
har för åsikt eller uppfattning om till exempel resurscentras mål. Pentaddelen 
mål ges tillsammans med medel särskilt fokus i textanalysen. Det eftersom 
de båda, på ett övergripande plan, tycks vara tätt sammanlänkade och till-
sammans utgör en viktig bas för att förstå verksamhetens utgångspunkter.  

Medel utgörs dels av den övergripande diskussionen om förhållandet mel-
lan övergripande mål och medel och dels av konkreta metoder, hjälpmedel 
och redskap man har för att genomföra en handling. Det kan vara såväl kun-
skap och kapital som praktiska metoder eller fysiska förutsättningar. Till 
resurscentras medel skulle således till exempel telefoner, projektmedel samt 
en genusanalys av samhället räknas. Det senare bör försöka särskiljas från 
handling. Som handling räknas snarare faktiska aktiviteter så som att utbilda. 
Gränsdragningen är ofta svår att göra. Ett exempel på detta kan vara utveck-
lingsprojekt eller kompetensutveckling. Det kan argumenteras för att det 
utgör medel likaväl som en handling.  

Med termen handling åsyftas en praktisk åtgärd. Något man förväntas 
göra, dels specifikt i resurscentra och dels i en kvinnovänligare regional-
politik generellt. I resurscentras fall kan det till exempel vara att bedriva 
projekt eller hålla i utbildning. Intressant blir också hur man beskriver dessa 
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praktiska handlingar. Vilka målgrupperna skall vara samt hur aktiviteterna 
skall bedrivas.

Vad gäller aktör står resurscentra liksom dess egenskaper i centrum. Det 
kan till exempel vara organisationsform, karaktärsdrag och medlemmar. Det 
handlar således inte om vilka verksamheten i sig skall riktas mot eller övriga 
aktörer.

När den kvinnovänligare regionalpolitiken, där resurscentra inte nämns, 
generellt analyseras handlar det dock om kvinnor i en bredare mening. Vilka 
kvinnorna i en förändring av regionalpolitiken antas vara samt vilka egen-
skaper som tillskrivs dessa.  

Med scen avses den faktiska plats man relaterar till. Dels vad gäller re-
surscentra specifikt och dels vad gäller den kvinnovänliga regionalpolitiken 
generellt. Därutöver analyseras texten ur en specifik tidsaspekt. Närmare 
bestämt hur man tänker om resurscentras beständighet. Huruvida man ser det 
som en tillfällig insats, eller om man tänker sig den som en tidsbegränsad 
verksamhet. 

Det praktiska tillvägagångssättet för att hantera de fem delarna i pentaden 
blev att om och om igen läsa igenom texterna och lyfta ut de delar som kor-
responderade med respektive fråga. Textutsnitten sorterades sedan i den 
ordning de förekom i en femdelad tabell. De utsnitt som handlade om aktör 
lades i kategorin aktör och det som handlade om anledningen lades i katego-
rin mål. Då samma utsnitt ibland korresponderade mot fler än en del i penta-
den färgmarkerades också textdelarna. Varje pentaddel fick sin färg. På så 
sätt möjliggjordes en utökad helhetssyn vilken kunde hantera också mer 
sammansatta textdelar. För att förenkla överblickbarheten extraherades ur 
varje citat något eller några centrala begrepp vilka sorterades i en egen ko-
lumn i tabellerna, också dessa färgkodades.  

För att ge ett konkret exempel på hur kodningen gjordes kan vi se till föl-
jande mening, vilken sorterades in under pentaddelen mål. 

Syftet är att skapa en genväg till ett nytt tänkande och påskynda ett händelse-
förlopp. Målet är att så småningom få kvinnoperspektivet integrerat i all 
verksamhet (Friberg 1993, sid 60) 

I meningen lyftes begreppen ”nytt tänkande” ”påskynda” och ”integrerat 
kvinnoperspektiv” ut som centrala.  

Samtliga fem frågor i pentaden besvarades dels gällande resurscentra spe-
cifikt och dels vad gäller den kvinnovänligare regionalpolitiken generellt.  

Policyns mål 
Vi börjar i pentadens fråga om varför man tänker sig att satsningen behövs, 
vad målet är. Vad bakgrunden till att resurscentra skall inrättas är och vad 
det är tänkt att det skall leda till.
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Om vi tar vår utgångspunkt i att se till de nyckelord 
som extraherats ur texten angående målet med resurs-
centra är förarbetet förvånansvärt fåordigt. Det man 
beskriver är att verksamheten bör leda till en regional-
politik som är bättre förankrad bland kvinnor, den skall 
leda till ett nytt tänkande och påskynda. Målet beskrivs 
som att ”få kvinnoperspektivet integrerat i all verk-
samhet” (sid 60). Gällande propositionen har inga citat 
alls hänförts till kategorin mål för resurscentra.  

Vad gäller en kvinnovänlig regionalpolitik generellt
finns dock uttalade mål. Man skriver bland annat: 

Kvinnor och mäns erfarenheter, intressen och kompe-
tens skiljer sig från varandra. Regeringen menar därför att problembeskriv-
ningar, analyser och åtgärdsförslag skall göras utifrån ett könsperspektiv och 
explicit beakta att det finns både kvinnor och män i landets regioner. Enligt 
vår mening kommer detta bl.a. att innebära att kvinnorna och deras villkor får 
ett större utrymme inom det regionala utvecklingsarbetet. Vi förutsätter där-
med även att länsstyrelsernas och andra aktörers uppmärksamhet på kvinnors 
initiativ och idéer ökar. (Prop. 1993/94:140)21

En kvinnovänlig regionalpolitik skulle av vad som skrivs i propositionen 
också innebära bland annat; fler kvinnor på handläggande positioner och 
därmed mer uppmärksammade kvinnofrågor, mer differentierat näringsliv, 
ett genom kvinnors företagande tillskott till den lokala infrastrukturen och 
motverkad utflyttning från landsbygden. Något som indikerar både stora och 
breda förhoppningar.  

Också förarbetet uttrycker en ganska omfattande målbild för vad man 
tänker att en kvinnovänlig regionalpolitik skulle innebära. Man skriver bland 
annat ”att befrämja kvinnors självständighet” (sid 49), att kvinnor skall kun-
na ”leva ett värdigt liv”(sid 49), ”likvärdiga villkor mellan kvinnor och män 
vad gäller utbildning, försörjning och inflytande i samhället” (sid 49), jämn 
fördelning av resurser, ”frihet från förmyndarattityder, misshandel och andra 
övergrepp från män” (sid 50), ”en arbetsmarknad där alla kvinnor har en 
plats som ger dem möjlighet till en rimlig försörjning och utveckling” (sid 
51) och ”utvecklingsstrategi som har sitt fäste i enskilda individer och i en 
territoriell förankring”(sid 56).  

Båda skrifterna visar på en bild där man menar att kvinnors och mäns 
villkor och möjligheter ser olika ut och att detta är något som borde åtgärdas. 

Aspekter så som att leva ett värdigt liv, frihet från misshandel och över-
grepp, en jämn fördelning av resurser samt lika möjlighet till inflytande har 
vid första anblicken inte någon direkta kopplingen till ekonomisk tillväxt. 

21 Då propositionen saknar fast sidnumrering görs inga sidhänvisningar. 

Figur 7.1  
Mål i pentaden 

 

Mål, varför? 
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Inte heller till direkt egennytta, snarare tycks det handla om en slags demo-
krati och jämställdhetsaspekt.

Den här jämställdhets- och demokratiambitionen finns inbyggd i texter-
nas resonemang om kvinnor som missgynnad grupp. Bland annat där man 
talar om hur kvinnor bör ha större inflytande i samhället (Friberg 1993, sid 
49). Tanken om kvinnor som kollektivt missgynnad grupp och att något bör 
göras åt detta är genomgående i de båda texterna. Feminism definieras 
ibland på just det här sättet. Som en medvetenhet om en könsordning och 
maktobalans mellan könen och en strävan att förändra detta (Wahl 2001). 
Texterna kan med utgångspunkt i detta tolkas som feministiska texter med 
en uttalad målsättning att förändra samhället i en mer jämställd riktning.  

Beträffande demokratiaspekten kan vi se hur logiken bakom dess roll i 
regionalutveckling är omtvistad. Å ena sidan kan det ses som ett direkt ut-
tryck för en strävan att genom regional förankring stärka demokratin. Å 
andra sidan som ett sätt att företrädelsevis eftersträva ekonomisk effektivitet. 
Det finns de som menar att EU:s subsidiaritets- eller närhetsprincip är ett 
uttryck just för det senare. Om detta skriver bland andra Fernández (2000) 
som menar att den nyregionalistiska diskursen bygger på tesen att skapandet 
av gynnsamma förutsättningar för tillväxt är politikens främsta uppgift. Frå-
gan om huruvida demokrati ses som ett mål i sig eller som ett medel för att 
uppnå ekonomisk tillväxt gör sig påtaglig.  

Demokrati som ett mål i sig kan ses som ett uttryck för ett tankesätt där 
man ifrågasätter tillväxt som allenarådande överordnat. Där blir istället frå-
gor som makt, mobilisering och utanförskap centralt. Resurscentrasatsningen 
skulle kunna tolkas som givandes uttryck för just ett sådant tankesätt. Ett 
lyftande av frågor om kvinnor som missgynnad grupp, om vikten av ett 
allomfattande deltagande i den regionala utvecklingen, om kvinnors möjlig-
het att påverka och ta del av resurser skulle kunna vara tecken på detta.  

I propositionen skriver man också explicit att kvinnors missgynnade posi-
tion kan höra samman med att kvinnor är underrepresenterade bland besluts-
fattare. Man skriver:  

Vi har uppmärksammat att i de län där det finns kvinnor på handläggande 
och beslutande poster i länsstyrelserna har kvinnofrågor uppmärksammats 
och fått större utrymme än i andra län. En bidragande orsak till att kvinnors 
projekt, affärsidéer och företag ägnas så liten uppmärksamhet inom regional-
politiken, kan därför vara att det finns få kvinnor som handlägger och beslu-
tar om projektmedel och regionalpolitiskt stöd. Regeringen anser därför att 
stor vikt bör läggas vid att öka antalet kvinnliga befattningshavare i handläg-
gande och beslutande positioner på alla nivåer i det regionala utvecklingsar-
betet. (Prop. 1993/94:140) 

I resonemanget kan ett tankesätt där man menar att kvinnor lättare möter och 
förstår kvinnors behov skönjas. Att en större andel kvinnor på beslutande 
positioner och som handläggare skulle kunna medföra att kvinnofrågor får 
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större utrymme. Något som kan tolkas som ett uttryck för demokrati som 
målbild.

Jämställdheten kan i likhet med demokrati ses både som ett mål i sig och 
som ett medel för att nå något annat. Med en ensidig argumentation om 
kvinnor som en outnyttjad resurs för tillväxt, som en otappad reserv som på 
grund av diskriminering inte haft möjlighet att utvecklas på samma villkor 
som män kan jämställdheten tänkas vara betraktad som ett medel snarare än 
ett mål. Som ett medel för tillväxt i en strängt ekonomistisk logik.  

I förarbetet säger man direkt om målen bland annat att den kvinnovänliga 
regionalpolitiken skulle kunna leda till ett differentierat näringsliv, ett genom 
kvinnors företagande tillskott till den lokala infrastrukturen och motverkad 
utflyttning från landsbygden. Man talar också om hur kvinnor bör ha möjlig-
het till en likvärdig och rimlig försörjning. Dessa formuleringar har inte nå-
gon strängt ekonomistiskt betoning. Tillväxt framstår inte som ett allenarå-
dande mål. Ordet tillväxt i sig förekommer bara en gång i propositionen och 
ingen gång i förarbetet. Istället tycks betoningen ligga på andra värden. 
Kvinnors företagande tänks leda till att förbättra den lokala infrastrukturen. 
Samtidigt lyfter man fram försörjning som centralt. Den ekonomistiska till-
växttanken är möjligen närvarande, men av formuleringarna att döma mer 
uttryckta som ett medel snarare än ett mål. 

Sammanfattningsvis framstår tre målbegrepp som centrala för resurscent-
ra; demokrati, jämställdhet och tillväxt. Tre begrepp där betoningen i såväl 
förarbetet som propositionen tycks ligga på jämställdhet och demokrati sna-
rare än tillväxt. En fråga som fördjupas i medeldiskussionen nedan.  

Innan det vill jag dock göra en kort utvikning kring en aspekt av jäm-
ställdhet, nämligen kring ordval och hur man i propositionen väljer att i för-
sta hand tala om att syftet är ett integrerat könsperspektiv medan förarbetet i 
högre utsträckning talar om ett kvinnoperspektiv.  

Användningen av begreppet kön innebär ibland ett ställningstagande där 
man särskiljer kön från genus. Med kön avses då en biologisk indelning me-
dan genus istället betecknar en social konstruktion. Inom feministisk teori 
finns dock en ständigt pågående diskussion där somliga håller fast vid att 
använda enbart ett begrepp då de menar att i princip all könstillhörighet är en 
social konstruktion (se till exempel Butler 2005). Att man i propositionen 
och förarbetet inte använder begreppet genus kan delvis förklaras med att det 
vid tillkomsten av texterna ännu inte fått den breda användning det idag har.  

Skillnaden i ordval, där propositionen talar om kön och förarbetet om 
kvinno-, kan kanske förstås mot bakgrund av att den senare tycks luta sig 
mot den tradition av kvinnorörelse och kvinnoforskning som vuxit fram inte 
minst under 1970-talet. En rörelse som på många sätt lätt sätts i samband 
med en jämställdhetssträvan där man utgår från tanken om en kollektiv un-
derordning och maktstrukturer.  

I propositionen väljer man i sex av åtta fall att tala om ett könsperspektiv 
och inte ett kvinnoperspektiv. Begreppet kön innefattar både kvinnor och 
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män och kan på så sätt uppfattas som mer neutralt. Begreppet kön har i 
många sammanhang en mer klinisk klang. Det för tankarna till den dikotoma 
indelningen av människor som män eller kvinnor. Det har i den konnotatio-
nen inte samma koppling till makt.  

Policyns medel 
Som medel diskuteras dels konkreta metoder och 
hjälpmedel för handling och dels förhållandet mellan 
övergripande mål och medel. Först diskuteras förhål-
landet mål-medel och därefter konkreta medel för 
handling.  

Övergripande mål och medel 
Demokrati, jämställdhet och tillväxt framstod i mål-
diskussionen ovan som tre mål för resurscentra. De 
skulle i teorin, å ena sidan, kunna utgöra jämbördiga 
slutgiltiga mål (se den övre delen av figur 7.3). Här 
tänker man sig att större utrymme för kvinnor inom 
regionalpolitiken skulle kunna leda till både demokrati, jämställdhet och 
tillväxt. Tre mål där inget är överordnat det andra. De behöver inte legitime-
ras genom varandra utan är var och ett legitima slutgiltiga mål. 

Ett annat förhållningssätt är att se den ena eller andra som ett sätt att upp-
nå den tredje, som ett medel snarare än mål i sig. Med en sådan logik skulle 
till exempel tillväxt kunna utgöra ett överordnat slutgiltigt mål. Här utgör 
jämställdhet och demokrati främst medel för att nå tillväxt (se den nedre 
delen av figur 7.4). I den versionen legitimeras jämställdhet- och demokrati-
arbete med att det i förlängningen leder till tillväxt. Resurscentrasatsningen 
skulle med en sådan logik kunna ses som ett sätt att komma tillrätta med ett 
marknadsmisslyckande. Ett marknadsmisslyckande där kvinnors ekonomis-
ka tillväxtpotential inte utnyttjas till sin fulla kapacitet. Genom riktade insat-
ser tänker man sig kunna undanröja hinder och förbättra förutsättningarna 
för kvinnors bidrag till tillväxten.  

Figur 7.2 
Medel i pentaden 

Medel, Hur? 
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Resonemanget kan tydligt knytas an till den metafor som ingår i förarbetets 
titel Den andra sidan av myntet – om regionalpolitikens enögdhet. 

Som tidigare diskuterats kan ju just metaforer utgöra en nyckel för att för-
stå underliggande antaganden. De kan visa på förgivettagna och implicita 
föreställningar. Att söka och lyfta fram sådana kan därför vara av intresse.  

Vid en närmare betraktelse innehåller förarbetets titel två metaforer. Dels 
den om myntets två sidor och dels den om regionalpolitikens enögdhet. Me-
taforen visar på något, för texten, mycket centralt. Vi kan läsa: 

Den regionalpolitiska problembild, som haft störst genomslagskraft, kan kort-
fattat karakteriseras som en ekonomisk och näringsinriktad bild med männi-
skor i första hand som (manliga) företagare och entreprenörer samt en arbets-
kraftsmassa. Häri finns en enögdhet. (Friberg 1993, sid 47) 

Om regionalpolitiken ska vara en välfärdspolitik handlar den emellertid till 
syvene och sist om människors liv – människors vardag. Människor är inte 
lika. Det existerar olika sätt att leva, det finns skillnader mellan kvinnor och 
män och förutsättningarna är inte desamma i landets tvåhundraåttiosex kom-
muner. En diskussion om utvärdering av regionalpolitiken i välfärdssystemet 
är på sin plats. (Friberg 1993, sid 47) 

Figur 7.3 Åtgärder, mål och medel, Källa: Egen sammanställning 
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De två utsnitten utgör beskrivningar av vad som i förarbetet avses med ”den 
ena och den andra sidan”. I beskrivningen av den ena sidan utgör företagare 
och entreprenörer (som män) samt arbetskraften som en massa nyckelbe-
grepp. I motsats till det sätts sedan en bild där människors vardag ställs mot 
det ekonomiska och näringslivsinriktade, där människors olika villkor och 
regioners olikheter betonas. Metaforen kan förstås som en kritik av en rå-
dande logik där man behandlat arbetskraften som en massa. Några unika 
eller lokala lösningar har inte eftersökts. Samtidigt finns också en något mot-
sägelsefull kritik av fokuset på företagare och entreprenörer där individen 
sätts i fokus. En kritik där man samtidigt betonar just vikten av lokal anpass-
ning och människors olikhet. 

Metaforen uttrycker, som jag tolkar den, främst en kritik av den regional-
politiska logikens fokus på ekonomi som företagande och oförmågan att se 
individer och deras olika förutsättningar och behov. Friberg sällar sig där-
med till den framväxande kritiken av den regionalpolitiska strängt ekonomis-
tiska logiken. En kritik av en regionalpolitisk ekonomistisk logik lik den som 
till exempel Andersson m.fl. (2008) beskriver. Lindström 2005 menar i lik-
het med den att den regionala utvecklingspolitiken kan beskrivas som en 
”regionaliserad näringspolitik” (Lindström 2005, sid 26) byggd på en nyre-
gionalistisk idé med liberala förtecken.   

Den kritik metaforen i förarbetet bygger på kan sammanfattningsvis ses 
som en slags polarisering där man vill visa på ett annat möjligt förhållnings-
sätt. Ett förhållningssätt där jämställdhet och demokrati utgör berättigade 
slutgiltiga mål och inte bara vägar för att nå tillväxt.  

Utblickar mot andra texter 
En utblick att göra i sammanhanget kan vara den mot en för resurscentra-
verksamheten betydelsefull motion från 1996. Den motionen undertecknades 
av kvinnor från samtliga riksdagspartier. I motionen trycker man tydligt på 
resurscentra som mobiliserande kraft. Man skriver:  

Under årens lopp har kvinnorna träffats och kommit fram till ett gemensamt 
agerande. Målet är ett jämställt samhälle. Det behövs två tydliga ben att stå 
på – ett som arbetar inne i olika myndighets- och organisationsstrukturer och 
ett som bygger på kvinnors villkor ute i samhället. (Motion 1996/97A410)  

Man skriver vidare att: 

De mål och riktlinjer som gavs för resurscentrumens arbete var att arbeta med 
ett underifrånperspektiv – att utgå från kvinnors behov – och att arbeta pro-
cessinriktat. (Motion 1996/97A410)  

I formuleringarna kan tydliga drag av en jämställdhets- och demokratiaspekt 
skönjas. Man talar om underifrånperspektiv och om gemensamt agerande.
En del av motionen kan också tolkas som en kritisk inställning till ett allt för 
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starkt fokus på tillväxt och företagande. Det kommer till uttryck genom en 
oro för att det nationella resurscentrats inplacering under Nutek skulle inne-
bära en sådan inriktning. Man skriver:  

De regionala och lokala centrumen når alla kvinnor, inte bara företagare, vil-
ket gör att placeringen under NUTEK kan leda till en fokusering på kvinnors 
företagande. För att uppnå mesta möjliga resultat av de knappa resurser som 
finns för jämställdhet bör NRC vara ett fristående råd eller en kommitté di-
rekt under Arbetsmarknadsdepartementet. (Motion 1996/97A410)  

Jämställdhet kan med utgångspunkt i detta tolkas som ett mål snarare än 
medel. Tillväxt i sig tycks, enligt motionärerna i alla fall, inte utgöra ett 
överordnat mål. 

Intressant ur detta perspektiv är också hur man från Nuteks sida ibland re-
fererar till resurscentraverksamheten. I en skrivelse menar man att verksam-
heten ”utvecklas till en folkrörelse” som engagerar ett stort antal kvinnor 
över hela landet (Nutek 2006b, sid 4). 

Om vi fortsätter med den textmässiga utblicken så kan vi vidare se att de 
officiella formuleringarna kring det övergripande delvis känns igen över tid. 
I vissa delar syns dock perspektivförskjutningar. I till exempel regeringens 
direktiv till verkställande myndighet Nutek 2006, det vill säga tretton år efter 
propositionen, kan man läsa:  

Syftet med verksamheten vid lokala och regionala resurscentra för kvinnor är 
att bidra till att förbättra kvinnors villkor och förutsättningar inom de regio-
nala utvecklingsprogrammen och de mer operativa regionala tillväxtpro-
grammen. Verksamheten skall bidra till en hållbar tillväxt. (Nuteks re-
gleringsbrev 2006)   

Här har begreppen regionala utvecklingsprogram (RUP) och regionala till-
växtprogram (RTP) sedan en tid varit en tillkommande del. Dessa båda be-
grepp utgör, som man från regeringens sida uttrycker det ”instrument i en ny 
regional näringspolitik” (Departementsserie 2000:7, sid 7). Genom utveck-
lingsprogrammen tänker man sig stimulera lokal samverkan och därigenom 
uppbåda ett brett engagemang kring tillväxtfrågor. Man talar i termer av 
”breda regionala partnerskap” (ibid.) Programmen skall innefatta en mer 
övergripande strategi respektive konkreta insatser.  

I citatet från regleringsbrevet ovan kan vi se hur begreppen tillväxt och 
hållbar har blivit en del av retoriken. Så också i kombination. Begreppen 
fortsätter också att följa med och ingår fortfarande i beskrivningar av verk-
samheten. Här blir det intressant att återknyta till den tidigare diskussionen 
om medel och mål. Genom att tala om hållbar tillväxt särskiljs inte hållbar-
het och tillväxt från varandra. Hållbarhet, kanske till exempel i form av de-
mokrati och jämställdhet, bakas ihop med tillväxtbegreppet. Något som i 
praktiken kan leda till att dölja eventuella motsättningar mellan begreppen. 
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Prefixet hållbar kan på så sätt bli ett sätt att slippa ifrågasättande och kritik. 
Det blir ett slags alibi där man genom att hänvisa till hållbarhetsaspekten inte 
behöver komma till de grundfrågor som skulle kunna ifrågasätta idén om 
tillväxt som konfliktfritt, övergripande och slutgiltigt mål. 

Vi kan vidare se hur tillväxtbegreppet generellt tycks bli mer frekvent 
över tid. Också i Nuteks Allmänna kriterier för Resurscentrum, som kan ses 
som ett uttryck för den mest verksamhetsnära policynivån, känns retoriken 
igen. Man skriver där att resurscentra arbetar:  

för att bidra till att kvinnors villkor tas tillvara inom det lokala, regionala 
(RTP) och nationella tillväxtarbetet samt det regionala utvecklingsarbetet 
(RUP). (Nutek 2006c) 

Också här är den direkta kopplingen till det formaliserade regionala utveck-
lingssamarbetet tydligt uttryckt. Något som man på senare tid också kommit 
att lägga allt större vikt vid. Man hänvisar frekvent till resurscentras roll i 
förhållande till RTP och RUP.  

Resurscentrasatsningen bygger sammantaget på tanken om heterogenitet 
och anpassning. Man talar om territoriell förankring, om utvecklingsstrategi 
som har fäste i enskilda individer. Något som kan tänkas indikera låg tilltro 
till effektiv centralstyrning. Kvinnor och deras villkor skall få ett större ut-
rymme inom den regionala utvecklingspolitiken, deras självständighet skall 
befrämjas.  

Man överlämnar styrningen till en decentraliserad nivå. Förutsägbarheten 
och möjligheten till en effektiv centralstyrning antas vara liten. Istället beto-
nas regional och lokal anpassning utifrån specifika behov och intressen.  

Resurscentrasatsningen kan sett ur den aspekten, ses som ett deluttryck i 
en nyregionalistisk idé. En nyliberal tankeströmning där ekonomisk utveck-
ling är starkt prioriterad och platsens betydelse för ekonomin lyfts fram. Ett 
tankesätt där regionens specifika konkurrensfördelar betonas samtidigt som 
lokalt företagsklimat och avreglering blir centralt (Fernández 2000).  

För att avsluta diskussionen om jämställdhet, tillväxt och demokrati som 
mål eller medel så kan det konstateras att uppdelningen inte är given eller 
självklar. De texter som ursprungligen legat till grund för verksamheten tar i 
mångt och mycket sin utgångspunkt i tanken om demokrati och jämställdhet 
samtidigt som utblickarna mot andra texter visar på en viss perspektivför-
skjutning. En perspektivförskjutning där en ekonomistisk logik blir mer på-
taglig.

Praktiska medel 
Med medel avses utöver mer övergripande medel som diskuterats ovan ock-
så konkreta metoder och hjälpmedel för att genomföra handling. Det kan 
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vara både fysiska och ickemateriella. Så som pengar respektive kunskap, 
eller en arbetsmetod.  

I förarbetet skriver man följande om medel för resurscentra:  

Resurser i form av personer eller pengar skall stötta idéerna så att de kan om-
sättas i handling. (Friberg 1993, sid 59) 

Vidare skriver man: 

Det är inte tillräckligt att vilja ändra på utvecklingen. Det krävs kunskaper 
och resurser. Kunskap ska inte bara uppfattas som teoretiska kunskaper utan 
jämväl praktiska. Inspiration, idéer, erfarenhetsutbyte är likaså viktiga ingre-
dienser för att kunskap och kreativitet ska mötas (Friberg 1993, sid 59) 

Om en kvinnovänlig regionalpolitik står följande att läsa:  

Kvinnor vet självfallet mycket om sina egna och andra kvinnors liv i den re-
gion de bor. De har erfarenheter. De har förhoppningar. Dessa bör komma 
fram i ljuset och vara utgångspunkt för en kvinnovänlig regionalpolitik. (Fri-
berg 1993, sid 49) 

Kvinnors ökade engagemang kan emellertid också tolkas som att de, med 
längre utbildning i botten och nya kvinnliga förebilder, nu tar för sig inom 
områden de anser vara viktiga, och där de själva bedömer att det är möjligt att 
påverka skeendet oberoende av manliga värderingar. Det kan visa sig att det 
är just i detta den stora framtidspotentialen ryms. (Friberg 1993, sid 55) 

I hur kvinnor beskrivs i förarbetet blir det tydligt att man ser dem som en 
resurs, som ett medel för att förändra. Att kvinnor betraktas som en resurs 
grundas på att de har kunskap om sina liv och erfarenheter från regionen. 
Deras ökade engagemang, deras förmåga att ta för sig som vittnar om en
stor framtidspotential. Att kvinnor betraktas som en förändringsresurs i regi-
onal utveckling är anmärkningsvärt. Inte minst eftersom det delvis kan tän-
kas förlägga ansvaret och initiativet till förändring hos den missgynnade och 
exkluderade parten. Förarbetet visar samtidigt på en bild där kvinnors ge-
mensamma engagemang för förändring underifrån kan vara problematiskt. 
Man skriver: 

Så länge kvinnor håller på med sitt vid sidan om kan de få både uppmuntran 
och stöd, men den dagen de utgör ett hot mot den manliga maktstrukturen får 
de mothugg. (Friberg 1993, sid 55) 

framsteg för kvinnor är något som värker fram med mycket möda. (Friberg 
1993, sid 55) 

Häri finns en potentiell motsättning. Samtidigt som förarbetet tycks utgå från 
ett tankesätt med ett tydligt maktperspektiv och tanken om kvinnor som kol-



131

lektivt missgynnad grupp fokuserar man på att den underordnade gruppen 
själv skall bryta maktstrukturen. Man skriver, i förarbetet, (se citat ovan) om 
kvinnors ökade engagemang, om kvinnor som nu tar för sig och börjar på-
verka och om hur det kan bidra till en bättre regionalpolitik. Ett resonemang 
som således lätt tolkas som ett ansvarsförläggande hos de enskilda kvinnor-
na. Som att bara de kommer igång att ta för sig och börjar påverka så löser 
sig problemet. Individen blir till förklaringsvariabel.   

Det kan sättas i relation till en strukturell ansats där man avfärdar förklar-
ingar med utgångspunkt i individen och istället ser till strukturer (Wahl 
2001). Inom organisationsteori företräder bland andra Acker och Van Hou-
ten (1974) liksom Kanter (1993) en sådan utgångspunkt. Strukturella förklar-
ingar vore, att istället för att lägga vikt vid individuella faktorer att diskutera 
till exempel huruvida staten bidrar till en segregerad arbetsmarknad eller hur 
könsfördelning i ledande positioner påverkar. Den senare typen av struktu-
rell förklaring förekommer också i texterna. Bland annat där man diskuterar 
just bristen på handläggare som är kvinnor.  

Vad gäller konkreta medel kan vi se hur man i förarbetet lyfter fram vik-
ten en rättvis resursfördelning. Man skriver: 

Ska kvinnor få medmakt måste de också få lika stor del av resurserna som 
män, inte småsmulor för syns skull. (Friberg 1993, sid 57) 

I de kriterier för resurscentra som diskuterats under rubriken aktör nedan ges 
också vissa ramar vad gäller medel. Vi kan till exempel se hur regionala 
resurscentra skall ha lokaler/telefon och e-post, virtuella och fysiska mötes-
platser, verksamhetsplan, organisationsnummer och utbetalningsadress, do-
kumenterade möten samt styrelse, styrgrupp och verksamhetsansvarig. Krav 
som till skillnad från de öppna formuleringar som annars ofta används för 
vad ett resurscentrum kan vara är tämligen formaliserade.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte är helt enkelt att få en 
bild av de medel man avser att resurscentra skall arbeta utifrån. För att få en 
bredare bild av det kan vara av intresse att se hur och till vad medel tilldelas.   

Utblickar mot andra texter 
En undersökning av de resurscentra som hade fått bidrag via Nutek 1998 till 
2002 har studerat just detta (Nutek 2004). Studien visade att av 343 under-
sökta projekt relaterade 236 direkt till tillväxt. 95 projekt handlade främst 
om den egna verksamheten. Vad gäller den ekonomiska fördelningen av 
medel visar rapporten också att ekonomiskt inriktade projekt erhållit absolut 
mest medel. Bland dessa återfinns både de finansieringsmässigt största och 
minsta projekten. Vidare kan man se hur verksamheten i projekten till största 
delen handlat om sysselsättningsskapande. Strukturförändring har kommit i 
andra rummet. Klart överordnad har strävan efter att skapa försörjningsmöj-
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ligheter varit. Huruvida dessa utmanat eller befäst rådande strukturer har inte 
varit av första prioritet. Inte heller kulturell eller ekologisk hållbarhet har i 
praktiken prioriterats.  

Sysselsättning och ekonomisk utveckling tycks i praktiken vara överord-
nat. Strukturförändrande jämställdhetsarbete och andra delar av hållbar ut-
vecklingsperspektivet kommer i andra hand. Trots att policyn i övergripande 
ordalag, som vi sett, ofta talar ett demokrati och jämställdhetsspråk tycks den 
således i praktiken främst gynna projekt med fokus på ekonomisk tillväxt. 

Den faktiska tilldelningen av projektmedel diskuteras mer i detalj under 
rubriken handling men redan här kan det konstateras att kvinnor tenderar att 
missgynnas vad gäller fördelningen av regionalpolitiska medel. Det visar 
inte minst förarbetets genomgång av den regionala utvecklingspolitiken. Ett 
senare exempel är Nuteks granskning av fördelningen av de regionala före-
tagsstöden (Nutek 2008b) och Tillväxtanalys granskning av förordningarna 
om regionala investeringsstöd (Tillväxtanalys 2010). De båda senare rappor-
terna visar hur kvinnor missgynnas fördelningsmässigt i den regionala ut-
vecklingspolitiken. En gemensam slutsats rapporterna emellan är att anled-
ningen till detta inte är direkt diskriminering i ansökningsförfaranden och 
regelverk utan snarare skillnader i branschstrukturer och företagsstorlek mel-
lan mäns och kvinnors företagande.  

Policyns handling 
Vi lämnar nu mål- och medeldiskussionen för att istäl-
let se på hur texterna uttrycker handling. Det vill säga 
vad det är man tänker sig skall göras i resurscentra.  

Till att börja med kan det då konstateras att det 
både i förarbetet och propositionen är tydligt att man 
tänker sig att något kan och bör göras. Tron på att det 
är eftersträvansvärt och möjligt att påverka tycks vara 
stor. Ord som förekommer är bland annat; främja,
åtgärd, hjälp, insats, integrera, kvot, projekt, stöd, 
samordna och stärka. Bland dessa är projekt det mest 
förekommande. I förarbetet finns det med 35 gånger 
och i propositionen fjorton. Stöd nämns 25 respektive 
tolv gånger.  

För att övergå till den mer konkreta handlingen så blir det tydligt att man i 
förarbetet är betydligt mer detaljrik än vad fallet var för verksamhetens mål. 
Friberg beskriver hur man bör få till kompetensutveckling och ”utvecklings-
projekt för kvinnor” (sid 59). Kompetensutvecklingen syftar, som det ut-
trycks, både till att kvinnor skall delta i att skapa och genomföra utveck-
lingsprogram. Friberg beskriver också hur resurscentra kan anordna kurser 
också direkt för ”politiker och andra makthavare” (sid 59). Ytterligare något 
som beskrivs är hur resurscentra bör ”befrämja kunskapsutveckling” (sid 

Figur 7.4 
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59). Tillsammans uttrycks detta som tre uppgifter för resurscentra; att driva 
utvecklingsprojekt för kvinnor, kompetensutveckling för kvinnor och andra, 
samt befrämjande av kunskapsutveckling.  

Vad gäller kurser så beskrivs också specifikt hur man tänker sig att re-
surscentra skulle kunna erbjuda kurser ”som tar upp temat Makt och Kön 
applicerat på samhällsplanering”(sid 57). Friberg skriver vidare också att 
resurscentra kan fungera som ”drivande kraft, kontaktpunkt och erfarenhets-
bank” (sid 60) i program för kvinnobefrämjande åtgärder.  

Resurscentra tillskrivs en mycket aktiv och påverkande roll, man vill ak-
tivt skapa en ytterligare part i regionalpolitiken, en part som skall verka di-
rekt för att påverka. En tanke som stämmer föga överens med tron på ett 
samhälle som bäst sköter sig självt utan statlig inblandning. Jämställdhets 
och demokratitanken är påtaglig, inte minst vad gäller främjandet av en 
missgynnad grupp. I uttryck som att man bör hålla kurser i ”Makt och Kön 
applicerat på samhällsplanering” (sid 57) finns en tydligt sådan utgångs-
punkt. I ett stycke finns också något som kan tolkas som ett avståndstagande 
från den annars ofta dominerande tron på den centraliserade maktens aukto-
ritet. Friberg skriver:  

Det behövs ställas tydliga krav på dem [makthavare], och för att de också ska 
förstå vad det handlar om kan de erbjudas kurser...(Friberg 1993, sid 57).  

En genomgripande tanke tycks också vara den om decentralisering och an-
passning. Det är synligt inte minst i vad som skrivs om hur utvecklingspro-
jekten bör bedrivas. Friberg skriver att de: 

bör ha sin bas i de behov och intressen kvinnor i regionen på ett eller annat 
sätt artikulerat (Friberg 1993, sid 59).  

Här finns ett decentraliserat tänk där man föreställer sig att det är specifikt 
regionala behov som skall styra. Några centralt planerade lösningar antas 
inte vara lämpliga. Men samtidigt finns en ton av någon slags kollektivitet 
som inte står i överensstämmelse med ett liberalt starkt decentraliserat och 
individanpassat tankesättet.  

Om vi övergår till hur handling för resurscentra beskrivs i propositionen 
så diskuterar man där huvudsakligen två av resurscentras nivåer; den natio-
nella och den regionala.  

Man skriver att fler länsstyrelser bör inrätta regionala resurscentra för 
kvinnor. Vidare skriver man att en av de viktigaste uppgifterna är att:  

mobilisera aktörernas samlade resurser och att samordna de olika insatserna 
för kvinnorna i länen så att insatserna blir effektiva. (Prop. 1993/94:140) 
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Man skriver också specifikt att Nutek tillsamman med Glesbygdsmyndighe-
ten bör ansvara för att ett nationellt resurscentra för kvinnor inrättas. Detta 
bör enligt propositionen samordna aktiviteter i länen, utvärdera och systema-
tisera kunskaper om det praktiska regionala arbetet och dra generaliserbara 
slutsatser av detta. Ägna kvinnor i glesbygd och landsbygd särskilt intresse. 
Sprida information och erfarenheter. Verka för fungerande kontaktnät mellan 
personer/grupper som arbetar med frågor som rör kvinnor i olika delar av 
landet.

Propositionen förlägger ansvaret för att inrätta verksamheten hos länssty-
relsen respektive Nutek/Glesbygdsmyndigheten. I formuleringarna är det 
inrättandet snarare än verksamhetens utformning som står i centrum. Om 
uppgifterna för den regionala verksamheten säger man inte så mycket förut-
om att:  

förutsättningar och traditioner vad gäller arbetssätt i de enskilda länen avgör 
formen för respektive centrum (Prop. 1993/94:140)  

Huruvida man avser den formella organiseringsformen eller formen för vad 
som skall göras inom verksamheten framgår inte med tydlighet. Vidare skri-
ver man, som nämnts ovan, att man skall arbeta med att samordna länets 
insatser för kvinnor så att de blir effektiva. Uppgifterna för det nationella 
resurscentrat beskrivs tämligen explicit. Det handlar bland annat om utvärde-
ring, systematisering av kunskap och att dra generaliserbara slutsatser. Man 
skall arbeta för ökat nätverkande mellan aktörer som relaterar till kvinnor 
och regional utveckling.  

En centraliserad part för genast tankarna till en starkt styrande organisa-
tionsform, men om vi ser till verksamhetens art så är de uppgifter som be-
skrivs mer passiva än drivande. Den centraliserade parten föreskrivs inte ha 
en verksamhetsnära koppling utan har snarare rollen som speglande. Man 
skall analysera verksamheten, systema-
tisera kunskap och stödja verksamheten. 
En formulering som tydligt knyter an 
till ett mer centraliserat tankesätt är 
dock den om generaliserbarhet. En tan-
ke om att något regionalt skall ha gene-
rell gångbarhet. Vara en lösning som är 
möjlig att applicera i andra kontexter. 
En slags tanke om ”best practice”.  

En grundläggande utgångspunkt är 
också tanken om en dubbel målgrupps-
bild. Dels tycks man mena att resurs-
centra direkt skall stötta och utveckla 
kvinnor och deras behov regionalt och 
lokalt, och dels att resurscentra skall 
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vara en resurs för det formella arbetet med regional utveckling. Att sprida 
kunskap och arbetssätt för ökad regional jämställdhet till övriga aktörer som 
arbetar med regional utveckling är därför centralt. Att resurscentraverksam-
heten kan sägas ha två målgrupper konstateras också av IM-gruppen i skrif-
ten Resurscentra, en kraft för hållbar regional utveckling (Nutek 2004). 

Utblickar mot andra texter 
Tanken om resurscentra som en kraft för regional utveckling har funnits 
ända sedan verksamheten inrättades. Sedan dess har uppdraget att bidra till 
det regionala utvecklingsarbetet, som vi sett i diskussionen om mål och me-
del ovan, dessutom skärpts ytterligare. I en jämförelse mellan utlysningarna 
av projektmedel över tid mellan åren 2002-2006 kan en allt mer explicit 
koppling till RTP och RUP urskiljas. Detta bekräftas också av IM-gruppens 
utredning av verksamheten (Nutek 2004). 

Hur projekt och basverksamheten skall utformas regleras indirekt. I gene-
rella dokument finns få specifika riktlinjer. Några ledord tycks dock slå ige-
nom. Bland dessa utmärker sig särskilt samverkan och genusperspektiv.
Några tydliga och dessutom anmärkningsvärda begrepp som återkommer 
vad gäller projekt är också att de skall vara nyskapande, av försökskaraktär
och stora. Vad gäller kravet på genus och samverkan som arbetssätt så står i 
Nuteks Allmänna kriterier för Resurscentrum följande: 

Resurscentrum för kvinnor arbetar utifrån ett genus- och jämställdhetsper-
spektiv för att bidra till att kvinnors villkor tas tillvara inom det lokala, regio-
nala (RTP) och nationella tillväxtarbetet samt de regionala utvecklingspro-
grammen (RUP). (Nutek 2006c22)

Kriterierna klargör tydligt att ett resurscentra måste arbeta utifrån ett genus- 
och jämställdhetsperspektiv.  

Ytterligare något som uttrycks vad gäller hur man skall arbeta är kravet 
på samverkan. Detta betonas inte minst i kriterierna för resurscentra som 
diskuteras nedan. I inbjudan till att söka projektmedel skriver Nutek att man 
avser ge medel till:  

Projekt som bidrar till att förbättra kvinnors villkor och förutsättningar inom 
RTP eller RUP samt bidra till en hållbar tillväxt. Projektmedel skall främst 
avsättas till större projekt av försökskaraktär. Projekten ska i stor utsträck-
ning bedrivas som samverkansprojekt med andra lokala, regionala, nationella 
och internationella aktörer. (Nutek 2006d23)

22 Sidnumrering saknas på grund av internetkälla. 
23 Sidnumrering saknas i skriften.  
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Samverkan och stora projekt av försökskaraktär eftersträvas således. Skriv-
ningen om projekt av försökskaraktär återfinns också i Nuteks avsiktsför-
klaring där man skriver att man avser ”inrikta sig på nationellt strategiska 
projekt av försökskaraktär” (Nutek 2005). Att man föreskriver stora projekt 
och samverkansprojekt ter sig mot bakgrund av tanken om lokal anpassning 
förvånansvärt. Styrkan i resurscentra kan annars tänkas ligga i de lokala och 
små projekten. Genom att ställa krav på samverkansprojekt mellan resurs-
centra kan mångfalden förväntas minska.  

Med en kort utblick till praktiken kan vi se hur resurscentras verksamhet i 
mångt och mycket byggde på projekt. Det var i projektform som den huvud-
sakliga verksamheten bedrevs.24 Nutek fördelade, med start år 1998, under 
flera år projektmedel till lokala- och regionala resurscentra (Nutek 2006b). 
Mellan 1998 och 2002 fick 350 projekt bidrag om 105 miljoner kronor från 
Nutek (Nutek 2004). Mellan åren 2005 och 2008 avsattes totalt 184 miljoner 
kronor till 304 projekt (Tillväxtanalys 2009). Totalt avsattes således 289 
miljoner kronor till 654 projekt i resurscentra under åren 1998-2008.  

Projekten finansierades, utöver de projektmedel som tilldelades via Nutek 
också med andra offentliga medel. Under perioden 2002-2008 i en omfatt-
ning av ungefär 140 miljoner kronor (ibid.). Det genomsnittliga projektet 
fick under perioden ungefär sexhundratusen kronor i finansiering från Nutek. 
En tydlig trend var dock att de projekt som beviljades blev färre och större. 
(Tillväxtanalys 2009)25

För att återgå till policyn i sig och kravet på samverkan så skriver man i 
regleringsbrevet till Nutek 2006:  

I frågor rörande affärsrådgivning bör samverkan ske med etablerade rådgiv-
ningsaktörer (Nuteks regleringsbrev 2006, sid 8)  

Hur detta skall tolkas står öppet men klart är att regeringen i regleringsbrevet 
explicit skiljer mellan etablerade och icke-etablerade aktörer. Huruvida re-
geringen betraktar resurscentra självt som en etablerad eller icke-etablerad 
aktör är öppet för tolkning. Detta för oss in på en annan del av pentaden, 
nämligen den om aktör. 

Policyns aktör 
De delar av pentaden som diskuterats ovan har på flera sätt berört också 
termen aktör. Något som faller sig naturligt då termerna i pentaden är så nära 

24 Vad gäller basfinansiering så kan det konstateras att den var av betydligt mindre i omfatt-
ning. Den var totalt cirka 10 miljoner kronor per år. Medlen fördelades på ungefär 100 resurs-
centra.  
25 Villkoren för bland annat finansiering har förändrats på senare tid. För en kort beskrivning 
av detta se bilaga två. 
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sammanflätade. I detta stycke görs dock ett försök att särskilja aktörsaspek-
ten, att titta närmare på vem man i texterna menar skall utföra handlingen.  

Resurscentrastrukturen var till en början, och är 
fortfarande, tredelad. Med på nationell nivå ett na-
tionellt resurscentra (NRC), på länsnivå regionala 
resurscentra (RRC) och på kommunnivå lokala re-
surscentra (LRC).   

Uppdraget att inrätta ett nationellt resurscentra 
gavs till Nutek i samarbete med Glesbygdsmyndig-
heten. Uppdraget föreskrevs i propositionen, i den 
uppmanar regeringen också länsstyrelserna att inrät-
ta regionala resurscentra i sina respektive län. An-
svaret för utformningen av dessa överlämnas i hög 
grad till länsstyrelsen men en uppgift för resurscent-
ra som lyfts fram är samordning av de lokala verksamheterna. Propositionen 
föreskrev också att länsstyrelserna skulle sätta av medel för lokala resurs-
centra.

I förarbetet beskrivs att resurscentra bör vara ”väl förankrat i den högsta 
länsledningen” (sid 59). Man skriver vidare att ”i dess styrgrupp behöver 
finnas kvinnor som representerar olika myndigheter, kommuner, organisa-
tioner och intressegrupper i regionen” (sid 60). Vad gäller organisering skri-
ver man att de ”behöver inte byggas upp som en permanent institution utan 
kan tidsbegränsas. Organisatoriskt finns många olika lösningar” (sid 60).    

I propositionen ger man exempel, här skriver man: 

Verksamheten kan bedrivas i fysiskt fristående centra eller i formella nätverk 
i vilka regionala aktörer, såsom länsarbetsnämnd, utvecklingsfond, högskola, 
landsting och kommuner m.fl. ingår. Förutsättningar och traditioner vad gäll-
er arbetssätt i de enskilda länen avgör formen för respektive läns centrum. 
(Prop. 93/94:140). 

Öppenheten för vem aktören skall vara samt i viken form denne skall agera 
tycks vara anmärkningsvärt stor. Det kan vara nätverk, eller en fast organisa-
tion, tillfällig eller permanent. Vad som skall vara avgörande, är enligt pro-
positionen, de traditioner och förutsättningar som finns regionalt.  

Den öppenhet som både policyn och förarbetet visar på är påfallande, att 
skapa möjligheter och att initiera tycks vara centralt. Ett förfaringssätt långt 
bort från det tankesätt av centralstyrning och standardisering som länge 
präglat samhället. 

Utblickar mot andra texter 
För att få en tydligare bild av vem man vill se som utförare kan andra källor 
än propositionen och förarbetet vara behjälpliga. Inte minst de kriterier för 
resurscentra som tagits fram i samarbete med mellan Nutek och det  

Figur 7.6  
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nationella resurscentrat26 (Nutek 2006c). I dem stipuleras de krav man ställer 
på resurscentra. Där står bland annat att ett resurscentra skall:  

 vara kompetent, ha legitimitet, tillräcklig organisation och kunna 
samverka 

 visa på förankring hos kvinnor i kommunen 

 tillgodose att kommunchefen/näringslivschefen känner till verksam-
heten 

 ha kontinuerlig kontakt med kommunledningen/näringslivsbolag 

 ha regelbundna och dokumenterade möten  

 se till att den part som har det regionala utvecklingsansvaret och sär-
skilt sakkunniga för jämställdhet i länet har kännedom om verksam-
heten 

 ha kontakter i intresseorganisationer 

 ha en styrelse eller styrgrupp samt verksamhetsansvarig 

 ha en verksamhetsplan, organisationsnummer och utbetalnings-
adress 

 vara tillgängliga för kvinnor i det området det verkar inom  

 ha lokaler/telefon och e-post 

 kunna skapa mötesplatser både virtuellt och fysiskt 

 kunna genomföra en genusbaserad analys av problembildeninom de 
områden de verkar 

 ha kompetens att arbeta efter relevanta tillväxtstrategier  

 delta i lokala partnerskap/samverkansgrupper 

 delta i relevanta insatser inom tillväxtarbetet   

(Nutek 2006c) 

26 Det nationella resurscentrat (NRC) var vid tidpunkten för utarbetandet av kriterierna en 
ideell förening och inte längre en del av någon myndighet. 
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Kravlistan är lång och många av kraven gäller inte bara regionala resurscent-
ra utan också lokala. Sett i relation till ett eventuellt syfte att mobilisera ett 
underifrånperspektiv, att inkludera tidigare osynliga grupper i det regionala 
utvecklingsarbetet ter sig kravbilden anmärkningsvärd. Formuleringar som 
de att man skall ha kompetens att skapa virtuella mötesplatser, arbeta med 
relevanta tillväxtstrategier och kunna genomföra genusbaserad analys av 
problembilder kan mycket väl tänkas motverka en mobilisering underifrån.  

Ytterligare något som ter sig anmärkningsvärt är betoningen av legitimitet
och förankring. Tvärtemot vad kravbilden tycks ge uttryck för behövs kan-
ske resurscentra allra mest där det är särskilt svårt att nå legitimitet och för-
ankring. Kriterierna tycks förlägga det stora ansvaret för samverkan hos den 
part som står utanför de traditionella strukturerna. 

Policyns scen 
I begreppet scen har jag, som tidigare beskrivits, valt 
att lägga både en geografisk- och en specifik tidsmäs-
sig aspekt. Först diskuteras den geografiska och däref-
ter den tidsmässiga.  

Geografi
Vad gäller geografi kan det konstateras att texterna 
har en tydlig regional utgångspunkt. Båda förarbetet 
och propositionen utgår från den regionala scenen. 
Det handlar om könsperspektiv i regionalpolitiken 
och om regionalpolitikens enögdhet. Man bör som det 
står i propositionen ”explicit beakta att det finns både 
kvinnor och män i landets regioner” något som man menar kommer innebära 
”att kvinnor och deras villkor får ett större utrymme inom det regionala ut-
vecklingsarbetet”. Också begreppet lokal förekommer, men inte i lika stor 
utsträckning. I propositionen talar man bland annat om en ”breddning av de 
lokala arbetsmarknaderna” och om en utveckling av ”den lokala infrastruktu-
ren” och om att tillmäta arbetet med att utveckla ”den lokala livsmiljön” 
större betydelse. Den nationella nivån beskrivs i termer av ”central nivå”. En 
nivå på vilken propositionen föreslår att ett nationellt resurscentrum för 
kvinnor bildas.  

Förarbetets beskrivning av scenen är betydligt rikare. Exempel på ord 
som förekommer i förarbetet men inte i propositionen är; avlägsen, decent-
raliserad, närhet, närmiljö, småort, storstad, stödområde, territoriell, och 
utflyttning.

Vad gäller resurscentraverksamhetens specifika geografi tillskrivs den, 
som beskrivits under aktör ovan, tre platser. Den nationella, regionala och 
lokala.

Figur 7.7 
Scen i pentaden 

 
 
 
 
 

Scen, när/var? 
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Tid
Med tid i fokus blir frågan om verksamhetens beständighet intressant. Den 
huruvida man tänker sig att resurscentra utgör en tillfällig insats eller om det 
är något som behöver finnas också på lång sikt. En fråga som i förlängning-
en till en del handlar om huruvida kunskapen antas behövas hos en separat 
part eller om den helt skall integreras och övergå till andra parter.  

I policyn bakom resurscentra kan här en förskjutning från särskilda insat-
ser mot allt större integrering skönjas. Detta utgör också en genomgående 
trend inom jämställdhetsområdet.  

Vad gäller resurscentra kan vi se att propositionen tydligt lyfter fram vik-
ten av särskilda insatser. Man uppmanar också länsstyrelserna att specifikt 
arbeta med särskilda insatser för kvinnor.  

Problembeskrivningar och analyser bör utgå ifrån att kvinnor och män har 
olika behov och förutsättningar och åtgärder bör utformas så att de kommer 
både kvinnor och män till del. Samtidigt behöver särskilda insatser för kvin-
nor göras. (Prop. 1993/94:140) 

Att man så tydligt förespråkar särskilda insatser kan ha sin förklaring i den 
anda som rådde vid den här tidpunkten. Mycket av den tidiga kvinnoforsk-
ningen och insatserna handlade just om att lägga till. Att lägga till kvinnor 
till en agenda som annars präglats av män. Denna fas betecknas ibland som 
tilläggsforskningens (SOU 2005:66). Med tiden kom många att problemati-
sera sidoordningen (Departementsserie 2001:64) och istället förespråka jäm-
ställdhetsintegrering, eller om man så vill mainstreaming, eller jämtegrering. 
Kritiken bestod bland annat i att man menade att särskilda insatser riskerade 
att befästa rådande strukturer snarare än att utmana dem, att man genom att 
sidoordna kvinnor och skapa särskilda åtgärder riskerade att göra bilden av 
mannen till norm och kvinnan som avvikare. Vidare tänker man sig att struk-
turen normaliseras istället för att utmanas, att särskilda insatser riskerar att 
bli ett slags jämställdhetsalibi där den ordinarie verksamheten står oföränd-
rad eftersom frågorna tas om hand separat. Att särskilda insatser riskerar att 
bli resursmässigt små i jämförelse med de resurser som kanaliseras i de nor-
maliserade strukturerna. Ytterligare en påtaglig risk som framförts är att 
sidoordningen innebär att problematiken blir en kvinnofråga. Det blir till ett 
kvinnornas problem som också hanteras av kvinnor. 

En kritik av ett annat slag är den om kvinnor som heterogen grupp. Med 
en sådan argumentation kan det hävdas att kvinnor i sig inte har mer gemen-
samt än män. Att olika kvinnor har olika behov. Att utforma särskilda insat-
ser för kvinnor bli därmed inte en framkomlig eller rimlig väg.  

Samtidigt finns det de som hävdar att det i sig inte behöver finnas någon 
motsättning mellan särskilda insatser och mainstreaming. Vad gäller resurs-
centra skriver man i en utredning om verksamheten: ”Det råder inte någon 
motsättning mellan integration och särskilda åtgärder. Det är en felsyn att 
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dessa är varandras motsatser. Verkligheten är istället den att de är varandras 
förutsättningar” (Nutek 2004, sid VIII).  

Mot bakgrund av den kritik mot mainstreaming som återgivits ovan vill 
jag hävda att det finns en möjlig motsättning och att denna också är av in-
tresse att uppmärksamma. Särskilda insatser kan genom ett befästande av 
norm och avvikare tänkas motarbeta tanken om fullständigt integrerade 
verksamheter. I grunden för resonemanget ligger som jag ser det olika för-
hållningssätt till jämställdhet.

Antingen kan man se särskilda insatser som något som behövs tills vidare. 
Fram till det att kvinnor och män kan mötas på samma villkor i samma orga-
nisationer. Ett annat sätt att se det är att särskilda insatser över huvudtaget 
inte bör finnas mot bakgrund av att det till exempel befäster en föreställning 
om olikhet. Det tredje förhållningssättet vore att istället bejaka män och 
kvinnor som olika och se olika verksamheter som en följd av detta. 

Då jämställdhetspolitiken, i alla fall i policy, genomsyras av ett socialkon-
struktionistiskt tankesätt är det senare alternativet i allra högsta grad politiskt 
inkorrekt. Policy befinner sig snarare i en glidning någonstans emellan det 
första och det andra alternativet.  

För att återknyta till resurscentraverksamheten i sig så skulle de två ex-
trempunkterna vad gäller integreringsfrågan innebära att man antingen me-
nar att resurscentraverksamheten som separat verksamhet inte är efter-
strävansvärd utan att man istället bör integrera verksamheten i ordinarie 
strukturer. Den andra extremen innebär att argumentera för att särskilda in-
satser är av stor betydelse, och kanske till och med alltid kommer att behö-
vas. Båda synsätten är, som vi sett, en del av policy för resurscentra. Samti-
digt kan en trend mot en allt starkare integrering skönjas. 

I policy potentiellt inbyggda inkonsistenser 
Genomgången ovan har inneburit att propositionen och förarbetets intentio-
ner för resurscentra diskuterats utifrån var och en av pentadens fem termer. I 
vad som följer sätts nu de enskilda delarna i relation till varandra, något som 
möjliggör en förståelse för eventuella inkonsistenser mellan pentadens delar. 
Pentadmodellen som sådan innebär tio möjliga parvisa inkonsistenser mellan 
de fem delarna. Dessa kan illustreras som de streck som sammanbinder pen-
tadens delar i till exempel figur 7.7 eller genom tabell 7.1 som avslutar kapit-
let.

Teoretiskt sett är, som illustrerat, tio parvisa inkonsistenser möjliga. Det 
innebär dock inte att det i praktiken behöver finnas tio inkonsistenser, delar-
na kan mycket väl stå i överensstämmelse med varandra och istället vara 
konsistenta. De tio bör betraktas som tio potentiella, eller teoretiskt möjliga 
inkonsistenser.
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I själva analysarbetet har samtliga potentiella eller möjliga inkonsistenser 
beaktats. De fem termerna har då på tio sätt satts i relation till varandra. När 
detta har gjorts har några förhållanden framstått som särskilt anmärknings-
värda ur konsistens-/inkonsistenssynpunkt. I genomgången nedan läggs sär-
skild vikt vid just dessa.  

Scen /Medel 
Den övergripande scen som står i fokus i förarbetet och propositionen är 
främst den regionala. Det handlar om könsperspektiv i regionalpolitiken och 
om regionalpolitikens enögdhet. Mindre specifikt diskuteras också den loka-
la och nationella scenen. Resurscentra på nationell, regional och lokal nivå 
förespråkas men detaljerna är få. Om hur scenen skall riggas sägs det föga. 
Det tycks till stor del vara upp till verksamheten själv. Utformningen förvän-

tas ske utifrån regionala och lokala initiativ 
och behov. Manegen är inte i förväg utlagd 
eller krattad från policyhåll. Förhållandet 
mellan scen och medel är otydligt och står 
inte i centrum. Någon direkt koppling mel-
lan scenen och medel finns inte. Medlen för 
att skapa scenen är förhållandevis små och 
oprecisa. Det är upp till verksamheten själv 
att skapa scenen. Den är inte på förhand 
given som ibland är fallet i andra satsningar 
för regional utveckling och företagande där 
man lägger stor vikt vid förhållandet 
scen/medel. Lokala exempel med en tydlig 

sådan koppling är Robotdalen, Munktell Science Park och Teknikbyn. I des-
sa är kopplingen mellan tydligt definierad scen och medel central. Manegen 
är krattad, eller given på ett sätt som skiljer sig betydligt från hur det ser ut i 
satsningen på resurscentra där förhållandet snarare kan karaktäriseras som 
inkonsistent.

Mål/Aktör 
Vad gäller mål finns en uttalad önskan om 
ett underifrånperspektiv där man med ut-
gångspunkt i kvinnors egna initiativ, erfa-
renheter och organisering skall formulera 
behov och skrida till handling. En logik bygd 
på tanken om en maktanalys och en kritik av 
rådande strukturer. Sett i relation till vad 
man skriver om aktören i sig blir krocken 
uppenbar. Kriterierna för resurscentra blir 
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lätt avskräckande för underifrånorganisering och riskerar att skrämma bort 
också den mest engagerade gräsrot. En inkonsistens mellan hur man fram-
ställer mål och aktör blir påtaglig.  

Mål/Medel
Vad gäller mål för verksamheten blir det 
tydligt hur nära sammanlänkade termerna i 
pentaden är. Hur man tilldelar medel kan ju 
på sätt och vis ses som ett uttryck för vilket 
mål man har för verksamheten. I målbilden 
talar man i breda ordalag om en flerdelad 
syn på utveckling där andra mål än de rent 
ekonomiska också bör prioriteras. Den fak-
tiska medeltilldelningen visar sedan en 
delvis annan bild. En bild där strukturför-
ändrande åtgärder tycks ha en lägre prioritet 
än de med fokus på tillväxt, företagande 
och sysselsättningsskapande. Något som indikerar en inkonsistens i relatio-
nen mellan mål och medel. Demokrati- och jämställdhetsambitionen tycks få 
stryka på foten till förmån för en ekonomistisk logik. 

Ytterligare en inkonsistensaspekt i förhållandet mellan mål och medel 
ligger i de okonkreta, svårmätta och mycket omfattande målen satt i relation 
till de högst begränsade medlen. Avståndet mellan de stora och abstrakta 
målen och de förhållandevis små medlen är stor, disharmonin blir tydlig.  

Mål/Handling
Vad gäller handling är utgångspunkten både 
i förararbetet och propositionen att något kan 
och behöver göras. Tron på möjligheten att 
genomföra åtgärder tycks vara stor. Resurs-
centra tillskrivs sammanfattningsvis en aktiv 
och påverkande roll, byggd på anpassning 
och decentralisering. Målgruppen är dubbel, 
dels förväntas man arbeta för kvinnor speci-
fikt och dels för regional utveckling gene-
rellt. I utlysningarna om projektmedel åter-
kommer samverkan, genusperspektiv, 
nyskapande och försökskaraktär som centra-
la begrepp.  

Satt i relation till de tre diskuterade målen; jämställdhet, demokrati och 
tillväxt förefaller konsistensen till de två tidigare vara störst. De konkreta 
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handlingar som föreskrivs korresponderar i högre utsträckning till jämställd-
het och demokrati som mål än direkt till tillväxt. Det handlar om att befrämja 
kunskapsutveckling, om att kvinnor skall delta i och utforma utvecklingspro-
jekt, om att vara en drivande kraft i program för kvinnobefrämjande åtgär-
der. Direkta skrivningar om kvinnor i relation till begrepp som företagande, 
innovation, tillväxt och entreprenörskap lyser över lag med sin frånvaro. Den 
handling som föreskrivs kan sammantaget tolkas som mer konsistent med 
målet om jämställdhet och demokrati än tillväxt specifikt.  

Mål/Scen
Om relationen mellan mål och scen kan det, i 
likhet med vad som tidigare diskuterats, kon-
stateras att verksamheten står inför stora mål 
samtidigt som scenen är tämligen okonkret.  

Satt i relation till mål blir också scen-
diskussionen om mainstreaming eller särskil-
da insatser intressant. I den ligger en potenti-
ell inkonsistens beroende på vilket förhåll-
ningssätt till frågan man utgår från. Utgår 
man från en tanke om män och kvinnor som i 
grunden olika och med olika behov ligger 
idén om att särskilda insatser alltid kommer 

att behövas nära till hands. Med en utgångspunkt i struktur- snarare än indi-
vid som förklaring till ojämställdhet ligger mainstreaming närmare. Resurs-
centrasatsningen som sådan utgör till stor del en särskild sidoordnad insats 
specifikt för kvinnor. Samtidigt tar policytexterna sin utgångspunkt främst i 
en strukturinriktad, socialkonstruktionistisk och feministisk logik. Något 
som kan förstås som en inkonsistens mellan mål och scen.  

Aktör/Medel 
Vad gäller förhållandet mellan termerna aktör 
och medel är det anmärkningsvärt att länsstyrel-
sen kan ha rollen både som aktör i form av re-
surscentra och som medeltilldelare. Detta då 
länsstyrelserna på olika sätt varit involverade i 
resurscentras finansiering. Därigenom kan det 
bli så att en del av resurscentra sätter villkoren 
för en annan, man blir på så sätt både en samar-
betspartner och en finansiär.

I det att resurscentra söker en begränsad 
mängd medel ligger också en konkurrensaspekt, 
något som kan försvåra samarbete.  
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Handling/Aktör
Resurscentra tillskrivs vad gäller handling en 
aktiv och påverkande roll. Samtidigt är öp-
penheten för resurscentra som aktör tämligen 
stor. Ett resurscentrum kan, som det står i 
propositionen vara fysiskt fristående centra 
lika gärna som formella nätverk. Det kan i 
praktiken vara en del av en kommuns närings-
livsavdelning likaväl som det kan vara en ide-
ell förening av företagsamma kvinnor. Olika 
typer av aktörer med olika förutsättningar.  

Den stora heterogenitet policyn föreskriver 
vad gäller aktörer möjliggör resurscentra med 
vitt skilda förutsättningar för påverkan. Det underifrånperspektiv av mobili-
sering av kvinnor från gräsrotsnivå som förespråkas, inte minst i förarbetet, 
kan lätt uppfattas som mer konsistent med en ideell förening av företagsam-
ma kvinnor. Ett underifrånperspektiv i handling med utgångspunkt i tanken 
om makt och mobilisering gifter sig inte lika väl med en mer formell aktör i 
form av till exempel ett näringslivskontor.  

Viktigt att påpeka är också att man i hur man beskriver handling, både i 
förarbetet och i policyn, i stor utsträckning lägger ansvaret för förändring 
hos den part som står utanför formella strukturerna. I det ligger en potentiell 
inkonsistens mellan handling och aktör.  

Medel/Handling
Ytterligare ett exempel på inkonsistenser 
mellan olika delar i pentaden står mellan 
medel och handling. Den blir tydligt när vi 
ser till hur man i policytext beskriver hur 
handlingen skall utföras. Man talar då i ter-
mer av stora projekt, samverkan och erfaren-
hetsspridning. Något som satt i relation till 
tanken om lokal anpassning, unikitet och 
underifrånperspektiv ter sig som en konflikt. 
Detta kan tolkas som en krock mellan tron på 
generaliserbara lösningar och tron på lokal 
anpassning.   

En aspekt av relationen handling-medel är också den om storleksförhål-
landet dem emellan. Hur mycket handling man kan tänka sig skapa i förhål-
lande till den begränsade andelen medel. Frågan blir, som tidigare nämnts, 
särskilt påtaglig när vi ser också till hur stora och breda målen för verksam-
hetens handling är.  
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Scen/Handling
Vad gäller förhållandet mellan scen och 
handling kan det konstateras att utgångspunk-
ten i regionala och lokala förutsättningar och 
behov är något som betonas i policy. Samti-
digt visar utblicken mot utlysningar att pro-
jekten, för att beviljas medel ofta bör kunna 
betecknas som nyskapande av försökskarak-
tär och byggda på samverkan. I detta ligger 
en potentiell motsättning mellan den lokala 
anpassningen i scen och kraven på handling.   

Scen/Aktör 
Frågan om integrering och mainstreaming 
blir när den sätts i relation till aktör synnerli-
gen intressant. Policy öppnar, som tidigare 
diskuterats, upp för olika typer av aktörer. Ett 
resurscentrum skulle kunna utgöras av en 
ideell förening eller ett företag lika gärna 
som det skulle kunna vara del av ett kom-
munalt näringslivskontor.  

Huruvida resurscentra betraktas som en 
temporär och sidoordnad lösning som bör 
integreras i ordinarie verksamhet eller som 
något som alltid kommer att behöva finnas 

kan tänkas stämma olika bra överens med de olika aktörsformerna. En inte-
greringslösning bygd på mainstreamingtanken kan förstås som mer konsi-
stent med ett kommunalt resurscentrum än med en ideell förening eller kan-
ske allra minst med ett privat företag. Genom att integrera sin kunskap ut-
ifrån en mainstreamingtanke motverkar verksamheten sin egen existens och 
mister sitt främsta konkurrensmedel. En potentiell inkonsistens mellan scen 
och aktör gör sig högst påtaglig.  

Logiker och inkonsistenser 
En grundläggande tanke med avhandlingen är, som forskningsfrågan och 
syftet beskriver, att förstå organisatoriska problem i en policyimplemente-
rande verksamhet i relation till underliggande logiker i regional utvecklings-
politik. Den pentaduppdelade analysen av policytexter har möjliggjort ett 
konkretiserande av motsättningar i policy. Motsättningar som nedan tolkas i 
termer av att policyn vilar på motsägelsefulla underliggande logiker, närma-
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re bestämt i termer av en neoklassisk-, neoösterrikisk och kritiskt emancipa-
torisk logik.  

En kritiskt emancipatorisk utgångspunkt 
Policyn bakom resurscentra har en klart kritiskt emancipatorisk utgångs-
punkt. Det är som mest påtagligt i förarbetet men är tydligt också i proposi-
tionen. Policyn tar sin avstamp i ett antagande om kvinnor som kollektivt 
missgynnad grupp och sätter som mål att förändra detta. Utgångspunkten i 
en maktanalys är påtaglig, inte minst i förarbetet där ord som maktkamp, 
maktpositioner, maktrevir, maktstrukturer och medmakt används. Ordvalet 
indikerar ett fokus på makt och begränsningar, precis det som definierats 
som medel och funktionalitet i den kritiskt emancipatoriska styrningslogiken 
(se tabellen 6.6). Sett i förhållande till Thuriks (2004) terminologi skulle 
utgångspunkten beskrivas som en ”empowering economy”, som en ekonomi 
som varken passar in i det som Thurik (2004) beskriver som en ”managed 
economy” eller som en ”entrepreneurial economy”.  

Något som kan vara intressant att notera i sammanhanget är också an-
vändningen av begreppet kooperativ vilket nämns fjorton gånger i förarbetet.  
Bruket av begreppet kooperativ är särskilt intressant eftersom det utgör en i 
företagandesammanhang tämligen otraditionell organisationsform. Dess 
kollektiva aspekt ligger nära den kritiskt emancipatoriska logiken. Det går 
inte i linje med den dominerande neoklassiska logikens fokus på storföretag 
eller den neoösterrikiska betoningen av individen.  
Med den kollektiva inriktningen och fokus på insatser står den, i de aspek-
terna, i stark kontrast till den neoösterrikiska logiken. Också det tydliga fo-
kuset på makt utmärker den kritiskt emancipatoriska logiken. Resurscentra-
satsningens underifrånperspektiv med det lokala och regionala engagemang-
et som utgångspunkt ställer den på det sättet långt ifrån den neoklassiska 
logikens tro på centralstyrning. Tendensen att lyfta fram andra värden än 
tillväxt kan också det vara ett uttryck för en kritiskt emancipatorisk logik. 
Man talar om hållbar tillväxt, om demokrati och kollektivitet. Den genusteo-
retiska utgångspunkt som finns uttryckt i policy kan också den tolkas som en 
del av logiken. 

Resurscentra tillskrivs i policytexterna en aktiv och påverkande roll. Am-
bitionen tycks vara att skapa ytterligare en part för påverkan i det regionala 
utvecklingsarbetet. En tanke som stämmer föga överens med den neoösterri-
kiska tron på ett samhälle som bäst sköter sig självt utan statlig inblandning. 
Tanken om den påverkande kraften som sprungen ur ett underifrånperspektiv 
som återfinns inte minst i förarbetet och motion 1996/97A410 talar snarare 
ett kritiskt emancipatoriskt språk 

Trots denna tydligt kritiskt emancipatoriska utgångspunkt finns också kla-
ra neoösterrikiska och neoklassiska influenser. Inslag som på flera sätt ger 
upphov till några av de inkonsistenser som diskuterats tidigare.  
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En neoösterrikisk influens 
Ett mycket påfallande drag i policyn är dess öppenhet. Att man i så hög ut-
sträckning överlåter utformningen av organisering (vem) och verksamhet 
(vad) till resurscentra själva. Också projektformen i sig kan tolkas utifrån en 
öppen och experimenterande ansats. Hur man skall organisera sig och vad 
man skall göra bör enligt policyn utgå ifrån lokala behov, förutsättningar och 
traditioner. Tankesättet har tydliga neoösterrikiska influenser. Man bäddar 
för vad man utifrån en Hayeksk (1999) logik skulle kalla för institutionell 
heterogenitet. En mångfald av lösningar där man tänker sig att pluralismen 
bidrar till lärande och valfrihet.  

Parallellerna till det man ibland hänvisar till som en experimentellt orga-
niserad ekonomi (Eliasson 1993) är tydliga. I Sverige har en sådan diskute-
rats flitigt vad gäller bland annat kommunfrågan. Wetterberg (2000) menar 
bland annat att Sverige genom sitt stora antal kommuner har en hög grad av 
flexibilitet och mångfald. Något som enligt Wetterberg minskar risken för 
stora genomgripande misstag. Istället tänker han sig att man lär sig av var-
andras med- och motgångar. Man applicerar ett slags marknadssynsätt. Sär-
skilt tydligt blir det hos Tiebout (1956) som menar att kommuner sinsemel-
lan borde konkurrera genom en slags institutionell konkurrens. Enligt ett 
sådant tankesätt skulle en heterogenitet bland kommuner innebära att olika 
typer av kommuner attraherade olika medborgare. Argumentationen bygger 
på tanken att ju fler kommuner och ju större heterogenitet, desto större är 
medborgarnas möjligheter att få sina behov mötta och därmed bli nöjda. I en 
offentlig utredning betecknar man det som experimentverkstäder. Man skri-
ver:

Kommunal självstyrelse bygger på att man utnyttjar möjligheter till mång-
fald. Genom att kommuner och landsting väljer att lösa likartade problem på 
delvis olika sätt kan man fungera som en ”experimentverkstad” på ett visst 
område. Andra kan sedan ta efter om lösningen fungerar bra. På andra verk-
samhetsområden är det andra som prövar nya lösningar. På så sätt kan sek-
torn förnyas utan att en och samma aktör tar ansvar för hela förnyelsen. (SOU 
2007:11, sid 252) 

I den svenska policydebatten finns gott om tydliga inslag av en experimen-
tell logik. Inte minst vad gäller regionalitet. I den offentliga utredningen om 
ansvarsfördelningen inom samhällsorganisationen beskriver man den regio-
nala arenan som: 

det främsta experimentfältet för nya arbetsformer med ”partnerskap” och 
”flernivåstyrning” som signalord. (SOU 2003:123, sid 117) 

Resurscentraverksamheten skulle kunna ses som ett uttryck för ett experi-
menterande på detta regionala experimentfält. Ett experimenterande med 
tydligt neoösterrikiska förtecken. Satsningen står i stark kontrast till den 
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neoklassiska tanken om att policy kan förutse och detaljstyra. Genom resurs-
centrasatsningen tilldelas kvinnors lokala och regionala initiativ istället me-
del för regional utveckling. Tanken är att medlen skall användas till de insat-
ser kvinnorna själva vill se. Någon detaljstyrning eller ingående planering 
från statens sida görs inte. Istället överlåts initiativet och utförandet till kvin-
norna själva. Resurscentra är härigenom otraditionella i jämförelse med sed-
vanliga utvecklingspolitiska satsningar där man i betydligt högre grad defi-
nierar insatsernas utformning. I öppenheten liksom i fokuset på lokal an-
passning och heterogena behov finns tydliga drag av en neoösterrikisk logik.  

I relation till den neoösterrikiska logiken kan resurscentrasatsningen, som 
tidigare diskuterats, också ses som ett uttryck för en nyregionalistisk ström-
ning. En inriktning där man fokuserar på tillväxt och konkurrensfördelar. 
Ytterligare en del av logiken bakom resurscentra som går hand i hand med 
detta är tanken om externa utförare. Resurscentraverksamheten kan på så sätt 
tolkas som en slags outsourcing där man från det offentligas sida vill lyfta ut 
utförandet till företag och andra typer av organisationer. Härigenom har det 
till exempel blivit möjligt att företag bedriver resurscentraverksamhet och 
därmed står som utförare av en kommuns jämställdhetsarbete.   

Ytterligare något anmärkningsvärt med logiken i satsningen på resurs-
centra är att den så tydligt sätter individen snarare än företaget i centrum. 
Det är de företagsamma kvinnorna som är i centrum snarare än deras företag. 
Det är till kvinnorna insatsen riktas och inte till deras eventuella företag, 
vilket det skulle gjort om det ur den aspekten haft en neoklassisk inriktning. 
Intresset för individen står också det i samklang med ett neoösterrikiskt för-
hållningssätt. Ur dessa aspekter kan resurscentrasatsningen sägas ha en neo-
österrikisk influens.  

Med neoklassiska inslag 
Trots en tydligt neoösterrikisk influens finns också påtagliga inslag från en 
neoklassisk logik. Inslag som går på tvären mot den förra. Ett sådant exem-
pel är anslaget med en ton av best practice och spridandet av goda exempel. 
Det arbetssättet kan tänkas ligga betydligt närmare ett neoklassiskt tankesätt 
där man föreställer sig att det går att hitta optimala lösningar vilka sedan kan 
tillämpas brett. Ett synsätt som står i konflikt med den neoösterrikiska logi-
kens betoning av anpassning, oförutsägbarhet och heterogenitet.   

Själva utgångspunkten att något kan och bör göras, som både förarbetet 
och propositionen tydligt indikerar kan förstås som en neoklassisk- snarare 
än neoösterrikisk utgångspunkt. Med en strikt neoösterrikisk logik är inställ-
ningen till statliga interventioner mindre positiv.  

Som ett uttryck för en neoklassisk logik kan också betoningen av stora 
projekt och omfattande samverkan och samordning mellan resurscentra ses. 
Även detta går i klinch med den neoösterrikiska logiken. Genom stora pro-
jekt, samordning och samverkan riskerar heterogenitet och lokal anpassning 
att få stryka på foten.  
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Intressant är också att sätta de krav man i resurscentakriterierna ställer på 
verksamheten. Dessa tycks på flera sätt kunna motverka snarare än gynna 
lokala initiativ från kvinnorna själva. Inte minst genom den byråkratiska och 
akademiska vokabulär som används. Genusbaserade analyser, tillväxtstrate-
gier och virtuella mötesplatser är tre begrepp för vad resurscentra i kriterier-
na väntas behärska.

Aktualiserade inkonsistenser 
Resurscentraverksamhetens policy drar, som diskussionen ovan visat, från 
tre logiker. Logiker som på flera sätt ofta står i motsättning till varandra. De 
inkonsistenser som den pentaduppdelade analysen visat på kan i viss mån 
förstås mot bakgrund av att resurscentra vilar på olika, och inte sällan mot-
sägelsefulla logiker.  

En inkonsistens som tydligt kan förstås mot bakgrund av olika och kont-
radikterande logiker är den mellan delar av mål och aktör. I hur målet be-
skrivs i policytexterna utgår man i stora drag utifrån en kritiskt emancipato-
risk logik. Något som tar sig utryck i en maktanalys och en utifrån den en 
kritik av rådande struktur. Man efterfrågar en underifrånorganisering och 
mobilisering.  

Vad gäller den konkreta beskrivningen av aktörerna som sådana visar 
textanalysen på en helt annan logik. Kriterierna för resurscentra föreskriver 
en formaliserad aktör och bilden kan lätt uppfattas som avskräckande, också 
för den mest engagerade gräsrot. Bilden av den formaliserade aktören drar 
mer från en neoklassisk logik samtidigt som målet talar ett kritiskt emancipa-
toriskt språk. Inkonsistensen som kan förstås utifrån kontradikterande logi-
ker i policyns mål och aktör illustreras i den ruta som markerats med boksta-
ven ”A” i tabell 7.1 nedan.  

En annan inkonsistens som kan förstås mot bakgrund av olika logiker är 
den mellan mål och medel som illustreras med bokstaven ”D” nedan. Mål-
bilden i policy visar då på en flerdelad syn på utveckling där inte bara eko-
nomiska mål står i centrum utan främst demokrati och jämställdhet. Logiken 
i mål förstås därigenom främst som kritiskt emancipatoriskt grundad. Den 
faktiska medeltilldelningen visar sedan på en annan bild. En bild som istället 
för den kritiskt emancipatoriska utgångspunkten snarare har en ekonomistisk 
utgångspunkt vilken ligger närmare en neoklassisk eller neoösterrikisk logik. 
Inkonsistensen kan förstås som grundlagd utifrån olika syn på mål och medel 
med bas i skilda logiker.  
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Om vi istället ser på relationen mellan handling och mål i policytexterna (”C 
i tabell 7.1) så ligger tyngdpunkten i båda delar främst i en kritiskt emanci-
patorisk logik. Den handling som beskrivs står i överensstämmelse med en 
kritiskt emancipatorisk utgångspunkt av jämställdhet och demokrati snarare 
än en neoklassisk eller neoösterrikisk. Kopplingen till begrepp som företa-
gande, innovation och entreprenörskap förekommer i princip inte. Istället 
handlar det främst om sådant som att bidra till kunskapsutveckling, utforma 
utvecklingsprojekt och arbeta med kvinnobefrämjande åtgärder.   

En tydlig inkonsistens bygd på olika logiker finns dock i förhållandet 
mellan medel och handling (”G” i tabell 7.1). Den ligger i den neoklassiskt 
influerade beskrivning av handing med stora projekt, best practice och erfa-
renhetsspridning i förhållande till den neoösterrikiskt influerade tanken om 
lokal anpassning och unikitet. Tanken om generaliserbara lösningar och lo-
kal anpassning krockar.  

Också relationen handling-aktör (”H” i tabell 7.1) kan diskuteras utifrån 
tanken om inkonsistenser med utgångspunkt i olika logiker. Det underifrån-

27 Att tabellen har fyra av pentadens termer, och inte fem, på varje sida ger vid första anblick-
en bilden av att någon av de parvisa inkonsistens saknas. Så är inte fallet. Tabellen täcker in 
samtliga av de tio möjliga parvisa inkonsistenser som uppstår mellan de fem delarna.   
De potentiella inkonsistenserna kan också ses illustrerade som de streck som sammanbinder 
delarna i pentaden i till exempel figur 7.7. I den blir de tio parvisa relationerna mellan delarna, 
och därmed potentiella inkonsistenserna tydliga.  

 aktör/ 
vem

scen/när/
var

Hand-
ling / 
vad

medel/
hur

mål/varför A B C D

medel/hur E F G

handling/ 
vad 

H I   

scen/när/ 
var 

J    

    

Tabell 7.1 Möjliga parvisa inkonsistenser i mellan pentadens termer27.
Källa: Egen sammanställning 
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perspektiv av mobilisering utifrån kvinnor på gräsrotsnivå som förespråkas, 
inte minst i förarbetet, utgår från en tydligt kritiskt emancipatorisk logik. 
Handling utifrån tanken om makt och mobilisering kan tänkas stå lättare i 
överensstämmelse med vissa typer av aktörer snarare än andra. Möjligen 
ligger det närmare ett resurscentrum i form av en ideell förening än som 
företag eller del av en kommun. Bilden av aktören drar, som vi sett från flera 
logiker i policy. Den formaliserade aktören med strikta och möjligen av-
skräckande krav med ett annat språk en det kritiskt emancipatoriska är när-
varande. Något som ger upphov till en potentiell inkonsistens.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att resurscentras policy har tydli-
ga inslag av en såväl kritiskt emancipatorisk-, som neoklassisk och neo-
österrikisk logik. Detta ger upphov till inkonsistenser som resurscentra sedan 
måste hantera i praktiken. Frågor som diskuteras i de kapitel som följer di-
rekt på detta.
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Kapitel 8

Resurscentra som praktik – 
med pentaden som struktureringsverktyg 

I och med detta kapitel flyttas fokus, från policy till praktik. Detta och de två 
efterföljande kapitlen diskuterar alla praktiken, men utifrån olika utgångs-
punkter. Kapitel åtta syftar till att ge läsaren en strukturerad pentaduppdelad 
överblick över resurscentras praktik lokalt och regionalt. Det utgör en slags 
bas för den mer djupgående analysen i kapitel nio och tio.  I dem fördjupas 
bilden av praktiken med hjälp av inkonsistensbegreppet. I kapitel nio genom 
en längre och mer ingående analys av resurscentra i Södermanlands affärs-
plansarbete. Berättelsen aktualiserar flera organisatoriska problem vilka för-
stås med hjälp av pentaden, inkonsistensbegreppet och slutligen också de tre 
logikerna. I kapitel tio fördjupas avslutningsvis kopplingen mellan prakti-
kens organisatoriska problem och logikerna genom ytterligare berättelser 
från fältet.

För att återgå till föreliggande kapitels struktur så bygger den strikt på 
pentadens delar. För varje del, för aktör, medel, handling, mål och scen be-
skrivs verksamheten. Det görs utifrån de bilder av verksamheten jag fått i 
mötet med den, dels genom deltagande observationer och intervjuer samt 
genom kompletterande dokumentstudier. 

Tanken är att den pentaduppdelade genomgången skall bidra till att skapa 
en översiktlig och systematisk bild av en i praktiken tämligen komplex och 
heterogen verksamhet. De lokala och regionala resurscentra skiftade både i 
karaktär och antal under tiden jag följde dem. En exakt återgivning av detta 
låter sig svårligen göras. Samtidigt är en sådan inte heller nödvändig. Be-
skrivningarna syftar istället till att ge en översiktlig förståelse för hur det såg 
ut.

I föregående kapitel, där policy stod i fokus, utgick analysen från pentad-
delarna mål och medel. Något som utifrån att det handlade just om policy 
tedde sig naturligt. När nu blicken sätts på praktiken blir istället aktör en 
passande utgångspunkt eftersom mycket av praktikens arbete rörde sig kring 
frågan om resurscentra som aktör. En första fråga att ställa sig blir då vilka 
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resurscentra lokalt och regionalt i de båda länen egentligen var och hur de 
var organiserade.

Praktikens aktör 
Vad som utgjorde ett resurscentrum är i sig en inte helt 
enkel fråga. Inte bara för att antalet resurscentra för-
ändrades över tid utan också för att definitionerna för 
vad som var ett resurscentrum såg olika ut. Ett sätt att 
se det är att räkna de som vid den aktuella tidpunkten 
erhöll resurscentrafinansiering, ett annat är att gå efter 
den definition som resurscentras samordnande organi-
sation (NRC) hade. Problematiken har uppmärksam-
mats av bland andra Lindberg (2010, sid 40) som ut-
ifrån tre olika källor fick helt olika svar på frågan hur 
många resurscentra det fanns i Sverige.  

I de för avhandlingen centrala länen, Södermanland 
och Västmanland, förändrades både antalet resurscentra och ibland också 
namnen på dessa under tiden jag följde dem. De aktörer jag valt att inkludera 
i beskrivningen utgjorde under någon tid resurscentra i bemärkelsen att de 
uppbar sådan finansiering, de inberäknades också i länens respektive regio-
nala samordning av verksamheterna.  

Med en sådan utgångspunkt fanns i Södermanlands län nio28 lokala re-
surscentra; Neem RC, Strängnäs Q, Företagsamma kvinnor i Eskilstuna, 
Trosa/Gnesta RC, Flen RC, Vingåker RC, Nya Qul och Nora RC. Dessa 
bildade tillsammans ett regionalt resurscentrum för Södermanland vilket 
organisatoriskt tillhörde regionala utvecklingsenheten vid länsstyrelsen fram 
till 2007 då de lokala resurscentra gemensamt bildade den fristående ideella 
föreningen FöretagSam Sörmland.   

Vad gäller de lokala resurscentras organisering uppvisade dessa en stor 
heterogenitet. De förekom i alla de former som ofta räknas som huvudfor-
merna av organisering; förening, företag och inom förvaltning (Forssell & 
Jansson, 2000). Trosa/Gnesta resurscentrum drevs till exempel inom ett pri-
vat bolag på uppdrag från de två respektive kommunerna. I Eskilstuna var 
verksamheten å andra sidan helt integrerad i kommunens ordinarie närings-
livsarbete. För verksamheten fanns en heltidsanställd. Här var det förvalt-
ningens form som rådde. I till exempel Strängnäs Q, Neem och nya Qul be-
drevs verksamheten i den tredje formen; som ideella föreningar.  

Utmärkande för verksamheten i länet var en genomgående stark resurs-
centraidentitet. Något som gjorde sig påtagligt inte minst i de fullständiga 
namnen där flera benämnde sig som resurscentra; till exempel Resurscent-

28 Det lokala resurscentrat Trosa/Gnesta resurscentrum utgjorde formellt två resurscentra 
kopplade till Trosa- respektive Gnesta kommun.  

Figur 8.1  
Aktör i pentaden 

 

Aktör, vem? 
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rum för kvinnor i Vingåker, Trosa/Gnesta resurscentrum och Lokalt Resurs-
centrum för kvinnor i Flen. Den starka kopplingen till begreppet utgjorde en 
medveten strategi där man gärna knöt an till resurscentras historia i länet och 
tidigare verksamhet. På gemensamma möten diskuterades återkommande 
vikten av att synliggöra sig själva som resurscentra. 

I resurscentra i Västmanlands län var bilden delvis en annan. Totalt fanns 
åtta lokala resurscentra; Drivknuten, Klöver Dam, Företagsamma kvinnor i 
Arboga, Kungsörs företagsamma kvinnor, Kanalnätet, Embla, avance.nu, 
och Sala Q vilka samtliga utgjorde ideella föreningar. Tillsammans bildade 
dessa ett regionalt resurscentrum, Företagsamma kvinnor i Västmanland, i 
form av en ideell förening. Västmanland uppvisade således en större organi-
satorisk homogenitet. Utmärkande var också att man i Västmanland inte på 
samma sätt byggde verksamheten på en resurscentraidentitet. Istället talade 
man om nätverk. Den enda gången termen resurscentra nämndes var i prin-
cip då man diskuterade finansiering från Nutek och projektmedel som bygg-
de på att man utgjorde resurscentra. Inga av nätverken hade resurscentra som 
en del av namnet och information om att nätverken utgjorde resurscentra var 
inte särskilt framträdande i nätverkens externa material.  

I Västmanland var identiteten i organisationerna inte byggd på att man ut-
gjorde resurscentra utan man identifierade sig istället som nätverk av och för 
företagarkvinnor. Alla medlemmar i nätverken och deras styrelser var själva 
företagare. I Södermanland var bilden av vilka som var drivande delvis en 
annan. Här byggde verksamheten inte med nödvändighet på att man var fö-
retagare, stort fokus låg istället på rådgivningskompetens.  

De skilda identitetsgrunderna hos de drivande krafterna i kvinnoinitiati-
ven blev till exempel tydligt då man presenterade sig. Under möten som 
dialogseminarierna presenterade sig i princip alla Västmanlands nätverksfö-
reträdare först med namn och sedan med det egna företaget. När man förkla-
rar kopplingen till nätverken tog man sin utgångspunkt i det egna företagan-
det. Till exempel sa en nätverksföreträdare:

Jag jobbar med företagshälsovård, så kom jag in i det här. Alltså som enskild 
företagare så är man inte så stark, utan man behöver kontakter och då är ju 
det här Avance29 jättebra och KvinnTätt30 bygger också på det så jag blev ny-
fiken på det här hur man kan utvecklas genom att sammanföras flera och 
bygga nya affärsidéer också. (Dialogseminarium Västmanland 2006-06-01) 

I Södermanland förhöll man sig till verksamheten mer som ett ”jobb” eller 
ett ”uppdrag”. Det kan delvis förstås mot bakgrund av att några av resurs-
centra i Södermanland drevs genom anställning eller uppdrag. Så var fallet 
till exempel i Eskilstuna där resurscentrat hade en fast heltidsanställd inom 
ramen för kommunens näringslivsavdelning, också i Flen drevs verksamhe-

29 Det lokala resurscentrat i Västerås.  
30 Ett för Västmanland länsövergripande resurscentraprojekt.  



156 

ten under de perioder det fanns medel att tillgå genom anställning. I Tro-
sa/Gnesta resurscentrum drevs verksamheten på konsultbasis av en kvinna 
med eget företag, efter uppdrag från de respektive kommunerna.  

Sett i relation till föregående kapitels textanalys kan vi sammanfattnings-
vis se att resurscentra, precis som möjliggjordes i policy, uppvisade en stor 
heterogenitet. Särskilt påtagligt var detta i Södermanland. Den formella or-
ganisationsformen skilde sig åt och både företag, förvaltning och förening 
fanns representerade som resurscentra. I det organisatoriskt heterogena Sö-
dermanland höll man sig starkt till resurscentraidentiteten. I Västmanland 
där homogeniteten å andra sidan var större med samtliga resurscentra i form 
av ideella föreningar, identifierade man sig istället främst som företagare och 
nätverk.

I flera av de berättelser från fältet, som följer i de två efterföljande kapit-
len, fördjupas bilden av resurscentra som aktör. Inte minst i kapitel nio där 
Södermanlands läns resurscentras affärsplansarbete står i fokus. Ett arbete 
där man brottas med verksamhetens heterogenitet och med stark frenesi sö-
ker en gemensam identitet. Den problematik som aktualiseras förstås med 
hjälp av pentaden vilken visar på tydliga inkonsistenser mellan dess termer. 
Motsättningar som sedan förstås utifrån olika underliggande logiker.  

I kapitel tio fördjupas detta vidare. Det görs genom flera illustrationer från 
fältet vilka på olika sätt visar hur organisatoriska dilemman och svårigheter 
kan förstås mot bakgrund av logikerna. Frågor kring verksamhetens förank-
ring, legitimitet och varaktighet blir påtagliga. Ett exempel där termen aktör
är framträdande är den lilla men mycket talande konflikten om när man skall 
hålla möten. Något som kan förstås som sprunget ur verksamhetens hetero-
genitet vilken i sin tur relaterar till en specifik logik.  

Verksamhetens organisatoriska problem relateras därigenom, via penta-
den och dess inkonsistenser, till policyns underliggande logiker.  

Praktikens handling 
I både Södermanlands- och Västmanlands län fanns, 
som beskrivits under aktör ovan, regionala och lokala 
resurscentra. Det bedrevs således aktiviteter, eller 
handling, på två nivåer, en regional samarbetsnivå och 
en lokal nivå.  

Föränderlighet är en fråga som gör sig påtaglig ock-
så här, verksamheterna skiftade över tid. Att den gjor-
de det kan till stor del förstås mot bakgrund av verk-
samhetens beroende av projektmedel. Om någon verk-
samhet kunde bedrivas, med vilken inriktning och i 
vilken omfattning hörde nära samman med finansie-
ringen. Här görs några nedslag för att ge en övergri-
pande inblick i vilken typ av verksamhet som kunde förekomma.  

Figur 8.2 
Handling i pentaden 

 

Handling, vad? 



157

Ett exempel på lokal verksamhet i Södermanland som förekom under en 
längre tid var det så kallade ”fikarummet”. Det anordnades en gång i måna-
den av Trosa/Gnesta resurscentrum. Tanken var att egenföretagare som an-
nars ofta arbetade ensamma skulle få möjlighet att träffas och utbyta erfa-
renheter. Det gjorde man över en kopp kaffe och en smörgås på ett förutbe-
stämt café. Förtäringen bjöd ofta något lokalt företag på.  

Ett liknande initiativ fanns också hos det lokala resurscentrat avance.nu i 
Västmanland genom vad man kallade ”after work”. Också det arrangerades 
en gång i månaden men då på en lokal pub i Västerås. Tanken var att det 
skulle vara ett tillfälle då företagsamma kvinnor kunde mötas.  

Andra exempel på lokala aktiviteter var företagsbesök, seminarier, och 
kurser i sådant som marknadsföring, säljteknik och textning. Någon generell 
och påfallande skillnad mellan de lokala aktiviteterna i de båda länen fanns 
inte. Målgruppen var också den i mångt och mycket densamma. Man riktade 
sig i stor utsträckning direkt till företagsamma kvinnor.  

Vad gäller den regionala nivån fanns både Södermanlands län och Väst-
manlands län mycket aktiva regionala resurscentra. Som beskrivits ovan, i 
Västmanlands län som den ideella föreningen Företagsamma kvinnor i 
Västmanland och i Södermanlands län först som en del av länsstyrelsen och 
sedan som den ideella föreningen FöretagSam Sörmland.  

Verksamheten i de båda regionala resurscentra handlade till stor del om 
att utgöra en slags plattform för samordning av lokala resurscentra, inte 
minst vad gällde ansökningar för medeltilldelning. Medvetenheten och kun-
skapen kring vikten av väl genomarbetade ansökningar var stor och utfallet 
var också förhållandevis bra i jämförelse med andra län.  

På regional nivå bedrevs, under den period jag följde verksamheten, två 
ekonomiskt sett stora projekt med en budget på cirka fem miljoner kronor 
vardera. Lika Villkor i Södermanland och KvinnTätt i Västmanland. Lika 
Villkor pågick 2003-2007 och KvinnTätt 2006-2007. 

Om vi börjar med att titta närmare på det Västmanländska projektet 
KvinnTätt var syftet med det att ”lyfta fram, synliggöra och främja kvinnors 
företagande” (KvinnTätt 200531). Det skulle ske genom att man skapade 
arenor där kvinnor kunde ta till vara och utveckla sina idéer kring företagan-
de. Projektet hade drygt tio delprojekt där till exempel företagsstart i offent-
lig sektor, förebildsteam, bankföljeslagare och kluster i kvinnodominerade 
branscher kan nämnas. Alla delprojekt drevs av kvinnor från de lokala re-
surscentra som själva hade erfarenhet från eget företagande. Också projekt-
ledaren var egen företagare från ett av de lokala nätverken. I KvinnTätts 
projektpresentation skrev man: 

Det unika med vårt projekt är att vi ska genomföra det från start till mål med 
underifrånperspektiv – d v s de som ska arbeta i projektet och genomföra ak-

31 Sidnumrering saknas i skriften. 
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tiviteterna är alla våra företagsmedlemmar. Vi vet att det finns mycket kom-
petens att använda. Hur väl vi lyckas beror på hur vi hjälps åt. (KvinnTätt 
2005) 

Ett annat exempel på underifrånperspektiv i KvinnTätt är delprojektet 
”Bankföljeslagare och Bankdialog”. Tanken bakom satsningen var att kvin-
nor missgynnas inom bankväsendet och att man genom att ha sällskap till 
banken skulle kunna bli stärkt. När man inom KvinnTätt sökte projektgrupp 
och projektledare skrev man följande: 

Många företagarkvinnor vittnar om hur svårt det kan vara att få lån och att de 
inte blir bemötta med tillräcklig respekt på banken. Idén är att erbjuda en 
”bankföljeslagare” som kan följa med vid bankbesöket. I projektet ingår ock-
så att informera och utbilda bankerna om kvinnors företagande och branscher 
samt att bevaka våra intressen i den kreditgarantiförening i Västmanland som 
håller på att bildas. (KvinnTätt 2005) 

Intressant med det här projektet är, förutom det uttalade underifrånperspekti-
vet, att det i sig innehåller den dubbla målgruppsbild som man inom policy 
förespråkar. Man arbetar både med kvinnor direkt och med strukturföränd-
rande processer genom att informera och utbilda bankerna.  

Ett exempel på delprojekt där man arbetade specifikt med strukturpåver-
kan är också det man benämnde som ”kommun och aktörsstimulering”. Här 
arbetade man uttalat med just påverkan. Om projektet skrev man när man 
sökte projektmedarbetare:  

Detta delprojekt är ett av de viktigaste i KvinnTätt! Och är en riktig utma-
ning. Det har också ett nationellt intresse. Ni ska: ta fram nyckeltal och ar-
gument vad länets kommuner kan tjäna på att satsa på kvinnors företagande, 
ta fram ett informations/utbildningsmaterial, genomföra informa-
tions/utbildning för kommunledning, politiker, näringsliv m.fl.(KvinnTätt 
2005) 

Utifrån argumentationen att ”kommuner kan tjäna på att satsa på kvinnors 
företagande” skulle man ta fram nyckeltal och informationsmaterial. Kvin-
norna i resurscentra skulle genom det utbilda bland annat kommunledningar 
och politiker.  

Om vi istället övergår till Södermanlands stora regionala projekt, Lika 
Villkor så fanns en dubbel målgruppsbild också där. Visionen formulerades 
som:  

Att kvinnors kompetens och resurser som företagare tas till vara i utveckling-
en lokalt, regionalt och nationellt, på samma villkor som mäns företagande. 
(Lika Villkor 2001) 
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En av tankarna bakom projektet var att man ville tillvarata de arbetssätt som 
man hade inom lokala resurscentra i länet och sprida dessa. På så sätt ville 
man få andra näringslivsaktörer att i högre utsträckning ta hänsyn till genus-
aspekter i företagande. En annan föresats var att förtydliga resurscentra i 
länet genom en gemensam plattform. Man ville också ta fram en metod för 
och genomföra branschanalyser för branscher där det var många kvinnor 
som drev företag.  

Projektets arbetsgrupp bestod av representanter från länets samtliga lokala 
resurscentra och en projektledare. Arbetsgruppen träffades regelbundet för 
arbetsmöten. Till dessa kallade projektledaren som var anställd hos länssty-
relsen i Södermanland och som arbetade heltid med projektet.32

Om vi utifrån det som framgått hittills jämför de båda projekten; Lika 
Villkor och KvinnTätt, blir det tydligt hur utgångspunkterna är tämligen lika. 
Det handlade i Västmanland om att ”lyfta fram, synliggöra och främja kvin-
nors företagande” (KvinnTätt 2005) och i Södermanland ”att kvinnors kom-
petens och resurser som företagare tas till vara i utvecklingen lokalt, regi-
onalt och nationellt, på samma villkor som mäns företagande” (Lika Villkor 
2001). De båda projekten var också ganska jämnstora vad gäller budget. En 
skillnad var dock att verksamheten i KvinnTätt mobiliserade ett större antal 
projektmedarbetare. Ytterligare skillnader var att KvinnTätts projektledare 
var en av medlemmarna från ett lokalt nätverk medan Lika Villkors projekt-
ledare var anställd av länsstyrelsen. I Södermanlands Lika Villkor var läns-
styrelsen projektägare medan det i Västmanland var de lokala resurscentras 
egen samarbetsorganisation, det regionala resurscentrat Företagsamma kvin-
nor i Västmanland. 

Om vi lämnar de länsövergripande projekten specifikt och istället ser till 
handling generellt, så var ett övergripande drag, både i resurscentra lokalt 
och regionalt projektformen. En arbetsform som resurscentra själva ofta 
ställde sig kritiska till. Till exempel kunde det låta så här: 

Det är för mycket projekt. Kunskapen rinner ifrån oss. Den rinner – rinner ut 
i sanden. Det sätt verksamheten är uppbyggd motverkar våra egna syften. Vi 
har inget bestående och stabilt varifrån vi kan påverka. Det omöjliggör läran-
de baserat på erfarenheter. Och det är mycket det det handlar om. Att ta hand 
om erfarenheter. (Intervju LRC Västmanland 2004-10-06)  

Projekten gör att vår kunskap aldrig kan byggas på ett gediget sätt. Allt ska 
vara nytt. Pilotprojekt, nya satsningar – alltid nya projekt. Projekt läggs vid 
projekt. Parallellt istället för att man kan bygga på det som varit. Kunskap 
borde bygga på kunskap. Som en trappa. Men det är inte möjligt som det ser 
ut nu. (Intervju LRC Västmanland 2004-10-06) 

32 Med undantag för perioden 2005-06-01 till 2006-05-31 då den ordinarie projektledaren var 
föräldraledig. Under den perioden gick projektet ned på halvfart och projektledartjänsten var 
under den perioden också den på halvtid. Efter föräldraledigheten delade den ersättande och 
ordinarie projektledaren på tjänsten. 



160 

Som den ekonomiska situationen nu ser ut anser man sig vara ”piskade” att 
starta projekt för att hålla verksamheten flytande. Risken är, säger styrelsele-
damöterna, att man pga den ekonomiska situationen gör saker i fel ordning. 
Man söker projektmedel först och försöker sedan ragga ihop deltagare (vilket 
kan vara svårt). Idealet vore om man hade möjlighet att bedriva en basverk-
samhet, dvs hade ekonomiska möjligheter, att först inventera behoven och 
binda upp deltagare, och sedan söka projektmedel. Denna basverksamhet 
skulle också bestå av samarbete med andra aktörer som nu arbetar med sam-
ma frågor, t ex det samarbete som ALMI nu bjudit in till i länet. Som det är 
nu bromsas QUL33 från att engagera sig i den utsträckning man skulle vilja  
p g a att dessa aktiviteter för QULs del varit ofinansierade och utförts helt på 
ideell basis.” (Lika Villkor 2003, sid 29) 

Sammantaget kan det konstateras att såväl lokala och regionala resurscentra i 
de båda länen varit aktiva aktörer med en rad olika typer av handling. Den 
dubbla målgruppsbilden fanns både i Södermanland och Västmanland. Ut-
märkande för verksamheten var projektformen vilken upplevdes som be-
kymmersam. Problematik kring att ständigt tvingas vara på jakt efter nya 
pengar gjorde sig påtaglig. Av detta ges en fördjupad bild i flera av de illust-
rationer från fältet som följer i kommande kapitel. Bland annat i den om 
”bidragsentreprenören” vilken inte bara knyter an till handling utan också 
nära relaterar till frågan om verksamhetens medel.

Praktikens medel 
Vilka praktiska medel som funnits att tillgå har i stor 
utsträckning hört samman med frågan om projekt. 
Mellan åren 1998-2002 genomfördes 24 projekt i 
Södermanlands län och sex i Västmanlands län (Nu-
tek 2004). Projekten i Södermanland var storleksmäs-
sigt något större än de i Västmanland. Den stora skill-
naden i aktivitet under perioden kan delvis förstås mot 
bakgrund av att verksamheten i resurscentra i Väst-
manlands län har funnits kortare tid. I Södermanlands 
län har man en längre tradition av att driva resurscent-
ra än i Västmanlands län. I Södermanlands startades 
resurscentra i Vingåker och Eskilstuna redan 1994. År 
2004 tillkom Nätverket för entreprenörer från etniska minoriteter, NEEM. 
(Davidsson & Boström 2007)  

I Västmanland började man att formalisera sig som resurscentra först i 
början av 2000-talet. Det utifrån en historia av flera aktiva föreningar, pro-
jekt och verksamheter av och för företagsamma kvinnor. Till exempel bilda-
des Klöver Dam i Köping redan 1995 men blev ett lokalt resurscentrum först 
2005. Ett annat exempel är nätverket Näringslivsforum för Kvinnor som 

33 QUL var ett lokalt resurscentra i Katrineholm i Södermanlands län.  

Figur 8.3 
Medel i pentaden 

Medel, Hur? 
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drevs 1998-2000 och sedan kom att bli en del av grunden till det lokala re-
surscentrat avance.nu i Västerås som bildades 2003.   

Under tiden jag följde verksamheterna drev länen, som tidigare beskrivits, 
var sitt stort projekt: Lika Villkor i Södermanland och KvinnTätt i Västman-
land. Om vi tittar närmare på medel i projekten och då börjar med Söder-
manlands län så kan vi se att den totala budgeten kom att bli fem och en halv 
miljoner kronor. Därav finansierades 45 procent via Nutek, 45 procent via 
länsstyrelsen i Södermanland och tio procent genom lokala resurscentra. De 
tio procent som man räknade som delfinansiering av projektet finansierades 
inte genom kontanta medel utan istället som ”egen tid”. I praktiken innebar 
det att man efter en fastställd schablon räknade de timmar man la ned i vissa 
delprojekt som delfinansiering. (Lika Villkor 2007) Representanter för de 
lokala resurscentra uppbar viss ekonomisk ersättning för sitt arbete inom 
projektet. Så var fallet för områdena branschanalys, jämställdhetsintegrering 
och stöd till projektledarna.  

Projektet KvinnTätt i Västmanland var ekonomiskt sett tämligen jämn-
stort med Lika Villkor i Södermanland. Projektbudgeten omfattade ungefär 
fem miljoner kronor. De största finansiärerna var Nutek, länsstyrelsen i 
Västmanland och Svenska ESF-rådet. Något som skilde projekten från var-
andra var att man i KvinnTätt hade ett slags ansökningsförfarande där man 
sökte projektledare och projektgrupper till delprojekten. Positioner som del-
vis var avlönade genom projektet. Berättigade att söka var de som var med i 
något av länets lokala nätverk och hade F-skattsedel. I praktiken innebar det 
ingen anställning utan istället fick kvinnorna debitera projektet för de timmar 
de arbetade.

Resurscentras finansiering, både på lokal och regional nivå, var generellt 
något som ofta kom upp under möten och intervjuer. Kontinuerligt fördes 
engagerade diskussioner inom resurscentra i de båda länen. Ofta framhölls 
finansiering som ett stort problem. Vid en intervju med en resurscentraföre-
trädare i Södermanland yttrades till exempel följande:  

Det är problematiskt att man måste söka varje år. När man väl fått medel be-
viljade så har halva perioden redan gått. Då är det snart dags att söka igen. 
Och sen vet man aldrig om man kommer att få medel beviljade så att man 
kan fortsätta verksamheten. (Intervju LRC Södermanland 2004-09-08) 

Under ett dialogseminarium berättade en annan:  

I [kommunnamn] så ligger verksamheten stundtals nere för att ibland så finns 
det inte finansiering till hela året […] Rådgivningen blir lite så där därför om 
man har kort framförhållning så det blir inte marknad för det och då lurar 
man sina potentiella kunder på något sätt om man inte finns om två månader, 
på ett tag och kommer tillbaka, det är inte kul (Dialogseminerium Söderman-
land 2006-04-04) 
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Man tycktes uppleva en problematik där finansieringsformen gav upphov till 
bristande kontinuitet. Att man inte kunde bygga en långsiktig verksamhet. 
Vid ett annat tillfälle konstaterade en resurscentraföreträdare:  

Vi måste hela tiden slåss för vår existens. Finansieringsformerna slår undan 
fötterna för oss. (Deltagande observation Södermanlands län 2004-09-21) 

Parallellt med missnöjet över finansieringssituationen fanns också andra 
uttryck. Som här där man menade att Nuteks finansiering skapat stora möj-
ligheter.

–Alltså vad skulle vi göra utan Nutek? 

–Precis,

–Då skulle vi harva med lite lottförsäljning och få en pepparkaka till kaffet. 
Nej, men alltså. Det är guld värt. Vilken djävla skjuts vi har fått av det. (Dia-
logseminarium Västmanlands län 2006-06-01) 

I det missnöje som ändå var påtagligt fanns tankar om att en av anledningar-
na till hur det såg ut hade att göra med kön. En av resurscentradeltagarna 
uttryckte det så här: 

Det är nog bara mot kvinnor man skulle kunna göra så här. Göra oss viktiga, 
sen inte. Ge och dra tillbaka. Och sen förvänta sig att det ska bäras på frivillig 
basis. (Deltagande observation Södermanlands län 2005-01-25)  

Kvinnor förväntas arbeta gratis, vi förväntas vara ideella. Med oss tycker man 
sig kunna göra som man vill. (Deltagande observation Södermanlands län 
2005-01-25)  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att flera av resurscentraföreträdarna 
upplevde att de kortsiktiga finansieringsformerna i sig försvårade resurscent-
ras arbete för att bli en etablerad aktör. Ett långsiktigt uppbyggnadsarbete 
ansågs också blir svårare genom kravet på projektens nyskapande- och för-
sökskaraktär. Dessa två finansieringskaraktäristika tillsammans gör att man 
tvingas att bygga nytt istället för att bygga på redan befintlig kunskap och att 
det blir svårt att bygga en långsiktig verksamhet. Detta framgår inte minst av 
citaten kring projekt ovan.  

Bland annat för att komma till rätta just med finansieringen avsatte man, i 
Södermanlands läns resurscentrasamarbete, både mycket tid och medel till 
att arbeta med vad man kallar en gemensam affärsplan eller plattform. I den 
skrev man bland annat:  

Vi finns men upplever alla att det är svårt att hantera bidragsberoende och 
kortsiktighet. Eftersom finansiering av vår verksamhet inte har hög prioritet 
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försöker vi nu hitta formen för att finnas kvar och utveckla det vi tror på. 
(Lika Villkor 2004) 

I flera av de berättelser som följer i kommande kapitel lyfts frågan kring 
finansiering fram, inte minst i den längre beskrivningen av affärsplansarbe-
tet. Kopplingen mellan finansiering och legitimitet blir påtaglig. Spänningen 
mellan ideellt och avlönat arbete specifikt aktualiseras i berättelsen ”en liten 
men talande konflikt”.  

I diskussionen om medel ovan har praktiska medel och då främst ekono-
miska sådana stått i fokus. När policybilden av medel diskuterades i föregå-
ende kapitel lades stor vikt också vid frågan om övergripande medel satt i 
relation till mål. Särskilt utgjorde då demokrati, jämställdhet och tillväxt tre 
centrala begrepp. Den huvudsakliga diskussionen kring detta förs här främst 
under rubriken mål nedan men redan här kan några konstateranden göras. Ett 
sådant är det tydliga fokus på underifrånorganisering som framförs särskilt i 
projektet KvinnTätt. Det beskrivs främst under rubriken handling ovan men 
den kan också förstås som ett medel. Ett medel där utgångspunkten kan tol-
kas som en slags demokratisträvan.  

Särskilt intressant är också hur man satte sig själva som kvinnor i relation 
till medel. Bland annat uttrycktes det som att de förväntades arbeta gratis, 
och först gjordes viktiga och sedan inte just för att de var kvinnor. Det fanns 
en kritik mot vad man upplevde som en föreställning om att det arbete man 
genomförde skulle göras ideellt och på frivillig basis. Om detta sattes i sam-
band med att det handlade just om ett jämställdhetsarbete framgick inte men 
frågan fördjupas delvis under rubriken mål nedan.  

Praktikens mål 
Om vi ser till praktikens mål utifrån begreppen 
demokrati, jämställdhet och tillväxt framstår 
praktiken som delvis smalare än policyn. Fokus i 
Södermanland och Västmanland låg i stor utsträck-
ning på vad man ofta valde att benämna som kvin-
nors företagsamhet snarare än företagande. I stor 
utsträckning handlade det ändå om företagande, om 
aktiviteter för blivande eller befintliga företagare. Till 
grund för det tycktes det ligga ett implicit konstatera-
de att villkoren för kvinnors och mäns företagande 
var olika och att det var något som borde förändras. 
Något som kan förstås som en jämställdhets- och 
eller demokratisträvan. Lika villkor var något man eftersträvade både i Sö-
dermanlands- och i Västmanlands län, att bidra till att skapa lika villkor för 
kvinnors och mäns företagande utgjorde en övergripande målsättning.  

Figur 8.4 
Mål i pentaden 

 

Mål, varför? 
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Varför det var av betydelse att kvinnor och män borde ha lika villkor dis-
kuterades i princip aldrig uttalat. Snarare ansåg man det som en självklarhet 
att det borde vara så.  

Även om det inte var direkt uttalat kunde det ändå på ett övergripande 
plan skönjas två olika inriktningar i de båda länen. I Västmanland stod tyd-
ligt kvinnans och hennes rättigheter till lika villkor i centrum medan man i 
Södermanland ofta satte det i ett större sammanhang där man diskuterade 
kvinnors företagande som viktigt för till exempel regionen och dess utveck-
ling. Naturligtvis var bilden inte renodlat sådan. I Västmanland förekom till 
exempel inom projektet KvinnTätt ett arbete för att synliggöra kvinnors före-
tagandes betydelse för den lokala kommunen.   

En intressant aspekt om målet med verksamheten var huruvida man ville 
se den i sin idealform. Hur man tänkte sig att verksamheten till slut skulle 
gestalta sig. Här var tankarna, som vi också kommer att se i några av de be-
rättelser som följer i kommande kapitel, vitt skilda. Två centrala frågor var 
den om målet kanske var att verksamheten inte skulle behöva finnas och den 
om huruvida verksamheten borde ske separat eller bli en del av ordinarie 
strukturer. Frågorna ligger också, som så ofta, nära varandra.  

Frågan om verksamhetens mål borde vara att den inte skall finnas diskute-
ras inte här under mål utan istället under scen där tid ingår som en aspekt. 
Här under mål diskuteras frågan om integrering.  

Just integrering var en central fråga när man diskuterade hur man skulle 
organisera sig. Man diskuterade då främst huruvida verksamheten lokalt 
skulle bedrivas mer integrerat i till exempel en kommuns näringslivskontor 
eller särskiljt i form av ideella föreningar. I relation till länsstyrelsen och 
projektledningen fanns mycket ängslan kring frågan, inte minst till en bör-
jan. Så här beskrev projektledaren det: 

Det fanns en rädsla för det i början av projektet – att här kommer länsstyrel-
sen och vill göra alla likadana och helst kommunalt integrerade allihopa. En 
del ideella har ju som mål att fortsätta vara ideella. De kände sig ganska ho-
tade i början. Det här vill vi inte vara med om – våran egen död. (Intervju 
projektledare för Lika Villkor Södermanlands län 2006-08-17) 

Andra uttryck för samma problematik kunde se ut så här, som när ett lokalt 
resurscentrum i Södermanland presenteras i den lokala tidningen:

Men båda understryker att de ska skynda långsamt för att inte greppa över för 
mycket. Att gå från en ideell förening till något seriöst som ger inkomst tar 
nämligen tid, anser de. Qul har bidrag från Nutek, men siktet är inställt på att 
bli självgående och målet är att få en seriös verksamhet där någon kraft på 
heltid och med lön ska kunna jobba. (Katrineholms-Kuriren 2006-08-29) 

Ur dokumentationen från Startkonferensen för Lika villkor kan man läsa att 
man i Stängnäs lokala resurscentrum för qvinnokraft menade att: 
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det inte är säkert att man vill vara en helt igenom kommunal verksamhet, 
trots att det kanske ger högre status. Den ideella föreningens fördelar är att 
man är ”närmare” sina kunder/brukare, dvs medlemmarna, de kvinnliga små-
företagarna. (Lika Villkor 2003) 

Vidare kan man läsa att:  

det man vill ha ut av samarbetet med kommunen är en tillhörighet, att kunna 
bli involverad i det lokala näringslivsutvecklingsarbetet, och framförallt en 
mer långsiktig finansiering. Målet är att kunna ha en person anställd på heltid 
så att man kan bedriva en långsiktig basverksamhet och att finansieringen 
även räcker till lokalen och administrationen. (Lika Villkor 2003, sid 27-28)  

Spänningen mellan integrering och särskild verksamhet var ständigt närva-
rande på fältet. En fråga som i sin extrema form egentligen handlar om att 
”motverka sin egen existens”. Något som blir problematiskt ur olika syn-
vinklar beroende på hur man förhåller sig till verksamheten. Den ideella 
föreningen kan till exempel väntas ha en annan syn än den som driver verk-
samheten genom ett eget företag. Frågor som; i vems intresse verksamheten 
bedrivs, vems ansvaret är, och var man gör mest nytta gör sig påtagliga. Frå-
gor som, precis som nämnts tidigare, fördjupas i flera av de illustrationer 
från fältet som följer i kommande kapitel. 

Avslutningsvis kan det konstateras att resurscentra i länens verksamhet, 
både på lokal- och regional nivå, hade ett tydligt fokus på företagande. Mål-
sättningen var att kvinnor och män skulle ha lika villkor. En ekonomistisk 
logik där man argumenterade för att satsa på kvinnors företagande för att det 
var lönsamt var ibland närvarande. Så var fallet till exempel i delar av 
KvinnTätts delprojekt. Över lag diskuterades själva målsättningen med lika 
villkor, och bakgrunden till den tämligen lite. Huruvida lika villkor var vik-
tigt för demokrati, jämställdhet eller tillväxt problematiserades föga. Målet 
var i mångt och mycket förgivettaget.  

Praktikens scen 
Här lämnar vi mål för att istället sätta den återstående 
pentaddelen; scen i centrum. Scen kan, i Burkes ram-
verk innefatta båda en geografisk- och en tidsmässig 
aspekt. I den tidsmässiga aspekten har jag, som tidiga-
re beskrivits, valt att lägga frågan om huruvida verk-
samheten skall ses som en tillfällig eller permanent 
insats. En fråga som berörs kort här och som fördjupas 
i efterföljande kapitel.

För att börja med geografin så kan det konstateras 
att de lokala resurscentra täckte in större delen av lä-
nens kommuner. Något som kan förstås som en viktig 

Figur 8.5 
Scen i pentaden 

 
 
 
 
 

Scen, när/var? 
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aspekt av verksamheten där lokal förståelse och anpassning betonades.  
Vad gäller den tidsmässiga aspekten, huruvida resurscentra borde vara en 

tillfällig eller permanent verksamhet så var frågan aktuell i båda länen men 
kanske mest tydlig i Södermanland. Ett av syftena med länets Lika Villkor-
projekt var, att ”ta tillvara och utveckla resurscentras erfarenheter och meto-
der i arbetet för kvinnors företagande och att integrera dessa i regionala och 
lokala tillväxtprogram” (Davidsson & Boström 2007, sid 9). Integrering var 
således inskrivet som ett av huvudarbetssätten. Även om projektledaren i 
Lika Villkor menade att man engagerade sig av samma anledning tycktes 
ambitionen med deltagandet i projektet ha skilt sig åt mellan olika lokala 
resurscentra. Olikheterna i hur man såg på verksamheten kom ofta upp på 
projektmötena. Inte minst i början. Projektledaren beskrev det så här: 

De hade inte samma mål med att vara med i Lika villkor. De hade olika mål, 
visioner och drömmar för hur deras resurscentra skulle utvecklas under det 
här projektet och vad man såg framöver. Det fanns ju till och med dom som 
hade som mål att lägga ned verksamheten – att man inte ska behövas. Och 
andra som inte alls har dom tankarna. (Intervju projektledare för Lika Villkor 
Södermanlands län 2006-08-17) 

De olika tankesätten bakom hur man såg på verksamheten och dess önskvär-
da utveckling skilde sig alltså betydligt åt mellan resurscentra. Somliga me-
nade att verksamheten helst inte skulle behövas och att insatserna således 
bara var tillfälliga. Andra menade att särskilda insatser alltid skulle behövas 
eller att de i alla fall skulle behövas under en överskådlig tid framöver. Någ-
ra röster som ytterligare kan illustrera frågan säger:  

att det år 2015 finns ett resurscentrum för både kvinnor och män i Eskilstuna 
(Lika Villkor 2003) 

Vi ska vara en resurs för alla, inte bara kvinnor. Men i ett första stadium, tills 
vi får struktur på det här, är det dem vi vill vända oss till. Främst få dem att 
våga ta för sig. (Katrineholms-Kuriren 2006-08-29) 

Så länge kvinnligt företagande och kvinnligt ledarskap inte värderas jämställt 
med männens behövs specifika åtgärder. I en framtid hoppas vi att verksam-
heten ska vara en så naturlig del i det vardagliga arbetet att resurscentrum för 
kvinnor inte längre behövs. (Flen Resurscentrum 2003) 

Frågan om integrering, lokal anpassning och verksamhetens dilemma kring 
att avskaffa sig själv fördjupas i kapitel nio och tio som följer direkt på detta.  
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Kapitel 9

Inkonsistenser i resurscentra som praktik 

I detta och nästkommande kapitel återkommer jag till det i forskningsprojek-
tet som från allra första början fångade mitt intresse, nämligen det motsägel-
sefulla och förvirrande i den faktiska verksamheten. Därigenom läggs den 
sista pusselbiten för att svara upp mot forskningsfrågan hur organisatoriska 
problem i en policyimplementerande verksamhet kan förstås i relation till 
olika underliggande logiker i regional utvecklingspolitik.  

Genom berättelserna från fältet sätts organisatoriska problem i resurs-
centras praktik i fokus. Dessa förstås sedan, utifrån vad som framkom i text-
analysen av policydokumenten i kapitel sju, i relation till underliggande 
logiker i policy för resurscentra. 

Både detta och nästkommande kapitel utgår från berättelser kring organi-
satoriska problem i verksamheten, men gör det på olika sätt. I detta kapitel 
görs mer omfattande kopplingar till pentaden och inkonsistenser mellan ter-
merna. Dessa sätts sedan avslutningsvis i samband med logikerna. I näst-
kommande kapitel görs kopplingen direkt mellan praktiken och logikerna 
utan ingående resonemang kring inkonsistenser utifrån pentaden.  

För att återgå till den mer pentadnära analysen i detta kapitel så utgörs en 
viktig utgångspunkt av Burkes tanke om att pentadens termer, för att en hän-
delse skall vara rimlig och begriplig, måste stå i överensstämmelse med var-
andra. När något blir obegripligt, förvirrande eller motsägelsefullt kan det 
ofta förstås mot bakgrund av just inkonsistenser i pentaden. (Burke 1945) En 
verksamhet som inte svarar upp mot förväntningar på hur en organisation 
skall hänga ihop riskerar, som teoridelen indikerat, att få problem med sin 
legitimitet både internt och externt. Just det obegripliga, förvirrande och 
motsägelsefulla blir därför intressant.  

Vad som skall förstås som vilken del i pentaden är sällan entydigt givet. 
Det intressanta blir, som jag tänker mig det, inte att försöka hitta någon slut-
giltig eller fullkomlig tolkning. Istället blir det intressant att använda model-
len för att pröva olika sätt att tolka termerna och inkonsistenserna. 

Kapitlet bygger på en längre berättelse från resurscentra i Södermanland 
genom vilken läsaren får följa med i hur jag först bekantar mig med verk-
samheten, från den tidiga e-postkontakten till de fysiska mötena ute på fältet. 
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I särskilt fokus står det regionala resurscentrats samarbete kring vad man 
benämner som en affärsplan. Ett arbete där flera av verksamhetens mest 
centrala organisatoriska problem och inneboende inkonsistenser kommer 
upp till ytan. Efter berättelsen följer en diskussion om hur det som sker kan 
förstås just i relation till inkonsistenser och i förlängningen också till motsä-
gelsefulla underliggande logiker.  

Affärsplansarbetet 

Den första kontakten 
Mitt första möte med resurscentra i Södermanland var egentligen inget fy-
siskt möte. Istället var det genom de lokala resurscentras gemensamma e-
postlista som jag först stiftade bekantskap med verksamheten. Jag inkludera-
des i e-postgruppen för det regionala samarbete redan en vecka efter att jag 
anställts som doktorand. Jag kom sedan att följa e-postkorrespondensen i 
samarbetet mellan lokala resurscentra i Södermanland under tre år. Något 
som gjorde det möjligt att följa utvecklingen i samarbetet inte bara genom 
deltagande observationer, fokusgrupper och intervjuer utan också genom de 
konversationer och de dokument som cirkulerades genom samarbetets e-
postkorrespondens. Att kunna göra detta var mycket värdefullt då det gav en 
inblick också i de konversationer som fördes elektroniskt.  

Ett av de absolut första e-postmeddelanden jag fick genom listan hade 
ämnesrubriken ”Nyckelbegrepp affärsidé”. I själva meddelandet stod: 

Här kommer sammanställningen av de nyckelord/ begrepp till affärsidén för 
det regionala resurscentrasamarbetet 

Meddelandet hade också ett bifogat dokument. Det bifogade dokumentet var 
en textfil. En sida. Rubriken var satt till ”Nyckelbegrepp i affärs-
idén/varumärket”. Tre huvudbegrepp fanns listade: kvinnor, kompetens och 
nätverk.  

1. Kvinnor – kvinnors företagande, kvinnligt perspektiv, företagande, kunder 

2. Kompetens – professionella, kunskap, bred kompetens, kompetent, kunnig 

3. Nätverk samarbete, samverkan, partnerskap, lokalkännedom, resurser, när-
het, Sörmland, mötesplats, lokalt, nationella och internationella nätverk 

Därpå följde ytterligare två begrepp; Kvalitet och tjänster.  
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4.”Kvalitet” – tillförlitlighet, lyhördhet, inspirerande, inspiration, trovärdig-
het, innovativt, nyskapande, flexibilitet, tillgänglighet, fokuserad, omtanke, 
kraft, stark, bemötande, engagemang 

5. ”Tjänster” – affärsutveckling, utvecklande, utveckling, växa, tillväxt, 
kompetensutveckling, stödjande, möjligheter, jämställdhet, jämställdhetsper-
spektiv 

Det handlade alltså om en affärsidé för samarbetet mellan Södermanlands 
lokala resurscentra. Något som gjorde mig både förbryllad och entusiastisk. 
Entusiastisk för att ett konkret arbete för att försöka samarbeta kunde bli ett 
bra sätt att försöka förstå verksamheten och förbryllad för att man formule-
rade sig som man gjorde. Affärsidé, varumärke och tjänster var inte de be-
grepp jag hade förväntat mig i verksamhetens uttryckssätt.   

Verksamhetsmöte 
Mitt första fysiska möte med resurscentra i Södermanland kom i likhet med 
många av de följande att handla om just affärsplanen.  

Mötet hölls alldeles i slutet av juni i Trosa, en av Södermanlands kanske 
mest pittoreska tätorter. Jag kom som vanligt i lite väl god tid så jag passade 
på att fördriva tiden med en promenad längs ån. De välskötta trädgårdarnas 
svämmade nästan över av grönska och blomsterprakt. Vackra trähus, vita 
utemöbler och pioner.  

Mötet skulle hållas hemma hos en av kvinnorna i Trosa/Gnesta lokala re-
surscentrum. En verksamhet som kvinnan som mötet skulle hållas hos drev 
på uppdrag från Trosa- och Gnesta kommuner. Det gjorde hon inom sitt eget 
företag där hon också arbetade med bland annat projektledning, projektan-
sökningar och internationella nätverk. 

En kvart innan kändes som en lagom tidpunkt att komma så jag började 
gå bort mot adressen. Förbi en idrottsplats och upp för en sluttande uppfart 
upp mot en stor gul villa bara några hundra meter öster om ån. Jag knackade 
på, kom in, och hälsade på kvinnorna som livligt språkade med varandra. 
Efter en stund bänkade sig alla runt ett stort avlångt bord. En av kvinnorna 
tog till orda, hon var länsstyrelsens representant som också utgjorde projekt-
ledare för det regionala samarbetsprojektet. Det konstaterades att två resurs-
centra inte var representerade – Qul i Katrineholm och Resurscentra i 
Strängnäs. Det mumlades lite ogillande och konstaterande och jag tolkade 
det som något slags missnöje över att de inte var där. Och kanske inte heller 
brukade komma. 

Först på agendan stod en nulägesrapport. Diskussionen kom att handla om 
både sådant som hänt generellt, om sådant man deltagit i och om sådant som 
skulle komma att hända. Bland annat ett kommande entreprenörskapsforum, 
möten om länets regionala tillväxtprogram och projektledarens deltagande 
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på en OECD-konferens. En punkt som man skulle återkomma till också se-
nare under mötet. Därefter stod en presentation av mig på tur. Jag berättade 
att jag var doktorand och gick en forskarutbildning. Om att jag var intresse-
rad av resurscentraverksamheten och att jag skulle följa verksamheten i de-
ras regionala samarbete. Att jag bland annat skulle vara med på möten och 
följa korrespondensen i verksamheten. Jag berättade också att jag så snart 
som möjligt gärna ville träffa representanterna för de olika resurscentra sepa-
rat för att börja sätta mig in mer i deras respektive verksamhet.  

Den stora punkten på dagordningen var rapporter från de tre arbetsgrup-
perna; en branschanalysgrupp, en jämställdhetskonsekvensgrupp och en 
affärsplansgrupp. Branschanalysgruppen inledde. Arbetet i gruppen tycktes 
handla om att identifiera företagarna i någon bransch med en hög representa-
tion av kvinnor med företag. Syftet var också att skapa ett arbetssätt som 
man sedan skulle kunna använda för att definiera också andra branscher.  

Den bransch man valt att arbeta med gick under benämningen ”hälsobran-
schen”. Diskussionen kom att handla mycket om hur man kan avgränsa 
branschen, vilka grupper av företagare som skulle räknas in i och hur man 
kan hitta uppgifter om företagarna. Olika registers för och nackdelar, 
branschkodning och företagsformer diskuterades. Ett område som jag kände 
mig hemma i eftersom jag tidigare studerat just könsfördelning inom bran-
scher. Jag försökte bidra dels genom att tillföra mina tankar om fördelar och 
nackdelar och dels genom att ställa frågor.

Nästa grupp att presentera sitt arbete var den så kallade jämställdhetskon-
sekvensgruppen. Målet tycktes vara att utarbeta en metod för att se jäm-
ställdhetskonsekvenser. Två frågor kom att hamna i fokus. Dels vad det 
fanns för existerande metoder och dels vad det var för typ av konsekvenser 
man sökte. Gruppen tycktes befinna sig i en tidig fas där man snarare ställde 
sig fundamentala frågor än att man konkret arbetade med utformningen av 
själva arbetsmetoden. Bland annat ville man diskutera huruvida man verkli-
gen kan mäta ”mjuka värden med hårda verktyg”, om man kan mäta genus-
klimat, vad regionen har för betydelse och hur arbetsmetoden skulle förhålla 
sig till bransch.  

Jag uppfattade projektgruppen, i den följande diskussionen, som lite pres-
sad. Som att de ifrågasattes, som att man tyckte att de inte tänkt till tillräck-
ligt själva. Som att man på mötet förväntade sig mer presentation av kom-
mande resultat snarare än frågor. På kallelsen beskrevs punkten med orden: 
”Rapporter från arbetsgrupperna: arbetet hittills, resultat och erfarenheter, 
planering av fortsatt arbete”. Något som kanske indikerade att man förvänta-
de sig mer svar och mindre frågor.   

I tur på dagordningen stod nu affärsplansgruppen. En av de första frågor-
na som lyftes var vilket arbetssätt som är bäst – om det är bäst att vara fristå-
ende från kommunerna eller om varje resurscentrum borde vara en del av 
kommunernas näringslivsverksamhet. En av kvinnorna förde fram fördelar 
med att vara integrerad. Hon liknar det hela vid en dans och säger att hon är 
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trött på att bara ”bjuda upp hela tiden” och liksom aldrig bli uppbjuden. En 
annan tillägger att ”näringslivskontoren har ganska mycket pengar”. Hon 
säger också att det är ”lättare att påverka en struktur när man finns inne i 
den”. Att det ”finns större sprängkraft där”.  

Kvinnan som vi är hos, hon som driver ett resurscentrum på uppdrag från 
Trosa- respektive Gnesta kommun, tar till orda. Hon håller inte riktigt med 
om det där med hur man måste vara en del av ett näringslivskontor på kom-
munen för att verkligen kunna påverka. Hon berättar hur hon har represen-
tanter från kommunerna involverade i verksamheten och hon menar att det 
arbetssättet fungerar bra trots att hon är organisatoriskt särkopplad från 
kommunerna. 

Diskussionen flyter ut och det blir en rad parallella samtal där det tycks 
finnas många olika synsätt kring frågan om integrering. Affärsplansgruppen 
gör ett försök att samla ihop konversationerna till en gemensam dialog. Man 
bollar in frågan ”på fem års sikt då, vad vill vi då?”. En av kvinnorna hakar 
på och menar att något kommer hända i vilket fall. Hon menar att ”snacket 
generellt går” om att man vill ”rensa upp i floran av aktörer”. Det känns som 
att det finns medhåll i frågan och det blir tydligt att man gemensamt känner 
att något bör göras. Att man verkligen måste ha en gemensam strategi för 
framtiden. Någon framhåller att man borde bli ett ”regionalt och nationellt 
kunskapscentrum för kvinnors företagande”. Kanske ett ”virtuellt nätverk?” 
säger en annan. Den idén är det ingen som reagerar på, idén faller. En av 
kvinnorna säger att hon i alla fall vill att hennes resurscentrum skall bli fast 
förankrat i kommunens strukturer. Då frågar sig en annan hur det då blir med 
den regionala organisationen, om alla de lokala får vara som de vill.  

Ett uppdelat samtal bryter ut. Man frågar varandra hur de tänker. Jag hör 
hur en av kvinnorna säger att hon ju ändå snart skall gå i pension, en annan 
tycks inte vara så intresserad av frågan, flera är avvaktande. Då tar länssty-
relsens projektledare till orda. Jag uppfattar henne som ganska irriterad och 
upprörd. Hon säger att alla bara ”kastar in brasklappar” och hon ifrågasätter 
vad det egentligen kan bli av det här. Hon menar att man inte arbetar för en 
gemensam lösning. – Att Anna bara vill fokusera på andra frågor, att Barbro 
bara bollar vidare genom att säga att hon ju ändå skall gå i pension. Att Elin 
är pessimistisk och att några över huvudtaget inte tycks vilja kommunicera 
hur de tänker. Det blir tyst och tryckt stämning. Någon lyfter då igen upp 
idén om ett virtuellt nätverk. Länsstyrelserepresentanten frågar då ”Hur ska 
det överleva sen?” [när, vad jag tolkar som en syftning på, projektet är slut 
och länsstyrelsen inte längre har rollen som samordnare]. Det blir tyst igen.  

Medlemmarna i affärsplansgruppen tar ordet. De lyfter frågan om vilka 
behov resurscentra kan tillfredsställa. Någon säger ”Kunderna vill att det ska 
vara gratis”. En annan för tillbaka diskussionen närmare frågan. ”På regional 
nivå måste man bryta mark. Plöja. Vara lobbyist.” Det hummas medhållan-
de. Hon fortsätter ”vi måste bygga upp ett arbetssätt”. Länsstyrelsens repre-
sentant tar ordet. Hon framhåller att man jobbar på tre nivåer, ”individ, 
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grupp och struktur” och att man bör kartlägga och sätta sig in i de arbetsme-
toder som redan finns framskrivna utifrån andra resurscentras verksamheter. 
Hon nämner bland annat rådgivningsexperten Birgith Juels arbete med me-
toder och ett arbetsmaterial som hon gjort. Kvinnorna börjar spåna mer fritt 
om vad man egentligen gör inom resurscentra och vad som är speciellt med 
det. Vi är som ett ”bollplank” säger någon. Vi har ”två öron och en mun” 
säger en annan ”vi lyssnar mer och säger mindre”. Därefter flyter diskussio-
nen ut i många parallella samtal. Medlemmarna i affärsplansgruppen gör 
några tappra försök att samla ihop den för att återgå till en gemensam dis-
kussion. Det tycks vara svårt. Samtalen är till synes disparata. Det verkar 
vara inte bara många olika synpunkter och ståndpunkter som man vill föra 
fram utan också själva grundfrågan framstår som flytande. Det är otydligt 
vad diskussionen egentligen handlar om. Jag uppfattar det som att det är 
otydligt inte bara för mig utan också för dem själva. De tycks prata förbi 
varandra så att de liksom aldrig möts och diskuterar samma saker. 

Jag känner av frustrationen i rummet. Hur man liksom tycks tappa sugen. 
Som att uppdraget känns omöjligt. Jag börjar skissa på mitt block, jag försö-
ker lyfta ut någon av delarna som cirkulerar i samtalet. Jag kommer fram till 
att det till exempel skulle kunna vara frågan om arbetssätt. I alla fall delvis. 
Jag funderar på hur man kan strukturera en sådan diskussion så att man har 
något gemensamt att hålla sig i. Jag testar tanken om man skulle kunna 
koppla arbetssätt till de tre nivåer som man nämnt tidigare; individ, grupp 
och struktur. Det blir kanske ingen klockren struktureringsmodell men det 
kan vara något att samla diskussionen kring. Jag lyfter handen lite och försö-
ker påkalla uppmärksamhet. Lite osäkert. Jag känner mig inte riktigt hemma 
i min roll. Jag vill gärna bidra men samtidigt inte komma med några färdiga 
svar eller få förväntningar som varandes någon slags auktoritet eller expert. 

Mitt försök att få uppmärksamheten hörsammas och man tystnar. Jag för-
klarar hur jag tänker mig att man kan samlas i diskussionen. Jag föreslår att 
man utgår från de tre nivåerna; individ, grupp och struktur och att man för 
varje nivå diskuterar vilka arbetsmetoder man har på de olika nivåerna. Hur 
jobbar respektive resurscentrum med individen? Vad gör man på gruppnivå, 
och hur kan vi tänka kring strukturnivån? Det känns som att de nappar lite på 
idén. Jag fortsätter och håller fram mitt block där jag skissat. Tre verktygslå-
dor under varandra och så texten struktur kopplat till den första lådan, grupp 
till den mittersta och individ till den nedersta. Jag ler och frågar vad de har i 
de olika verktygslådorna. Ingen tar ordet så jag ritar in ett ansikte bredvid 
verktygslådan på individnivå. Jag ritar dit två öron och en mun. Flera ler.  
– Eller hur?! Fyller jag i. –Visst är det väl så?! Det känns som att de tror att 
struktureringen kan vara användbar och gärna vill testa den.  

Modellen utvecklas snabbt gemensamt av kvinnorna i gruppen. Man be-
nämner nivåerna som ett, två och tre. Frågor som; –Hur man för upp kun-
skap från nivå ett till två och tre, –Vad man har för mål med verksamheterna 
på de olika nivåerna, –Vem som arbetar på de olika nivåerna, –Är nivå ett 
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och två lokala resurscentra medan strukturnivån är regionala resurscentras 
eller är alla med överallt? – förs fram. 

Tiden går fort och mötet är nästan slut. De två sista punkterna på dagord-
ningen; OECD-konferensen och planeringen av hösten hinns inte riktigt med 
innan mötet avslutas.  

På hemväg 
När jag på vägen därifrån börjar fundera på vad resurscentra egentligen är 
för något, vad som hänt under mötet, vad och hur man diskuterat, känner jag 
mig ganska vilsen. Jag kan inte riktigt få klart för mig vad som egentligen 
skett. Särskilt förvirrad känner jag mig kring affärsplansarbetet. Vad resurs-
centra egentligen är och vad de har gemensamt med varandra. Jag tänker att 
jag kanske inte lyssnat tillräckligt noga. Att det kanske är för att jag inte 
känner till verksamheten tillräckligt bra. Jag känner mig lite frustrerad. Af-
färsplansarbetet var ju det som jag tyckte kändes mest intressant. Det var ju 
den delen som jag tänkte skulle kunna bli särskilt bra för att just kunna för-
stå. För att förstå vad resurscentra kan vara, hur man tänker, organiserar sig 
och arbetar.

En annan möjlighet som jag funderar över kunde ju förstås vara att det 
inte bara varit jag som upplevt mötet som förvirrande utan att det uppfattats 
som förvirrat också av dem själva. Kanske kunde den påtagliga frustrationen 
och det som jag upplevde som att man pratade förbi varandra och liksom inte 
möttes vara tecken på det. 

Jag försöker att genom mina fältanteckningar strukturera upp diskussio-
nerna för mig själv. Först tänker jag tillbaka på en av de frågor som upptog 
mest tid under mötet; den om hur man bäst organiserar sig. Om man borde 
vara en del av respektive kommuns näringslivsverksamhet eller om man 
borde vara helt fristående. Flera olika aspekter fördes fram. Bland annat att 
kommunen har mer resurser. En menade att man ”slipper bjuda upp” om 
man är integrerad. Kanske menade hon med det att man som kommun är en 
part som automatiskt är inräknad eller att kommunen är den som naturligt 
initierar samarbeten. Att det skulle vara lättare att påverka om man är en del 
av kommunen. En annan kvinna framförde sin åsikt om att man inte alls 
behöver vara integrerad för att det skall fungera. Ganska snabbt därefter 
bröts det gemensamma samtalet upp i många samtidiga diskussioner. Det 
tycktes finnas mycket olika åsikter och tankar om frågan. Det var ingen av 
de två alternativen, integrering eller fristående, som det tydligt fanns någon 
gemensam uppslutning bakom. Det var som att man på något plan försökte 
hitta en gemensam lösning på frågan om hur man skulle organisera sig och 
därmed också vem man skulle vara men genom diskussionen kändes det som 
att olikheterna i inställning och synpunkter blev större snarare än mindre. 

Samtidigt tycktes man vara överens om att något behövde göras. Som att 
det sätt som man lokalt nu organiserade sig på inte skulle fungera på sikt. 



174 

Synen på hur man skulle lösa detta tycktes vara genom samverkan och sam-
ordning mellan lokala resurscentra och att man därigenom skulle skapa en 
gemensam affärsplan. Den tänktes ge svar på hur man skulle organisera sig 
och därmed rusta verksamheten för framtiden.  

Arbetet fortsätter 
Affärsplansarbetet visade sig nog vara svårare än man trott. De möten som 
följde tycktes blotta mer skillnader än likheter mellan olika lokala resurs-
centra. Det blev tydligt inte minst genom arbetsmötet i Katrineholm, ett möte 
som följde på det i Trosa. Under det mötet diskuterades flera olika organise-
ringsalternativ vilka alla kom att avfärdas.  

Bland annat diskuterades återigen idén om att försöka arbeta för att få alla 
lokala resurscentra integrerade i respektive kommuns näringslivskontor. Det 
blev en ganska lång diskussion men när man från NORA (Nykö-
ping/Oxelösunds resurscentrum) mycket tydligt förklarade att man inte var 
intresserade av en sådan organisationsform avslutades den diskussionen. I 
alla fall för den gången. Som ett annat alternativ lyfte affärsplansgruppen då 
fram idén om ett franchisekoncept. Efter en stunds diskussion enades man 
dock om att det inte var en lämplig väg. Huvudanledningen till det var att 
man ansåg att det inte skulle vara möjligt att ha specifika lokala identiteter 
med en sådan organisation.  

Man diskuterade också huruvida man skulle kunna organisera verksamhe-
ten som lokala affärsdrivande företag. Kring den idén fanns många ganska 
starka åsikter. Bland annat diskuterades huruvida man verkligen borde be-
driva affärsverksamhet i resurscentra. I koppling till det anknöt man också 
till en tidigare diskussion om namnet affärsplan. Några menade att det kan-
ske inte var en så bra idé att kalla det affärsplan ändå. Att det kanske inte 
skulle vara någon affärsplan om man nu inte skulle vara företag. – Ett frä-
schare namn vore bra också, tyckte någon. Man började spåna på alternativa 
begrepp. Till slut framstod handlingsplan som det som tycktes ha starkast 
stöd.  

Frågan om organisering fortsatte att breddas. Något som man också upp-
manade från affärsplansgruppens sida. Från ett tidigt utkast till affärsplan 
kan vi se hur brett och på olika sätt man vill testa olika idéer. I utkastet upp-
manar arbetsgruppen de lokala resurscentra att tänka över följande:   

Fundera på: Vi har ännu inte hittat den nya formen för vårt samarbete. Vilken 
företagsform ska vi ha? Kanske en ekonomisk förening där alla, oavsett var 
de finns idag, kan ha var sin andel. Att driva ett företag i form av till exempel 
en ekonomisk förening kan vara en lösning som ger oss möjlighet att ta be-
talt. Sedan behöver vi i denna organisation göra klart hur, när och var vi age-
rar. Vi ska dessutom ha en känd prislista. (Lika Villkor 2004). 
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Även om det hela tiden fanns många ganska vitt skilda tankar och stånd-
punkter kring hur man skulle organisera sig så var enigheten om att något 
behövde göras, som diskuterats, ändå fortsatt stor. Frågan var bara hur. På 
mötet i Katrineholm accentuerade projektledaren nödvändigheten av att or-
ganisera sig gemensamt genom att peka på ”osäkerheten” som hon menade 
fanns framöver. Att man inte visste hur finansieringssituationen skulle 
komma att se ut. Att man än så länge bara visste hur förutsättningarna skulle 
se ut till årsskiftet och att man därför verkligen behövde tänka över framti-
den.  

Mer e-post
Några veckor senare inkom ett gruppmeddelande med en reviderad arbetsbe-
skrivning av temaområdena från projektledaren. Där formulerades syftet 
med affärspansarbetet. Projektledaren skrev:

Syftet är att genom att arbeta med en plattform och ett tydligt varumärke för 
På Lika Villkor/resurscentraverksamheten öka möjligheterna att påverka och 
utveckla de befintliga strukturerna för näringslivsutveckling. Det skapar ock-
så förutsättningar för att driva gemensamma strategiska utvecklingsinsatser i 
regionen. (Lika Villkor, E-post, 2004-09-30) 

Formuleringen kopplade arbetet tydligt till strukturpåverkan. Det var de ”be-
fintliga strukturerna för näringslivsutveckling” som man bättre skulle kunna 
påverka och utveckla. Därigenom menade man sig också få bättre ”förutsätt-
ningar för att driva gemensamma strategiska utvecklingsinsatser i regionen”. 
Hur man tänkte kring arbetet blev tydligare när man sedan beskrev arbetets 
målsättning. Man skrev: 

Skapa en gemensam värdegrund för det regionala arbetet i resurscentra, for-
ma ett gemensamt grundutbud av tjänster vid lokala resurscentra länkat till 
det gemensamma regionala varumärket/kompetenscentrat och finna former 
för att allokera resurser till verksamheten som leder till stabilitet. (Lika Vill-
kor, E-post, 2004-09-30) 

”Gemensamt” var en genomgående formulering. Målsättningen var gemen-
sam värdegrund, gemensamt grundutbud, och ett gemensamt varumärke. 
Man skrev också tydligt fram resursfrågan. En fråga som tydligt känns igen 
från tidigare möten. Inte minst det i Katrineholm.    

Vad gör vi egentligen? – Att hitta den gemensamma nämnaren 
För att på ett mer strukturerat sätt arbeta med frågan om vad man egentligen 
hade gemensamt valde affärsplansgruppen att skicka ut en enkät. I den om-



176 

bads varje resurscentrum besvara frågorna Vad, Hur, och För vem? Det på 
de tre nivåerna; individ, grupp och struktur. Underlaget var, som man själva 
uttrycker det, till ”för att finna det gemensamma och för att se bredden” 
(Lika Villkor, E-post 2004-10-06).  

Att hitta den gemensamma nämnaren visade sig vara ett svårt arbete ock-
så genom ett så strukturerat angreppssätt som en enkät. I början av 2005, 
under det sista mötet innan projektets halvtidskonferens, presenterade affärs-
plansgruppen delar av sina reflektioner så långt och man ville utifrån dem 
komma fram till en gemensam bild som man kunde enas kring.  

Vad gällde ”produkter” ville man, tillsammans med hela projektgruppen, 
försöka skapa olika kategorier. Man ville försöka systematisera arbetssätt, 
produkter och nivåer på ett överskådligt sätt. Diskussionen blev livlig och 
jag hade ofta svårt att hänga med i hur man tänkte, resonerade och kategori-
serade. Efter att, vad jag upplevde, ha testat olika sätt att kategorisera och 
systematisera, hamnade man slutligen i fyra begrepp som man tyckte sig 
kunna enas om; startpaket, mötesplatser, länkande och bollplanksvägledning.  

Startpaket uppfattade jag som något som riktade sig till företagare som 
ville komma igång med en ny verksamhet. Vad ett startpaket inrymde eller 
tänktes inrymma framgick aldrig riktigt klart men begrepp som budgethjälp, 
coachning, vägledning, peppning och tips nämndes under diskussionerna. 
Nästa gemensamma begrepp; mötesplatser, definierades aldrig uttalat. Kan-
ske var det så självklart för deltagarna vad det innebar.  

Med begreppet länkande avsågs att resurscentra, när de inte själv tyckte 
sig ha den rätta kompetensen, lotsade individen vidare. Det kunde vara till 
ett annat resurscentrum eller till en helt annan verksamhet så som Almi Före-
tagspartner eller IFS34. Bollplanksvägledning var ett begrepp som jag var 
bekant med eftersom det ofta figurerade i diskussionerna generellt. Med det 
avsågs att man såg sig som vägledare snarare än rådgivare. Att man ville ha 
en dialog i vilken man avsåg komma med frågor minst lika ofta som man 
kom med svar. Man ville vara en jämlik och stödjande samtalspartner snara-
re än en expert.35

Halvtid
I mitten av februari 2005 hölls en två dagar lång halvtidskonferens för pro-
jektet. Syftet med konferensen var dels att följa upp vad som hänt dittills 
inom alla arbetsområden och dels att planera för framtiden.   

34 Internationella Företagarföreningen i Sverige med syfte att ge stöd till personer med in-
vandrarbakgrund som vill starta och driva företag i Sverige.  
35 Om just denna mer jämlika och symmetriska typ av rådgivning skriver Johansson med 
utgångspunkt från resurscentra i Södermanland i Berglund & Johansson (red) 2008, sid 52-72. 
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Projektet hade, som tidigare beskrivits, utöver arbetet med affärsplanen 
också tre andra delområden; branschanalys, jämställdhetskonsekvensanalys 
och lärande. 

Det arbete som i halvtid kommit längst i förhållande till slutmålet var 
branschanalysen. Där hade man, tillsammans med ett konsultföretag, tagit 
fram en kartläggning av vad man benämnde som ”den alternativa hälsobran-
schen” i Södermanland. I den identifierades företagarna i en bransch som 
dominerades av kvinnor. Tanken var att analysen skulle kunna vara till hjälp 
för rådgivningsarbetet men också en metod för att kunna kartlägga andra 
branscher.

Vad gäller arbetsområdet jämställdhetskonsekvensanslys hade man främst 
arbetat med att börja se över redan befintliga metoder. Man hade också ge-
nomfört en resa till England där man besökt organisationen Prowess för att 
ta intryck av deras redan utarbetade tillvägagångssätt.  

Under halvtidskonferensen gjorde projektledaren klart att det var dags att 
sätta fart i projektet. Inte minst eftersom också andra börjat intressera sig för 
den engelska metoden. Hon berättade att man i ett annat län hade långt fram-
skridna planer på att översätta Prowess metod och hon menade att det därför 
var bråttom att komma igång och få resultat så fort som det bara gick.  

Inom delområdet lärande fanns ingen egentlig arbetsgrupp. Det man fram 
till halvtid räknade in till aktiviteter vad gäller lärande var att man bjudit in 
andra aktörer och resan till England.  

Beträffande affärsplanen var det, som beskrivits, kanske själva diskussio-
nerna som varit det viktigaste. Diskussioner där man stött och blött olika 
alternativ och ståndpunkter. Där man samtalat och argumenterat. Det både 
inom själva arbetsgruppen för affärsplanen och i det övergripande projektet 
med representanter från lokala resurscentra. Arbetsgruppen hade också tagit 
fram olika utkast till en skriftlig affärsplan.  

Inom ramen för affärsplansgruppens hade också ett arbete för att skapa en 
gemensam hemsida påbörjats. Tanken var att hemsidan skulle bli en slags 
samlingspunkt för lokala resurscentra, både internt och externt.  

Fortsatt planering 
Ett av syftena med halvtidskonferensen var att utöver tillbakablickandet 
också titta framåt. Att titta framåt för att se vad man skulle göra och hur man 
skulle prioritera i projektet framöver. Det beslutades då att affärsplansarbetet 
och branschanalysen skulle komma att få den högsta prioriteten under det 
fortsatta arbetet.  

Affärsplansgruppen verkade känna sig nöjda med att området var formellt 
fortsatt prioriterat men samtidigt blev det tydligt att de kände sig frustrerade. 
De var bekymrade över att man inte riktigt hunnit diskutera igenom affärs-
planen ordentligt. De hade haft med sig ett utkast men det hade inte blivit tid 



178 

att fokusera på det för att kunna fatta några faktiska beslut. Fortfarande tyck-
tes det mesta hänga löst.  

Några olika delsteg för att komma vidare diskuterades. Bland annat att 
skicka ut affärsplanen ”på remiss” till alla lokala resurscentra. På så sätt 
tänkte man sig att man lättare skulle kunna förankra arbetet i respektive re-
surscentras lokala verksamhet. Något som ansågs särskilt viktigt i de resurs-
centra som inte varit representerade i arbetsgruppen som arbetat med att ta 
fram själva underlaget. Projektledaren lyfte också möjligheten att ta in extern 
hjälp precis som man gjort med branschanalysen. Snart därefter kom också 
ett beslut på att ta hjälp av en konsult. 

Resultatet av det blev inte så mycket annorlunda då man konstaterade att 
en gemensam identitet var svår att uppnå. Verksamheten liksom projektet i 
sig tycktes efter det dock i högre utsträckning förlika sig med tanken om 
organisatorisk mångfald och heterogenitet  

Aktualiserade inkonsistenser 
I berättelsen från Södermanlands läns affärsplansarbete blir flera grundläg-
gande organisatoriska problem påtagliga. Problem som kan belysas med 
hjälp av pentaden och dess inkonsistensbegrepp.  

Teoretiskt är tio parvisa inkonsistenser möjliga. Berättelsen ovan aktuali-
serar flera av dessa, sex av dem som är särskilt framträdande beskrivs nedan 
och sätts också in i den tabelltyp som presenterades som tabell 7.1 i kapitel 
sju. Avslutningsvis relateras de till policyn och motsättningar i den. 



179

Den term i pentaden som gör sig särskilt påtaglig i det här kapitlets berättelse 
är aktör. I sökandet efter en gemensam identitet aktualiseras inkonsisten-
sproblematik i relationen mellan termen aktör och andra termer. Idéerna om 
hur man skall organisera sig är vitt skilda och drar från samtliga huvudfor-
mer av organisering; förening, företag och förvaltning (Forssell & Jansson, 
2000). Man diskuterar allt från resurscentra som helt integrerade i kommu-
ners näringslivsarbete, till franchisekoncept, lokala affärsdrivande företag, 
virtuella nätverk och kunskapscentrum. När de olika alternativen stöts och 
blöts och därigenom sätts i relation till andra termer i pentaden gör sig flera 
inkonsistenser synliga.  

Den kanske mest centrala organisatoriska problematiken kan förstås som 
liggandes i skärningspunkten mellan termerna aktör och mål (1 i tabell 9.1). 
Med stor frenesi söker man en gemensam identitet. Något som visar sig pro-
blematiskt, både mot bakgrund av att verksamheterna organiseras väldigt 
olika lokalt och att bilderna av hur man kan tänka sig det i framtiden skiljer 
sig väsentligt åt. Alla olika typer av organisationsformer diskuteras men 

 aktör/ 
vem

scen/när/var Handling / 
vad

medel/
hur

mål/varför 1) Marknads-
orientering 

vs samhälls-
nytta 

 2) Verksam-
hets-

inriktning 

medel/hur 3) Affärstänk    

handling/ 
vad 

4) Typ av 
aktivitet 

5) Lokal 
anpassning 
vs samver-

kan 

scen/när/ 
var 

6) Lokal- vs 
regional 

scen,
integrering 

eller särskil-
da insatser 

   

    

Tabell 9.1 Praktikens inkonsistenser. Källa: Egen sammanställning 
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begreppsapparaten drar ofta från en företagsvokabulär med uttryck som ”af-
färsidé”, ”kunder”, ”varumärke” och ”tjänster”.  

Att man så tydligt söker en gemensam identitet kan, som diskuterats i teo-
rikapitlet förstås mot bakgrund av en strävan efter legitimitet. En organisa-
tions överlevnad är i sig avhängig dess legitimitet, organisationen måste 
upplevas som överensstämmande med institutionella förväntningar. En verk-
samhet som inte enkelt låter sig kategoriseras blir lätt obegriplig.  

Sättet att uppnå legitimitet blir att anpassa sig till normstrukturen, eller i 
alla fall ge sken av en anpassning. Organisationer tenderar därför att likna 
varandra. Resurscentra i sig och dess försök att knyta an till en gemensam 
identitet skulle kunna tolkas som en strävan efter legitimitet. Något som 
också skulle kunna tolkas i termer av ett arbete för att försöka skapa ett or-
ganisatoriskt fält (DiMaggio & Powell 1983) och därigenom bli mer legiti-
ma. Ett organisatoriskt fält kan förstås som en grupp av organisationer som 
man identifierar sig med och relaterar närmast till och tillsammans med vilka 
man kan skapa en gemensam bild av vilka man är. 

För att återgå till pentaden och hur de inkonsistenser som hör samman 
med legitimitetsproblematiken kan tolkas blir det i berättelsen tydligt att det 
är svårt att få i hop mål och aktör. Samhällsnytta ställs mot organisationens 
egennytta och frågan om man verkligen skall vara en vinstdrivande verk-
samhet ställs på sin spets. Att arbeta utifrån ett affärstänk med konkurrent-
analyser och intäktsmöjligheter kan tänkas rimma illa med samhällsnytta 
som primärt mål. Inkonsistensen yttrar sig bland annat i en för verksamheten 
högst påtaglig spänning mellan konkurrens och samarbete. Den framkommer 
bland annat, där man genom att sprida sina kunskaper och integrera dem i 
ordinarie strukturer kan tänkas motverkar sin egen existens.  

En annan aspekt av samarbete och konkurrens är också den där resurs-
centra söker finansiering i konkurrens med varandra. Något som, i alla fall 
teoretiskt sett, skulle kunna innebära att man ogärna ser fler aktörer i sitt län 
och blir mindre benägna att samarbeta. Också detta kan tänkas stå i konflikt 
med ett samhällsnyttigt förändrande uppdrag. 

Målen för verksamheten blir olika beroende på vilken typ av aktör man 
utgör och glidningen mellan olika typer blir därför problematisk. Ett exem-
pel där detta kommer till uttryck är också när begreppet affärsplan ifrågasätts 
och upplevs som laddat. Affärplansbegreppet gifter sig väl med tanken om 
resurscentra som vinstdrivande företagsinriktad aktör men sämre med tanken 
om den ideella föreningen och förvaltningen. Begreppet upplevs som tvek-
samt mot bakgrund av verksamhetens identitet. Till slut kommer man fram 
till att ett annat mer neutralt begrepp, nämligen handlingsplan. Att man lyck-
as samlas kring just det begreppet kan förstås mot bakgrund av att det till 
skillnad från affärsplansbegreppet möjliggör konsistens mot samtliga organi-
sationsformer och därmed mellan aktör och mål.  

Den organisatoriska problematik som delvis kan tolkas som en splittring 
mellan en marknadsorientering och en samhällsnyttig utgångspunkt kan för-
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stås också i förhållande till en annan närliggande inkonsistens, nämligen den 
mellan medel och aktör (3 i figur 9.1 nedan). Inkonsistensen aktualiseras i 
berättelsen främst genom den press man känner kring finansiering. Också 
här söker man olika lösningar och bilden blir svår att få ihop, inte minst mot 
bakgrund av aktörsfrågan där man frågar sig vilken typ av aktör man egent-
ligen skall vara. Å ena sidan söker man tydligt en företagsidentitet och en 
marknadsorientering. Man tar fram en ”konkurrentanalys”, med ”tjänster” 
och ”intäktsmöjligheter”. Å andra sidan har projektet som syfte att integrera 
arbetssättet i ordinarie strukturer. I projektplanen står om detta följande att 
läsa:  

Fokus kommer att läggas på projektets huvudsyfte, att få fram metoder och 
strategier för att integrera resurscentras arbetssätt och metoder i ordinarie 
strukturer för tillväxt- och näringslivsarbete (Lika Villkor 2001) 

En verksamhetsinriktning som den som beskrivs i projektplanen skulle ur ett 
marknadsperspektiv på många sätt tillintetgöra verksamhetens konkurrens-
fördelar. Splittringen mellan marknadsorientering och samhällsnyttig verk-
samhet gör sig än en gång påtaglig. 

En annan organisatorisk problematik som kan anas i samarbetet är den i 
prioriteringen mellan att arbeta lokalt med sitt eget resurscentrum och regi-
onalt i samarbetet i Lika Villkorsprojektet. Redan på det allra första mötet 
anar jag en frustration kring att några lokala resurscentra inte engagerar sig 
tillräckligt på regional nivå. Några lokala resurscentra tycks sällan vara re-
presenterade i det regionala samarbetet och engagemanget på regional nivå 
når inte upp till projektledarens förväntningar. Detta kan förstås som en in-
konsistens mellan aktör och scen (6 i tabell 9.1) där termerna inte svarar upp 
fullt ut mot varandra.  

En annan organisatorisk problematik i berättelsen som hör samman med 
termen scen och aktör, men då med tidsaspekten, är den om integrering och 
mainstreaming. Frågan om mainstreaming och särskilda insatser är central i 
diskussionen om affärsplanen. Man har svårt att hitta någon gemensam lös-
ning. Att integrera resurscentras kunskaper så att de blir en del av ordinarie 
strukturer förefaller ligga närmare ett resurscentrum i förvaltningsform än 
det som drivs som företag eller ideell förening.  

Ytterligare en inkonsistens som involverar termen aktör är den mellan ak-
tör och handling (4 i tabell 9.1). I den aktualiseras frågan om vilken sorts 
aktiviteter man bör ägna sig åt. Något som hör nära samman med den typ av 
aktör man är. För ett integrerat resurscentra som arbetar inom ramen för en 
näringslivsavdelning kan, som beskrivits ovan, integrering av kunskapen 
ligga närmare till hands än för ett resurscentra närmare företagsformen. En 
ideell förening kan också tänkas ha en annan inriktning.  

I skärningspunkten mellan aktör och handling ligger också spänningen 
mellan att experimentera och standardisera. Å ena sidan har resurscentra-
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verksamheten heterogenitet och lokal anpassning som utgångspunkt och å 
andra sidan söker de hela tiden den gemensamma nämnaren. I affärsplansar-
betet är ansträngningarna för att komma överens om delade arbetssätt stora 
och de försöker skapa en gemensam identitet. I det arbetet söker de till och 
med standardiserade arbetssätt utanför den egna verksamheten i form av 
rådgivningsexperten Birgith Juels (1999) metodbok för affärsrådgivning och 
brittiska Prowess arbetssätt. Samtidigt utgör just experimenterandet med 
lokal anpassning och unika lösningar en utgångspunkt, standardisering ställs 
mot experimenterande.  

Berättelsen aktualiserar organisatoriska problem som kan förstås också 
med hjälp av andra termer än aktörstermen. Ett sådant exempel är den mel-
lan lokal anpassning av verksamheten och samverka, något som kan tolkas 
som en inkonsistens mellan scen och handling (5 i tabell 9.1). Å ena sidan 
finns en stark strävan efter att samordna verksamheten och hitta en organisa-
tionsform som man kan enas kring, å andra sidan finns en oro för att tappa 
det lokala. Det kommer till uttryck bland annat när man diskuterar olika 
organisationsformer. Deltagarna frågar sig hur det ska gå med det regionala, 
med samarbetet mellan resurscentra om alla lokala resurscentra får organise-
ra sig som de vill. På mötet i Katrineholm aktualiseras frågan igen. Då kon-
stateras bland annat att ett franchisekoncept kanske inte är någon bra idé 
eftersom det skulle försvåra verksamhetens lokala identiteter. Lokal anpass-
ning och identitet ställs mot regional samordning ett organisatoriskt problem 
vilket kan förstås som en inkonsistens mellan scen och handling.

Ytterligare en organisatorisk problematik som kan förstås som en inkon-
sistens är den om vad man inom verksamheten skall arbeta med. Inom verk-
samheten finns delade meningar om detta, om huruvida man skall fokusera 
på sociala aktiviteter, marknadsorientering eller samhällsnyttig verksamhet. 
En inkonsistens mellan mål och handling (2 i tabell 9.1 nedan).  

Praktikens inkonsistenser i förhållande till policyns 
logiker
Berättelsen i kapitlet visar på flera, för verksamheten mycket centrala orga-
nisatoriska problem. Problem där entydiga svar på grundläggande frågor om 
hur verksamheten är eller skulle kunna hänga ihop tycks vara svåra att finna, 
till och med för resurscentra själva.  

Verksamheten slits mellan konkurrens och samarbete, mellan experimen-
terande och standardisering och mellan lokal anpassning och samordning. 
Något som blir tydligt genom den pentadanalys där det konstateras att flera 
av resurscentraverksamhetens centrala organisatoriska problem kan förstås 
som inkonsistenser mellan pentadens termer.  
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Policyn i sin tur, vilar som vi sett i kapitel sju, inte enbart på en logik. 
Istället drar den från samtliga av de tre logiker som diskuterats; den neoklas-
siska, neoösterrikiska och kritiskt emancipatoriska. I policyn i sig finns där-
igenom inkonsistenser, något som ger upphov till tvetydiga krav som resurs-
centra måste hantera i praktiken.  

Vad gäller inkonsistenserna i sig aktualiserar berättelsen om affärsplans-
arbetet särskilt sådana där aktörstermen är central. Något som hör nära sam-
man med resurscentras legitimitetsproblematik där verksamheten får svårt att 
framstå som rationell och sammanhängande. Sett i relation till policyn och 
dess logiker kan det delvis förstås mot bakgrund av ett neoösterrikiskt tanke-
sätt där lokal anpassning utgör en hörnsten. Detta har fått som konsekvens 
att verksamheten skiljer sig åt mellan olika lokala resurscentra både vad 
gäller organisationsform och verksamhetsinriktning. Policyn i sig ger inte 
verksamheten någon specifik organisatorisk identitet utan verksamheten 
flyter istället mellan olika former och logiker. 

Om vi ser till organisationsformer i relation till logikerna så står vissa i 
mer samklang än andra. Man kan till exempel tänka sig att ett affärsdrivande 
resurscentra i formen av ett privat företag är tämligen lättförenligt med en 
neoösterrikisk logik. Ett centra integrerat i ett näringslivskontor är mer i 
samklang med en neoklassisk utgångspunkt medan den ideella föreningen 
står närmare den kritiskt emancipatoriska logiken.  

Att man i affärsplansarbetet inspireras från en företagsvokabulär kan för-
stås som en neoösterrikisk influens. Samtidigt som en företagiserad inrikt-
ning är tydlig upplevs den av verksamheten som problematisk. Det är tydligt 
till exempel i diskussionen om affärsplan som begrepp. Att man slutligen har 
lättare att enas kring uttrycket ”handlingsplan” kan förstås inte bara som att 
det lättare går ihop med flera olika organisationstyper utan också som att det 
är konsistent med alla tre logikerna i policy. En handlingsplan är förenlig 
både med en neoklassisk, neoösterrikisk och kritiskt emancipatorisk logik 
medan det sätt man förhåller sig till affärsplansbegreppet främst står i över-
ensstämmelse med en neoösterrikisk. 

Ett organisatoriskt dilemma verksamheten står inför, som också det kan 
förstås i termer av en slitning mellan olika logiker är det mellan å ena sidan 
lokal anpassning med unika lösningar och å andra sidan likriktning med en 
gemensam identitet. Samtidigt som en av utgångspunkterna med verksamhe-
ten utgörs av en neoösterrikiskt influerad tanke om lokal anpassning strävar 
man i affärsplansarbetet i stor utsträckning efter en neoklassiskt influerad 
likriktning. Man söker en organisationsform och en verksamhet att enas 
kring. Det i en anda som kan tolkas utifrån en neoklassisk tanke om en slags 
”best practice” där ultimata brett tillämpbara lösningar står att finna. Dilem-
mat mellan lokal anpassning och likriktning kan därmed tolkas som en mot-
sättning mellan en neoösterrikisk policybild och en neoklassiskt influerad 
strävan.
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Sammantaget kan det konstateras att resurscentra möter inkonsistenta 
krav. Något som kan ge upphov till konfliktstrukturer, problemorienterade 
processer och hyckleri (Brunsson 1991). I nästkommande kapitel fördjupas 
och breddas bilden genom fler illustrationer från fältet och en närmare in-
blick också i Västmanlands län. Ett län där verksamheten delvis ser annor-
lunda ut men som i många drag visar sig stå inför samma dilemman som 
man gör i Södermanlands läns resurscentra.  
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Kapitel 10

Praktikens problem och policyns logiker 

Min ambition med detta avslutande empiriska kapitel är att på ett fördjupat 
sätt lyfta fram förhållandet mellan organisatoriska problem i verksamheten 
och de underliggande logikerna i policyn. Det görs genom flera illustrationer 
från fältet vilka sätts i relation till policyns logiker.  

En viktig utgångspunkt för kapitlet utgörs av kopplingen mellan det pen-
tadbaserade inkonsistensbegreppet och logikerna. Inkonsistenserna utgör ett 
steg för att konkretisera vari motsägelserna ligger. Det på ett verksamhetsnä-
ra och empiridrivet sätt där utgångspunkten tas i praktikens organisatoriska 
problem. Genom logikerna lyfts sedan analysen till en övergripande nivå där 
inkonsistenser sätts i ett större sammanhang.  

I förra kapitlet stod Södermanlands läns resurscentra i fokus och då när-
mare bestämt affärsplansarbetet. Berättelsen visade på en tämligen heterogen 
verksamhet där man stod inför en rad organisatoriska problem vilka analyse-
rades i relation till en policy bygd på motsägelsefulla logiker. 

I det här kapitlet breddas berättelsen från fältet med en längre berättelse 
från Västmanlands län och flera kortare illustrationer från båda länen. De 
visar hur man i Västmanland organiserade sig delvis annorlunda genom en 
mer homogen verksamhet där alla lokala resurscentra utgjorde ideella före-
ningar. Det blir tydligt hur verksamheten trots sin relativa homogenitet och 
delvis annorlunda organisering i mångt och mycket brottas med samma pro-
blematik som Södermanlands län.  

Illustrationerna från fältet är påfallande olika till sin karaktär. Några har 
formen av små episoder medan andra snarare är korta reflektioner. Vissa är 
ganska okomplicerade medan andra är mer mångfacetterade. De poänger 
som görs i de kortare är emellertid minst lika angelägna som i de mer kom-
plexa berättelserna. Bilderna från fältet bidrar sammantaget till att på olika 
sätt belysa organisatoriska problem och förhållandet mellan policy och prak-
tik.
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Konferensdag i Västmanland 
Den längre berättelsen handlar om en projektkonferens som arrangerades av 
det Västmanländska resurscentraprojektet KvinnTätt. För att kort återge 
bakgrunden till projektet kan den beskrivas som att det regionala resurscent-
rat 2005 beviljades medel för att driva det tvååriga projektet. Syftet var att 
främja kvinnors företagande i länet, projektet hade drygt tio delprojekt där 
till exempel företagsstart i offentlig sektor, förebildsteam, bankföljeslagare 
och kluster i kvinnodominerade branscher ingick. Alla delprojekt drevs av 
kvinnor från länets lokala resurscentra som själva hade erfarenhet från eget 
företagande. Även projektledaren var egen företagare från ett av de lokala 
nätverken.  

I berättelsen om projektkonferensen får läsaren följa med på KvinnTätts 
öppna projektdag där verksamheten presenteras och summeras. Berättelsen 
ger en bild inte bara av projektet i sig utan också av hur man organiserar 
resurscentraverksamheten i länet.   

Väl på plats på konferensen hann jag knappt in genom dörrarna till loka-
len innan jag fick en kram av en av kvinnorna, Bodil. Jag hade inte träffat 
henne många gånger tidigare men ändå kändes bemötandet som om vi kände 
varandra ganska väl. Utan att behöva växla många ord kändes det som om vi 
var på samma våglängd. Det fanns någon slags acceptans eller gillande.

Bodil log och skyndade vidare, till en intilliggande nisch i den stora loka-
len. En nisch som liksom formade lokalen till en ”L”-form. En stor och av-
lång samlingssal med en vinkelrät fördjupning. Perfekt som uppställnings-
plats för fika. Lite avskild men ändå precis nära den stora samlingssalen med 
alla stolar.

Hon som gav mig kramen rotade nu i några stora pappkassar. Hon tog 
fram en trave engångsmuggar och på ett av fikaborden placerade hon dem i 
fulländat raka rader. Då mindes jag vad hon gjorde. Inte här utan som företa-
gare. Hon ordnade. Det var en del av hennes företagsidé. Hon hjälpte företag 
att organisera och sköta sin administration. Hon var i linje med detta också 
kassör i ett av de lokala resurscentra för företagsamma kvinnor, Sala Q i Sala 
kommun.  

Nätverket bildades 2004. Delvis som ett arv från ett tidigare nätverk för 
kvinnor med företag, Silvernätet, som startade sin verksamhet 1996. Sala Q 
bedrevs som en ideell förening och dess aktiviteter utformades efter med-
lemmarnas önskemål och behov. En stomme i verksamheten utgjordes av 
regelbundna lunchträffar den sista måndagen varje månad. Träffarna hade 
som regel ett tema. Det kunde till exempel vara att någon av medlemmarna 
presenterade sig själv och sin verksamhet. För att synliggöra kvinnors före-
tagande i kommunen hade föreningen också instiftat ett pris ”Årets SalaQ” 
som delades ut under festliga former.   

De flesta gånger jag träffat Bodil var i hennes roll som styrelserepresen-
tant i det regionala samarbetet. Där arbetade hon särskilt med att utveckla en 
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för länets lokala resurscentra gemensam hemsida. Genom den skulle man 
utifrån en enda sida kunna nå alla lokala nätverk för kvinnors företagande i 
Västmanland och dessutom ett gemensamt kalendarium. Tanken var att alla 
medlemmar skulle ha tillgång till alla aktiviteter som arrangerades lokalt och 
regionalt.  

Jag log lite inombords när jag såg de raka raderna av muggar på fikabor-
det. Många bollar i luften men ordning och reda. Det var så det var. Företag 
som sålde tjänster för att hjälpa andra företag med organisering och admi-
nistration, kassör i det lokala nätverket och aktiv i det regionala samarbetet, 
både i styrelsen och i övergripande projekt. Många roller och funktioner, 
precis som många andra av de aktiva kvinnorna. 

Vid det här laget stod jag fortfarande kvar strax innanför dörren, med 
kappan på mig. Galgarna visade sig vara nästan slut. Då möttes jag av ännu 
ett bekant ansikte som glatt hojtade ”jag fixar fler” samtidigt som hon skyn-
dade iväg. Hon tycktes inte ha någon formell roll som garderobsfixare utan 
jag fick snarare känslan av att hon uppmärksammat galgbristen i farten, på 
väg till något annat och att hon tog en snabb omväg för att ordna fram fler.  

När hon skyndade ut genom dörren kom samtidigt en annan kvinna in. 
Hon kånkade på några specialväskor som jag inte riktigt kunde identifiera 
som något bekant. Kvinnan kastade en snabb blick in i lokalen som nu bör-
jade bli full av människor. De flesta i full färd med att ordna något. Någon 
satte tulpaner i vaser, en annan bredde ut en stor neongrön duk över ett bord, 
en kvinna höll på att fälla upp en massagestol, några fixade med ljudet till en 
stor tv. Bara någon enstaka hade satt sig till rätta på stolarna som stod upp-
ställda i rader framför en upphöjd scen längst bort i lokalen.  

Kvinnan med väskorna som precis kommit in ropade ut en fråga om nå-
gon kunde hjälpa henne in med ett piano. Jag var en av de som stod närmast 
och det känns naturligt att jag erbjöd mig att hjälpa till. Även om jag lite 
bekymmersamt undrade hur vi egentligen skulle kunna kånka in ett helt pia-
no. En till kvinna anslöt sig tack och lov. Precis utanför stod en bil och det 
visade sig att det inte var något fullstort piano som vi skulle hämta utan ett 
elpiano. Att bära in pianot blev inga problem, även om också ett elpiano 
visade sig vara ganska tungt.  

När jag lämnat av pianot framme vid scenen fick jag det första tillfället att 
riktigt överblicka lokalen. Jag såg många bekanta ansikten men också många 
nya. Längs ena långsidan av lokalen satt skyltar med företagsnamn. Framför 
dem stod fullt av kvinnor som fixade med att ställa i ordning framför sina 
respektive skyltar. Fotografier nålades fast, godisskålar fylldes på, broschy-
rer och visitkort travades upp. Alla tycktes vara tydligt inriktade på att ställa 
i ordning ganska snabbt men de pratade ändå med varandra i farten och loka-
len porlade av ett intensivt sorl. Hälsningsfraser och skratt slog titt och tätt 
igenom och gav sorlet en vänskaplig och hjärtlig klang.   

Jag hälsade på en kvinna som jag kände igen. Jag kunde inte riktigt place-
ra henne – vilket nätverk hon hörde hemma i eller vilket projekt hon var med 
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i. Hon frågade hur det var, om jag mådde bättre. Hon visste uppenbarligen 
att jag varit sjuk en längre tid. Kvinnan log vänligt och jag berättade att jag 
började komma igen. Hon la en hand på min arm och sa att –det är bra, vi 
har saknat dig. Jag besvarade hennes gest med ett försiktigt leende och en 
liten nickning. Därefter knackade någon på hennes axel. Jag rörde mig vida-
re.

Ännu ett välbekant ansikte dök upp. Hon tycktes ha bråttom med något. 
Jag hälsade hastigt och utbytte några artighetsfraser innan jag frågade om 
hon sett till projektledaren Marie. Kvinnan svarade att Marie inte var där. 
Hon var hemma och lagade maten. Kvinnan skrattade varmt. –Marie vilken 
människa, hon är. Hur många trådar som helst håller hon ihop. Om jag hade 
vetat det hade jag så klart hjälpt till, fyllde hon i, –jag har ju ett jättestort kök 
som hade varit perfekt.  

Runt omkring mig tycktes alla vara i färd med att fixa något. Eller så var 
de på väg någonstans. Inte riktigt läge för att mingla men det skulle inte hel-
ler känts bra att bara sätta sig ner och vänta medan alla andra var upptagna 
med att ordna. Jag började fundera på hur programmet egentligen såg ut. 
Klockan två var starttid. Det visste jag säkert och jag var på plats åtminstone 
tio i. Nu började klockan bli halv tre. Jag letade i väskan för att se var jag 
lagt programmet. Det var tydligen inte med utan måste ligga kvar på konto-
ret. Jag gick en vända för att se om det låg några program någonstans. Jag 
hittade inga. Men istället sprang jag in i Ulla.  

Ulla var en av de mest karismatiska människor jag någonsin träffat. Hon 
var kraftfull och färgstark och hon liksom lyste upp rummet omkring sig. Jag 
hade träffat henne ganska många gånger över en längre tid. Särskilt i hennes 
roll som styrelseordförande i det regionala resurscentrat i Västmanland.   

Hon var också en av grundarna till ett lokalt nätverk, Klöver Dam. Nät-
verket som bildades 1995 var till för företagsamma kvinnor i Köping. Tan-
ken med det var att kvinnoföretagarna i Köping skulle ge varandra stöd och 
råd. På träffarna som hölls första torsdagen i varje månad var det ofta någon 
kvinna som drev företag som berättade om sina erfarenheter och vägval. 
Flera av kvinnorna i Klöver Dam var också med och drev delprojekt inom 
KvinnTätt. Ulla själv var projektledare för utbildningen Idélyftet. En kvinna 
som hette Josefin var med i TaPlats!-projektet där man anordnade mässor 
och galor. Evy var med i projektgruppen Förebildsteam och hon var också 
under en tid Klöver Dams representant i länets paraplynätverk.   

Ulla och jag samtalade en stund men jag kände att hon var stressad. Jag 
frågade henne om hon visste om det fanns några program. Det fanns dess 
värre inga extra. Hon hade ett ex, men det höll hon hårt i. Jag lånade det med 
löfte om att lämna tillbaka det direkt. Klockan två sa programmet att dagen 
öppnade. Med nystartsutställning med de företag som startat med hjälp av ett 
stort projekt som länets nätverk tillsammans drivit. Det skulle också vara 
information om vad som skulle hända framöver innan det var dags för efter-
middagsfika klockan tre. Nystartutställningen visste jag ju var den var. Det 
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var den som var längs ena långsidan. Den där många stod och ställde i ord-
ning framför skyltarna med sina respektive företagsnamn. Informationen om 
framtida projekt skulle tydligen vara på scenen men där var det än så länge 
lugnt.

Jag lämnade tillbaka programmet till Ulla som precis avslutat ett kort 
samtal med en annan kvinna. Jag förstod att det hade något med det praktis-
ka att göra. Jag frågade Ulla om det var något jag kunde hjälpa till med. Jag 
visste ju ändå inte riktigt vad jag skulle ta mig för. Hon svarar att hon inte 
hade koll på det. Jag undrade om det var någon annan jag kunde höra med, 
någon som visste. Men det verkade det inte riktigt vara. Initiativen tycktes 
vara fria.

Precis där man kom in stod till exempel ett runt bord. Det var till skillnad 
från det mesta annat tomt. En av kvinnorna uppmärksammade bordet och 
frågade en annan vad det var till för. Hon visste inte heller. Vi måste ha nå-
got där enades de om och började genast diskutera vad de skall använda 
bordet till. Strax därefter var det fyllt.  

Jag beslutade mig för att sätta mig ner på en av stolarna framför scenen. 
Klockan började närma sig tre så förmodligen skulle det hända något där 
ganska snart. Nästan längst fram satt det ett par kvinnor som tycktes vara 
mitt inne i en livlig och lättsam diskussion. Jag satte mig två rader bakom 
dem. Längst in vid fönstret. Att sitta där alldeles ensam medan alla andra var 
så upptagna kändes lite konstigt. Jag satte mig vänd utåt, från väggen, för att 
liksom signalera att jag inte satt där för att jag vill vara ensam utan att någon 
gärna fick komma och sätta sig hos mig.  

Ganska snart började fler röra sig mot stolarna vid scenen och en kvinna 
kom mot min stolsrad. Jag log mot henne och hon besvarade mitt leende. 
Hon satte sig på samma rad men med en stols mellanrum. Det kändes att hon 
sökte kontakt och jag signalerade nog det samma. Vi tog i hand och hälsade. 
Hon presenterade sig med förnamn och jag gjorde likadant. Jag berättade att 
jag var från högskolan och att jag var intresserad av kvinnors företagande. 
Kvinnan berättade att hon varit deltagare i ett av projekten i KvinnTätt, näm-
ligen Idélyftet. Ett projekt som ville hjälpa kvinnor att tro på sina idéer. Jag 
frågade henne hur projektet varit. Hon triggade direkt på frågan och berätta-
de engagerat om hur projektet fått henne att tro på sig själv. Att hon fått en 
push i ryggen. Att våga, och att inte vara självkritisk.  

Med glädje i blicken tittade hon på mig och lyfte upp sin handväska från 
golvet. –Du ska få se, sa hon och jag kände hennes stolthet och förväntan. 
Hon drog upp en plastskiva. Kanske femton gånger femton centimeter. Den 
var vit. Hon vände den rätt och höll upp den framför mig. En skylt. Svart 
text UR FUNKTION. Ovanför – en triangel med ett stort utropstecken på gul 
bakgrund. Undertill, punktskrift. Och ett företagsnamn längst ner i vänstra 
hörnet.  

–Känn, sa hon och jag drog med fingret över punktskriften. –Känn på 
bokstäverna också! Jag flyttade fingret och kände på de vanliga bokstävernas 
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upphöjning. Jag blundade för att se om jag kunde känna igen dem med bara 
känseln. Det gick. Det var inte svårt. I och för sig visste jag ju redan vad det 
stod. –Du skulle ha en hemlig också, sa jag och log. –Så att man verkligen 
kan se om man förstår, det vore kul.  

–Jättesmart idé, sa jag. Kvinnan tog sats och berättade, med inlevelse och 
glädje. Om hur skyltidén vuxit fram genom hennes arbete som anställd i en 
verksamhet kring texter och böcker för synskadade eller blinda. Hur hon 
därigenom sett möjligheten, i sitt kunnande och yrkesmässiga nätverk. Hur 
tanken vuxit sig starkare. Men hur hon ändå tvivlat. Inte riktigt vågat tro på 
att det skulle kunna gå. Att hon skulle klara av det, att bygga en verksamhet 
kring sin idé. Idén om offentlig skyltning tillgänglig också för människor 
med synnedsättning. 

Vi pratade om marknaden, om hur de nya generationerna äldre ställde 
högre krav. Om avsättningsmöjligheter och köpkraft. Om hur brett tillgäng-
lig skyltning borde vara en självklarhet. Jag imponerades av hennes kunskap 
och engagemang. Hon kunde utan tvekan branschen, hon hade ett nätverk 
och en innovativ produkt. Hon kände nog att jag gillade idén och att jag 
trodde på den. För hon sa –Det är det här som är så himla viktigt. Att man 
vågar känna att man har något att komma med. Att man inte bara ifrågasätter 
sig själv på ett destruktivt sätt. Som får en att inte våga. Hon kopplade an 
resonemanget till Idélyftet och menade att det var precis det som projektet 
givit henne. Förmågan att våga tro på sig själv.  

Det började ordnas med något på scen och vi släppte samtalet och riktade 
istället uppmärksamheten framåt. En stund satt vi och bara tittade. Men det 
hände inget, vi satt bara tysta. Efter några minuter kom några som kvinnan 
kände fram till henne. Det rådde en uppsluppen stämning mellan de nyan-
lända och de hälsade hemtamt på varandra. De kramade om kvinnan med 
skylten i en enda röra. Ljudliga skratt och breda leenden. Jag uppfattade det 
som ett glatt återseende mellan ganska nära vänner. De hade haft mycket 
roligt tillsammans tidigare det var tydligt. Efter en stund satte de sig ner. På 
samma rad som jag, bredvid kvinnan med skylten. Men det kändes inte som 
läge att hälsa på de nya. De var så inne i att prata med varandra. Någon frå-
gade en annan hur det gick. –Bra, sa hon och log. –Du ska få se. Hon stack 
ner handen i väskan och fiskade upp en bunt med små papper. Hon gav ett 
till den andra kvinnan. –Ah, visitkort. De andras uppmärksamhet riktades 
mot samtalet. Alla försågs med korten och några av kvinnorna började leta i 
sina handväskor. –Jag har också, lite provisoriska men... –Åh, va fina.  
–Snygg logotyp, vem har gjort den? sa en av kvinnorna om en annans kort. 
 –Det är jag, man är ju autodidakt vad gäller allt möjligt, svarade hon och 
log. –Vadå? –Jag är självlärd menar jag. Man får ju i alla fall försöka med 
det man kan själv. – Jättesnyggt är det, imponerande, replikerade kvinnan. 

Samtalet övergick från visitkort till affärer. –Berätta vad händer!, sa en till 
en annan. –Bra, jag har fått min första beställning. Kvinnan fortsatte: När jag 
pratat klart i telefonen bara skrek jag rakt ut av glädje. Jag hoppade upp och 
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gjorde en liten dans. Lite knäppt kanske när man sitter hemma för sig själv. 
Men det struntar jag i.  

Kvinnan log och de andra hejade på. Alla delgav varandra hur det gick 
och var de stod. Intresserat lyssnade de på varandra. Alla ville höra detaljer-
na. –Vad sa de då?, Hur gjorde du?, Har du ringt det där samtalet vi pratade 
om? Diskussionen blev mer och mer intensiv och det gemensamma samtalet 
bröts upp i många mindre.  

Idélyftet tänkte jag! De kände säkert varandra genom det. Jag satt stilla 
och fortsatte lyssna på kvinnornas samtal. De verkade glada, fulla av energi 
och kreativitet. Alla i samma fas, i steget mellan idé och handling.  

Nu såg jag projektledaren Marie, hon var på väg in genom lokalen. Hon 
kom insvepande i en stor chockrosa cape. Hon skyndade sig framåt mot sce-
nen så fort hon kunde. Men det var många som vill heja. Småprata. Hon log, 
hälsade och rörde sig metodiskt i riktning mot scenen. Där smet hon in vid 
kanten. In i ett rum bakom. Jag såg att hon flyttade undan några kassar och 
en stor dammsugare innan hon kunde komma in i ännu ett rum bakom.  

Lokalen som vi satt i var ganska stor. Det var många stolar uppradade. 
Kanske hundra. Det kändes ganska fullt. Så vi var nog minst en åttio perso-
ner. Bara två var män. De satte sig bredvid varandra, några rader bakom mig. 
Av sättet de hälsat på varandra fick jag känslan av att de inte var bekanta 
sedan tidigare. –Jasså, jag är inte ensam här, sa den ene till den andre. 
Hmmm… tänkte jag och filosoferade för mig själv. –Nej, du är inte ensam. 
Vi är nästan hundra personer här, om det inte är bara män som räknas för-
stås. Men kanske gick min tolkning för långt, han kunde ju ha syftat på något 
annat. Ensam från en gemensam organisation kanske. Men jag tvivlade.   

Några fler satte sig tillrätta framför scenen men de flesta stod fortfarande 
upp. De samtalade och hade inte sett att det började hända saker framme vid 
scenen. Projektledaren Marie hade dykt upp i dörröppningen där framme och 
klivit upp på scenen.  

Det var tydligt att hon kände sig bekväm där uppe. Hon rättade lugnt till 
en strålkastare så att den lös mot henne och scenen. Hon justerade mikrofo-
nen och påkallade uppmärksamhet. Det tog en stund innan budskapet att det 
var dags att slå sig ner nådde igenom sorlet och kunde ta sig ända bak i loka-
len. Marie tog till orda igen – Hallå, hörs jag där nere? En kvinna i den bakre 
delen av lokalen vinkade till svar. –Jaa då! Budskapet nådde fram.  

Marie strålade från scenen, som alltid full av energi. Med sitt mörka lock-
iga hår, pigga blick och den alltid närvarande accentfärgen – starkt rosa. 
Men det man främst la märke till hos henne var inte, som man kanske kunde 
tro, den starkt rosa färgen utan kraften, framåtandan. Hennes energi smitta-
de, och kanske var det just därför hon var en så engagerande projektledare. 
Hon hade ett naturligt sätt att genom sitt engagemang och sin lust liksom 
mobilisera människor att göra saker. Men så var hon också professionell 
projektledare. Hon hade varit företagare i hela sitt vuxna liv och drev sedan 
1986 det affärsutvecklande bolaget Persson & Karlsson.  
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På en gala för företagsamma kvinnor i Västmanland utsågs Marie till 
”Årets Spindel 2007”. Ett pris för ”att ha stöttat och gjort mycket för andra 
kvinnoföretagare”. Och Marie var sannerligen en spindel vad gällde kvin-
nors företagande i Västmanland. Hon hade många nät. Nät som på flera sätt 
hakade i varandra. Hennes engagemang fanns på både lokal, regional och 
nationell nivå. På nationell nivå var hon verksam som ekonomiansvarig i det 
nationella resurscentrat och på regional länsnivå var hon med i styrelsen för 
det regionala resurscentrat Företagsamma kvinnor i Västmanland. Inom pro-
jektet KvinnTätt var hon övergripande projektledare och dessutom operativt 
aktiv i delprojekten ”Vinnande Nycklar” och ”Trestegsraketen” för arbetssö-
kande. Dessutom var hon en period också länsstyrelsens länssamordnare för 
kvinnors företagande i Västmanland. På lokal nivå var hon aktiv medlem 
och styrelseledamot i det lokala resurscentrat avance.nu – företagsamma 
kvinnor i Västerås. Utöver detta var hon också med i handelskammarens 
styrelsenätverk för kvinnor. Många funktioner men ändå med en tydligt röd 
tråd – kvinnors företagsamhet. 

Nätverket avance.nu, där Marie hade sitt lokala engagemang, var ett nät-
verk för kvinnor som var etablerade- eller blivande företagare i och runt 
Västerås. Nätverket var, det sett till antalet medlemmar, största i Västman-
land. After work och nätverksluncher för medlemmar var regelbundet åter-
kommande aktiviteter. Utflykter, festligheter och kurser fanns också ofta 
med i programmet. En intern e-postlista; ”medlem till medlem”, där med-
lemmar kunde nå andra medlemmar med till exempel erbjudanden från sina 
företag fanns också.

När Maries budskap om att det var dags att slå sig ner slutligen nådde 
ända längst bak i lokalen tystnade sorlet. Uppmärksamheten riktades mot 
scenen. Marie tog till orda och hon inledde med att välkomna och skoja om 
sin dragning till chockrosa. Hon berättade att capen hon hade på sig faktiskt 
var en slags Västmanländsk kvinnoinnovation från projektet. Det var en 
slags jacka i kokt ull som ett företag i KvinnTätt utformat. Publiken skratta-
de och Marie hade genast åhörarna med sig.   

På programmet stod sedan flera informationspunkter. Det var bland annat 
en presentation av nystartsutställningen och en tillbakablick på vad man 
åstadkommit under KvinnTätts projekttid. Tillbakablicken blev en lång serie 
av korta beskrivningar av delprojekt och aktiviteter. Det var mycket som 
hänt; hälsokluster, triple helixarbete, dialogmöten med politiker, utbildning-
ar, mässor, seminarier, hemsida och ändå mer. Marie valde att inte nämna 
några av namnen på de kvinnor som varit engagerade. –Det skulle ta för lång 
tid, sa hon och skrattade. 

I halvtid serverades kaffe och kaka i den anslutande nischen. Den där Bo-
dil stått och ordnat när jag kom. Efter pausen presenterade två studenter en 
uppsats om kvinnors företagande. De berättade att de intervjuat femton 
kvinnor med företag i Västmanland för att försöka förstå varför de startat 
företag och vad de sett som hinder och möjligheter. Studenterna pratade om 
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vikten av goda lokala förebilder om behovet av samordning mellan olika 
aktörer och om ett behov av mentorskap och nätverk. Publiken lyssnade 
intresserat och efteråt var det många som ville prata med dem, som hade 
reflektioner och synpunkter som de ville föra fram.  

Efter uppsatspresentationen avslutades den formella delen av dagen. Där-
efter fanns två timmar för paus, mingel eller för att titta på nystartsutställ-
ningen. Klockan halv sju var alla som ville välkomna att fortsätta dagen i en 
andra akt. Under den bjöds det på eldshow, naturligtvis med en nätverksföre-
tagare. Därefter var det buffé á la Marie, utdelning av priser och operashow-
gruppen Glamour Girlz på programmet.  

Jag kunde inte stanna så länge som till kvällen men jag hann i alla fall gå 
en runda på nystartsutställningen innan jag behövde gå. Längst ut på väggen 
stod ett bord, det stod ingen företagare där men det låg informationsmaterial 
framme. Jag tog en broschyr och läste, det var ett företag som heter Björnia. 
På framsidan stod ”Kan du vicka på tårna? Då kan du förverkliga dina 
drömmar!” Inuti läste jag att kvinnan bakom företaget varit med om en rid-
olycka genom vilken hon blivit förlamad från midjan och nedåt. Nu föreläste 
hon om sina erfarenheter och vägen tillbaka. Jag såg på adressen att hon var 
från Sala. Jag letade upp Bodil från SalaQ för att höra om kvinnan var på 
plats. Det var hon inte. När jag senare gick in på företagets hemsida läste jag 
”Björnia bildades 1 oktober 2006 efter 6 års fundering och ett halvt års för-
beredelser”. Med stöd från KvinnTätt hade hon kommit igång och jag såg på 
hemsidan att hon till och med hunnit blivit årets SalaQ 2007.  

Jag rörde mig framåt längs utställningsväggen och bekantade mig med 
några av företagen. Bland de företag som kommit igång med hjälp av 
KvinnTätt fanns bland annat en juristfirma, ett företag som sålde kalkonkött, 
ett som arbetade med att spåra mögel med hjälp av hund och ett som utförde 
husdjursbegravningar. 

Det var roligt och spännande att gå runt och titta. Det var många olika ty-
per av företag representerade och de nyblivna företagarna bakom dem var 
väldigt entusiastiska och vill gärna berätta. Jag pratade med några av dem 
innan jag började bege mig mot utgången.  

På vägen ut träffade jag Ylva. Jag fick en stor och varm kram. Första 
gången jag träffade Ylva var när jag under en period bodde i Indien. Det var 
projektledaren Marie som förde oss samman. Marie visste att jag var i Bang-
alore och när en av hennes nätverksvänner från det lokala resurscentrat också 
skulle dit satte hon oss i kontakt med varandra. Ylva kom hem till mig och vi 
åt kycklinggryta på min takterrass. Där lärde vi känna varandra. Hon berät-
tade om sig, om sitt företagande och sina resor. Ylva startade sitt företagande 
i mitten av åttiotalet, då med biluthyrning. Det utvecklades sedan till en li-
mousineverksamhet som hon drev fram till 2007 då hon tillsammans med 
några kompanjoner startade ett IT-bolag. Hon var styrelseledamot i avan-
ce.nu och i Zonta Västerås- den lokala avdelningen av ett internationellt 
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nätverk för att främja kvinnors ledarskap. Hon var också styrelseledamot i 
Västerås golfklubb och Svenska Handelskommaren Mälardalen.  

Under lunchen hos mig där på takterrassen i Bangalore berättade Ylva att 
hon hade en idé om att börja importera pärlor från Indien till Sverige. Det 
hade ju blivit populärt att göra egna halsband och i Sverige var pärlorna väl-
digt dyra. Under en tidigare Indienresa hade Ylva sett tillverkning av glas-
pärlor. Hon undrade om jag visste någonstans man kunde titta på pärlor. Det 
visste jag. Vi tog bilen och jag bad vår chaufför köra oss till en inomhus-
marknad som jag ofta besökte. Där fanns ett stånd med pärlor. Väl på plats 
köpte Ylva några olika typer som hon skulle ta med hem som prover.  

Efter Indienresan hade jag bara träffat Ylva några få gånger men tack vare 
att vi träffats i Indien kändes det ändå som att vi kände varandra väl när vi 
nu möttes igen. Jag frågade Ylva hur det var. Hon såg glad ut och sa att det 
var mycket på gång. Hon berättade att hon var en av delägarna i något som 
hette Företags- & tankekontoret i Västerås. Det var en ekonomisk förening 
kring främjande av kvinnors företagande som sprungit ur det regionala sam-
arbetet.

Att man startat en ekonomisk förening för att främja kvinnors företagande 
förvånade mig något. Både eftersom verksamheten i länet dittills skett inom 
ramen för lokala och regionala ideella resurscentra och för att en ekonomisk 
förening som sådan syftar till att främja medlemmarnas ekonomiska intres-
sen.

Trots att jag var förbryllad kände jag mig ändå nyfiken, det var något in-
tressant i det där som jag gärna ville förstå närmare och det var extra roligt 
att Ylva var med.

Inkonsistenser och logiker i de båda länen 
Berättelsen om konferensdagen ovan kan vid första anblicken ge intrycket 
att problematiken som aktualiserades i Södermanlands län inte alls gäller 
Västmanlands län. Men så är fallet, som vi kommer att se inte, istället står 
länen inför i mångt och mycket samma frågor.  

Tanken med empiriska berättelser från två län är inte primärt att jämföra. 
Istället är min ambition att ge en rikare bild av hur organiseringen kan se ut 
och därigenom visa på flera sätt att förhålla sig till verksamheten och policyn 
bakom den. Den längre berättelsen från konferensdagen i Västmanland syf-
tar också till att ge en levande och fyllig bild av verksamheten i resurscentra 
liknande den om affärsplanen i Södermanlands län. 

Om vi trots det kort jämför den längre berättelsen om resurscentra i 
Västmanlands län med den om affärsplansarbetet i Södermanland så finns 
både likheter och skillnader. En påtaglig skillnad är att den i Södermanlands 
län utspelade sig under längre tid och på flera platser. Den från projektkonfe-
rensen i Västmanland var istället koncentrerad till en tid och plats. En central 
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skillnad är också den att projektkonferensen utgjorde en slags extern redo-
visning av verksamheten medan berättelsen från Södermanland snarare 
handlade om ett internt pågående arbete. Att berättelsen från Västmanlands 
län framstår som mer konsistent med mindre påtagliga organisatoriska pro-
blem kan delvis förstås mot bakgrund av det.  

Trots att verksamheten i Västmanlands län vid första anblicken framstår 
som tämligen konsistent kan flera inkonsistenser skymtas. Några av dem kan 
härledas till policyns tanke om verksamheten som heterogen, både när det 
kommer till organisationsform och inriktning.  

Den eftersträvade heterogeniteten tolkades i policyanalysen som ett ut-
tryck för en neoösterrikisk logik med en strävan efter öppenhet och lokal 
anpassning. Anpassade lösningar och olikhet var något som eftersträvades.  

I praktiken framstår utgångspunkten som problematisk. Samtidigt som he-
terogenitet och anpassning utgör en grund i policy dras man både i Söder-
manland och Västmanland mot samordning, stora projekt och en slags ”best 
practice”. I Södermanlands län var det påtagligt inte minst i affärsplansarbe-
tet och i Västmanlands län gjorde det sig synligt bland annat genom arbetet 
med hemsidan där man sökte hitta en gemensam profil och ville presentera 
verksamheten unisont bland annat i form av ett delat kalendarium. Också de 
båda länens stora projekt i sig, kan utifrån sin omfattning och kravet på sam-
ordning mellan resurscentra ses som ett uttryck för en spänning mellan an-
passning och standardisering.  

Sett till pentadens termer kan problematiken, i likhet med vad som disku-
terades i föregående kapitel, förstås som en inkonsistens mellan scen och 
handling. I inkonsistensen står lokal anpassning i motsättning till samord-
ning.   

Ett exempel från empirin som ytterligare kan belysa spänningsfältet mel-
lan standardisering och anpassning är den vokabulär Södermanlands läns 
resurscentra valde i sin slutrapportering av projektet Lika Villkor. I den 
framhåller de experimenterande som centralt i verksamheten, något som står 
långt från den standardiseringssträvan som samtidigt kommer till uttryck i 
praktiken.

I skriften liknades projektet vid en nationell experimentverkstad och man 
menade att ” Lika Villkor utgjort en veritabel experimentverkstad” (Davids-
son & Boström 2007, sid 10). Att man framhåller sig som en experiment-
verkstad står i stark kontrast till den bild av samordning och ständigt sökan-
de efter den gemensamma nämnare affärsplansarbetet och exemplen ovan 
givit. Kanske kan det tolkas som en krock mellan en neoösterrikisk bild av 
verksamheten som nytänkande och experimenterande och en neoklassisk 
tanke om en bästa möjliga lösning bygd på samordning.  

Att man i den externa kommunikationen så tydligt tog avstamp i en neo-
österrikisk logik är satt i ett större sammanhang intressant. Visserligen byg-
ger policy i sig på tanken om anpassning men en experimentverkstad kan 
som sådan lätt framstå som kontroversiell. I skriften framställde projektet en 
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experimentverkstad som något mycket positivt men det skulle utifrån en 
annan logik kunna vara ett tillmäle. Utifrån en neoklassisk logik där policy 
är något som man på förhand bör tänka ut och centralstyra blir en experi-
mentverkstad en andra ytterlighet. Att hävda att man experimentera med 
offentliga medel skulle kunna anses som ytterst provokativt men framställs 
här tvärtom som något föredömligt.  

För att återgå till de inkonsistenser relaterade till heterogenitet som kunde 
skymtas under konferensdagen i Västmanland så utgör tanken om en eko-
nomisk förening för att främja kvinnors företagande en grund för en sådan. 
Inriktningen tänjer på bilden av länets organisatoriska homogenitet och kon-
sistens som dittills stått i stark kontrast till Södermanlands heterogena orga-
nisering.  

Heterogeniteten i organisationsform kan, i likhet med den om lokal an-
passning som diskuterats ovan, förstås genom en neoösterrikiskt grundad 
logik i policy.  

Öppenheten har som vi sett fått som följd att alla organisationsformer; 
den ideella föreningen, förvaltningen och företaget fanns representerade i 
Södermanlands län. Organisationsformer vars funktionssätt drar från skilda 
logiker. Förvaltningens ligger, med dess centraliserade styrsätt närmare den 
neoklassiska medan företagets har kopplingar till en slags neoösterrikisk 
tanke av externa utförare. Den ideella föreningens kollektiva anslag har vissa 
likheter med den kritiskt emancipatoriska. När dessa former sedan förväntas 
samarbeta blir en kamp om vilka värden som skall gälla en naturlig följd.  

I empirin från praktiken framstår Västmanlands läns organisering först 
som homogen och tämligen konsistent. Vid en närmare betraktelse, vilken 
kommer till uttryck i flera av de illustrationer som följer, finns spänningarna 
också där. Vem man skall vara och om man får tjäna pengar på verksamhe-
ten är frågor som gör sig påtagliga. En ideell kritiskt emancipatorisk ut-
gångspunkt ställs mot en neoklassisk företagsgrundad, verksamheten slits 
mellan olika logiker. Något som bidrar till att den för en utomstående riske-
rar att te sig motsägelsefull och svårbegriplig. Den får, som tidigare diskute-
rats problem med sin legitimitet. Om detta vittnar de två illustrationer som 
följer; den första från Västmanlands län och den andra från Södermanlands. 

Kritiska röster utifrån 
Den första av dessa två utspelade sig under en lunch i samband med en kon-
ferens jag deltog i. Konferensen hade egentligen inte med resurscentra att 
göra utan handlade om något helt annat.  

Det var dags att äta och det var mycket folk i lokalen. Jag tog mat och såg 
ut över borden för att se om där var någon jag kände igen. Det var det. Jag 
drog mig ditåt och satte mig ner. Mitt emot mig satt en man som jag inte 
träffat förut men som verkar känna de andra. Vi hälsade och han förklarade 
att han arbetade med företagsfrämjande i Västmanland. När jag berättade att 
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jag i min forskning studerade regional utveckling och resurscentra för kvin-
nor i hans län blev han entusiastisk. Han började nämna namn och vi letade 
gemensamma bekanta sådär som man ofta gör när man träffar någon ny.  Det 
blev utdelning på en gång.  

Utan att jag egentligen förde in samtalet direkt på det kom det att handla 
mycket om länets drivande kvinnor i resurscentra. Han förstod att jag var 
bekant med frågorna och jag kände att han var ivrig att prata mer om det.  

–Det är många som är upprörda, sa han och fortsatte.  
–De ringer till mig och beklagar sig. 
 –Jaa..., sa jag.
Sedan berättade han hur han som en person med många kontakter och 

samtal med företagare flera gånger hört av människor som varit missnöjda 
med vad som hände i länet. Han berättade hur de upprört menat att det fanns 
de som vill ”sko sig”, som vill ”dra in pengar till sin egen konsultverksam-
het”. Att de ville tjäna pengar på att främja kvinnors företagande. Han ver-
kade dela deras upprördhet och fortsatte.  

–Det verkar inte finnas någon riktig ordning i vilka som får göra vad. De 
som sitter på kontakterna med länsstyrelsen får visst göra hur de vill. Vissa 
förser sig om man säger så. Tar projekt och tillsätter folk hur de vill. Manöv-
rerar ut och in. Ingen demokrati direkt. 

Jag kände mig lite obekväm. De projekt och personer han nämnde var så-
dana som jag lärt känna genom avhandlingsarbetet. Jag visste inte riktigt hur 
jag skulle fortsätta konversationen. Ganska snart bytte jag samtalsämne.  

Intrycken från diskussionen under lunchen dröjde sig ändå kvar. I den till 
synes bagatellartade konflikten fanns något intressant. Den gav uttryck för 
något större. I grunden handlade det kanske varken om avundsjuka, skvaller 
eller girighet utan snarare om vilka grundläggande värden som skulle gälla. 
Vems initiativet till företagsfrämjande och regional utveckling skulle vara, 
vems uppgiften att främja utvecklingen var, hur det skulle göras och i vilken 
form.  

Mannen fick inte verksamheten att gå ihop, istället blev den både obegrip-
lig och provocerande. En tydlig legitimitetsproblematik gjorde sig påtaglig. 
Något som kan förstås i relation till pentaden och dess inkonsistenser. Sär-
skilt belysande är termerna handling, aktör och mål. Om vi börjar med att se 
till handling så uttrycker mannen klart att man genom resurscentraverksam-
heten inte bör ”tjäna pengar till sin egen konsultverksamhet”. Han anser det 
inte vara förenligt med resurscentra som aktör. Det kan således tolkas som 
en inkonsistens mellan aktör och handling. Eller möjligen mellan aktör och 
mål. Att målet med verksamheten inte är att driva egen verksamhet eller att 
tjäna pengar. Han uttrycker också att de gör som de vill, tillsätter folk som 
de vill och driver projekt som de vill. Utifrån egna kontakter med länsstyrel-
sen. Han efterfrågar demokrati och menar att det inte är något som präglar 
verksamheten. Kanske bygger det på en logik där resurscentra utifrån sin roll 
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inte borde agera på det sättet. En inkonsistens, också här mellan aktör och 
handling.   

Sett i relation till tanken om de tre logikerna kan mannen tänkas efterfråga 
en starkare anknytning till en kritiskt emancipatorisk logik. Han efterfrågar 
en demokratisk utgångspunkt samtidigt som han menar att verksamhet av 
den här typen inte är något som man bör tjäna pengar på. Det kan vidare 
tolkas som ett ifrågasättande av en neoösterrikiskt influerad organisering där 
externa, fristående utförare mycket väl kan tänkas utföra verksamhet av den 
här typen, också med vinstdrivande syfte. Med en neoösterrikisk utgångs-
punkt skulle just de unika förutsättningarna hos en aktör istället betraktas 
som grunden för dess möjlighet till framgång. Där skulle sådant som att ar-
beta för att tjäna pengar, agera utifrån specifika kontakter, att handla efter 
egna förutsättningar, tillsätta folk, och driva projekt som man vill istället 
anses som en given utgångspunkt. Med en annan logik, som den kritiskt 
emancipatoriska tolkas det som sker istället som både olämpligt och kontro-
versiellt.

De kondenserade normbilder av de fem termerna inom varje logik för fö-
retagsfrämjande som presenterades i kapitel sex kan bidra till att belysa pro-
blematiken. Den neoklassiska logikens målbild utgår där ifrån ekonomisk 
tillväxt som mål medan den neoösterrikiska betonar egennytta, den kritiskt 
emancipatoriska lägger i sin tur vikt vid allmän/samhällsnytta i ett bredare 
perspektiv. Textanalysen av policyn visade på drag från samtliga av dessa 
logiker och att verksamheten i praktiken möter svårigheter med att förhålla 
sig till dem på ett konsistent sätt framstår mot bakgrund av det som föga 
förvånande.

En annan illustration där en extern aktör ifrågasätter verksamheten på ett 
liknande sätt som där vid lunchen utgår från en ledare i morgontidningen 
Dagens Nyheter.   

Det ledarskribenten skrev om var en av Södermanlands läns mest aktiva 
resurscentrakvinnor. Hon hade fått pris som årets entreprenör vid en stor 
affärstidnings kvinnogala. Något som upprörde skribenten. Hon menade att 
det kvinnan arbetade med ingalunda var entreprenörskap och att ett samhälle 
som prisade resurscentrakvinnans insatser som entreprenörskap var illa ute. I 
artikeln stod följande att läsa:

Ingen skugga över henne [pristagaren], hon är uppslagsrik, drivande och nät-
verkande som få. Men hon är inte entreprenör i den mening vi använt ordet i 
samtidssvenskan under senare år, som en beteckning för en person som star-
tar företag, anställer folk, växer, krymper, startar på ny kula och lyckas igen 
på marknaden. [Pristagaren] har använt sin dådkraft till ett annat område – 
bidragsindustrin, den som går ut på att starta projekt med hjälp av EU-fonder 
och svenska skattemedel. (Dagens Nyheter 2010-03-17) 

Med EU-fonderna har vi fått en ny stor yrkesgrupp, de energiska och initia-
tivrika bidragsproffsen. Om de använde sin energi till att starta företag själva 
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skulle flera av dem bli lyckosamma företagare. Men det samhälle som hyllar 
projektansökningsatleterna som entreprenörer är illa ute. (Dagens Nyheter 
2010-03-17) 

Ledarskribenten lyfter fram pristagaren som någon som startat verksamheter 
och projekt och som är ”uppslagsrik, drivande och nätverkande som få”. 
Attribut som ofta hyllas, och som mycket väl skulle kunna tänkas känne-
teckna en entreprenör. Att resurscentrakvinnan ändå inte anses utgöra någon 
sådan kan förstås utifrån de medel det görs med. Eller för att använda penta-
dens begrepp som en inkonsistens mellan aktör och medel. Pristagaren har 
möjligen varit entreprenöriell men med fel typ av medel. EU-fonder och 
svenska skattepengar som medel antas inte vara konsistent med aktören som 
entreprenör. Man kan enligt skribentens tankesätt inte räknas som entrepre-
nör med en sådan utgångspunkt. Huruvida man skulle kunna räknas som 
entreprenör på ett annat fält, i en bidrags- och skattesubventionerad läkeme-
dels- eller tillverkningsindustri säger hon inget om. Men uppenbart är att det 
i alla fall på det här området inte är önskvärt.

En annan vinkel på problematiken skulle man kunna lägga genom att 
istället se till vad som faktiskt görs och då istället se till kopplingen mellan 
aktör och handling. Man skulle då kunna se det som att det är handlingen i 
sig som är problematisk, – att handlingen att starta projekt som möjliggör 
andras företagande inte skulle vara konsistent med rollen som entreprenör. 
Bara den som startar verksamhet för egen ekonomisk vinning skulle med en 
sådan logik kunna räknas som entreprenör. Tydligt är i alla fall att verksam-
heten tycks provocera. Entreprenörskap framställs som något fint och efter-
strävansvärt och själva verksamheten i resurscentra som något som inte står i 
överensstämmelse med det.  

Att verksamheten, så som artikelförfattaren kritiserar, i praktiken bygger 
på projekt och ideligen nya sådana kan förstås utifrån policyn i sig. I verk-
samhetens förutsättningar finns ett starkt fokus på projekt och nyskapande 
sådana. Policyn skapar genom medeltilldelningen en slags ”projektmarknad” 
där medel söks i konkurrens. Man efterfrågar hela tiden nytt. Det ska vara 
nytänkande och experimentella projekt utifrån en slags neoösterrikisk logik. 
När den bidragsberoende verksamheten sedan anpassar sig därefter blir den 
utsatt för kritik. Nog för att kvinnan, som ledarskribenten skriver var påhittig 
och kreativ, men inte på rätt sätt. Hur hon än vrider och vänder sig blir det 
fel.

En liten men talande konflikt 
Om vi istället återgår till resurscentra internt och den organisatoriska pro-
blematik som gjorde sig gällande där så finns en rad aspekter av den. En av 
de mest påtagliga utgick från verksamhetens heterogenitet där verksamheten 
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många gånger såg tämligen olika ut vilket kunde vara svårt att hantera i 
praktiken.

Heterogeniteten i verksamheten kan, som tidigare diskuterats, förstås mot 
bakgrund av policyn där just lokal anpassning var något som eftersträvades. 
Anpassningen innebar att verksamheterna ofta stod inför skilda utgångs-
punkter och förutsättningar vilka på olika sätt visade sig problematiska i 
praktiken. Inte minst när man skulle samarbeta, komma överens och hitta 
gemensamma lösningar. En liten men mycket talande konflikt i relation till 
detta handlade om något så enkelt som när man skulle hålla möten. Projekt-
ledaren beskrev problematiken så här:  

–När skall vi ha möten? De som är ideella har bara tid på kvällar och helger 
egentligen för de har egna företag eller anställningar. De som är kommunalt 
anställda och jag som projektledare som jobbar måndag till fredag åtta till 
fem vill ju helst inte träffas på helgen. Och hela tiden – ja du får betalt för det 
här och vi får inget. (Intervju projektledare för Lika Villkor Södermanlands 
län 2006-08-17) 

Bara en sådan sak som att kunna enas kring mötestider var således, mot bak-
grund av deltagarnas olika villkor och förutsättningar, problematisk. De som 
hade anställningar ville träffas under arbetstid medan de som var ideellt en-
gagerade med andra anställningar och egna företag ville träffas på kvällar 
och helger. I praktiken fick de ideellt organiserade ofta anpassa sig. I princip 
alla samarbetsmöten i Södermanland hölls under dagtid och på vardagar. 
Undantaget var några projektkonferenser där man förlade tiden under söndag 
till måndag.

De olika villkoren vad gällde ersättning och andra sådana premisser var 
också det något som ibland upplevdes som problematiskt i det regionala 
samarbetet. Möjligheterna till ersättning skiftade eftersom några var anställ-
da, några hade resurscentra som en inkomstkälla för det egna företaget och 
andra arbetade med ideell grund. Att vara anställd eller att arbeta ideellt in-
nebar också olika möjligheter till engagemang. En heltidsanställd inom verk-
samheten hade naturligtvis andra möjligheter till åtaganden än någon som 
hade en annan anställning eller ett företag utanför.  

Närvaron och engagemanget i samarbetet i Södermanlands län var som 
regel större hos de som hade anställningar och betalda uppdrag kopplade till 
verksamheten. De ideella var oftare frånvarande och några resurscentra var 
sällan representerade. Över detta fanns ofta en irritation hos andra deltagare. 
Man frågade sig varför representationen var dålig och ofta kom man till slut-
satsen att det berodde på det dåligt representerade nätverkets interna pro-
blem. Att nätverket var inne i en sådan fas eller att det fanns maktkonflikter 
inom nätverket.   

Problematiken som sådan kan, i likhet med flera av de inkonsistenser som 
diskuterades i föregående kapitel, relateras till termen aktör. I skärnings-
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punkten mellan termerna aktör och medel ligger frågan om med vilka medel 
verksamheten skall få bedrivas och mellan aktör och mål den om vilken mål-
sättning som egentligen är legitim utifrån vem man som aktör är. Också ter-
men handling i relation till aktör blir aktuell där vilken typ av handling man 
skall genomföra hör nära samman med hur man betraktar aktören.  

Sett i relation till policy har verksamheten inte givits någon specifik iden-
titet som aktör. Istället är olika roller, utgångspunkter och organisationsfor-
mer möjliga. Något som kan förstås som grundat i en neoösterrikisk logik 
med en decentraliserad scen och minimerad styrning (se tabell 6.5) vilket i 
praktiken framstår som svårt att hantera. Nedan illustreras hur också själva 
inriktningen för verksamheten, mot bakgrund av heterogeniteten i verksam-
heten i viss mån blir problematisk.  

Resurscentra som syjunta – vad ska man fokusera på? 
Utifrån verksamhetens heterogenitet kom socialt inriktad verksamhet inte 
sällan att ställas mot näringslivsinriktad. Att något sådant som en opera-
showgrupp med namnet Glamour Girlz stod på programmet under projekt-
konferensen i Västmanland förvånade mig ändå inte. Just det sociala, att 
umgås och ha roligt tillsammans, var något som prioriterades och att lyfta 
fram den delen var sällan något man drog sig för.  

Ett annat exempel där det sociala fick ta stort utrymme var en lokal nät-
verkskonferens på en närbelägen kursgård. Programmet bestod då till stor 
del av att deltagarna höll minikurser för varandra. Man gjorde keramiklyk-
tor, testade skrattyoga och en typ av frigörande bildterapi. Ett annat exempel 
var den festliga galamiddag man höll när nätverket firade fem år. 

Samtidigt fanns dock en kluvenhet. En nätverksföreträdare i Västmanland 
berättade vid en intervju om en social inriktning som hon tyckte kändes oro-
ande.

Det finns en risk att nätverken mister sin funktion när det blir för mycket sy-
junta, rent tjejsnack och syjuntesnack. Det finns som två loger eller grenar – 
en som mer vill ha sociala aktiviteter och en som vill utveckla företagen – af-
färerna – som vill ha seminarier och workshops. (Intervju LRC Västmanland 
2004-09-30) 

Kluvenheten fanns också i Södermanland där den aktualiserades genom 
bland annat affärsplansarbetet. Frågan om för vems skull man egentligen 
drev verksamheten delade ibland nätverken. Om det var för att vara en del av 
det formella regionala utvecklingsarbetet i länet, eller för kvinnor, eller om 
det var för just kvinnor med företag man fanns. I de ideella nätverken upp-
stod ibland frågan om man inte var till för medlemmarna själva. I Söderman-
lands län uttryckte en resurscentraföreträdare problematiken så här: 
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det finns de som vill satsa på det mer sociala och de som vill satsa på företa-
gande. Det är olika falanger. (Deltagande observation Södermanlands län 
2005-01-25) 

Under ett möte i det regionala samarbetet mellan nätverken i Västmanland 
kom en liknande problematik upp då man diskuterade ett nätverk som varit 
passivt i förhållande till det regionala samarbetet. Man menade att man ”nött 
länge” för att få dem att engagera sig men att det: 

man tänkt sig i nätverket är trevligheter och avkoppling snarare än något 
RTP-arbete (Deltagande observation Västmanland 2005-06-16) 

De olika lokala resurscentra föreföll således ha olika ambitioner vad gällde 
huruvida och i vilken omfattning man ville arbeta med att påverka regional-
politiken. Om man ville utgöra en mer aktiv part i regionalt utvecklingsarbe-
te eller snarare föredrog ett fokus på kvinnor lokalt eller till och med just på 
medlemmarna i föreningen tycktes skilja sig åt.  

Generellt kan det dock, som tidigare också påpekats, konstateras att iden-
titetsgrunderna skiftade något mellan länen. I Västmanland var alla med-
lemmar i nätverken och deras styrelser själva företagare. Samtidigt utgjorde 
alla resurscentra ideella föreningar. I Södermanlands län var bilden delvis en 
annan. Där byggde verksamheten inte med nödvändighet på att man var fö-
retagare, i centrum stod istället snarare kompetensen att ge företagarrådgiv-
ning. Heterogeniteten vad gällde organisationsform var betydligt större sam-
tidigt med kravet på samordning. Alla lokala resurscentra i Södermanlands 
län förväntades genom samarbetet i Lika Villkor vilja bidra till en likriktning 
i resurscentras lokala verksamheter.  

En del av det arbetet bestod, som vi sett, av framtagningen av en gemen-
sam affärsplan. Arbetet med den handlade till viss del om en professionalise-
ring av verksamheten där man till exempel talade om att bemöta kvinnorna 
som ville starta företag som ”kunder”. Något som skulle kunna förstås som 
en företagisering av verksamheten (Brunsson 1991). En utveckling som pra-
doxalt nog kan tänkas distansera verksamheterna från sin lokala förankring 
bland de kvinnor som drev företag.  

Sammantaget kan det konstateras att mycket av kluvenheten kring vad 
man egentligen skulle arbeta med kan förstås som en inkonsistens mellan 
termerna aktör och handling. Vem man skall vara och vad man skall göra 
hör nära samman och det blir problematiskt när verksamheten tar stöd i olika 
organisationsformer och därmed också olika logiker. Något som kan förstås 
utifrån policyns betoning av heterogenitet grundad i en neoösterrikisk logik.  
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Vi måste slå mynt av vår kompetens 
Den affärsorienterade tanken kring främjandet av kvinnors företagande som 
diskuterades ovan fanns inte bara i Södermanlands län utan också i Västman-
land. Vid ett dialogseminarium i Västmanland uttryckte en representant från 
ett lokalt resurscentra till exempel följande:  

Vi ska slå mynt av vår kompetens, av det vi lär oss om kvinnors företagande. 
Absolut! Det finns ingen anledning att bara låta det gå till spillo. (Dialogse-
minarium Västmanlands län 2005-09-19) 

Med tiden kom idéerna om att ”slå mynt av kompetensen” att få allt djupare 
fäste i verksamheten. Man började diskutera möjligheten att starta en typ av 
bolag som skulle kunna tjäna pengar genom att driva projekt. Frågan disku-
terades vid flera styrelsemöten och styrelsen valde att ge sitt samtycke till att 
den ekonomiska förening som Ylva berättade om vid mötet på projektkonfe-
rensen bildades.

Den ekonomiska föreningen grundades under september 2006 efter att ett 
erbjudande om att vara en del av föreningen skickats ut till samtliga med-
lemmar i de lokala nätverken. I informationsbrevet skrev man: 

Kopplingen till den ideella föreningen Företagsamma kvinnor i Västmanland 
är att företaget genom kontrakt ska driva och marknadsföra koncept, varu-
märken m.m åt det samt att det är endast de lokala nätverkens medlemmar 
som kan gå med i företaget. (E-post Västmanland 2006-10-18) 

Man kunde vidare läsa att den ekonomiska föreningen avsåg driva utveck-
lingsprojekt och agera projektägare i företagsutvecklande projekt för med-
lemmar i Företagsamma kvinnor i Västmanland ideell förening. Utöver det 
avsåg man också bland annat bedriva rådgivning, utbildning och studieresor 
för att stärka kvinnor och deras företagande.  

Verksamhetens ändamål var enligt föreningens stadgar ”att främja med-
lemmarnas ekonomiska intressen genom att driva affärs- och projektverk-
samhet med fokus på kvinnors företagande.”  

Sammantaget kan det således konstateras att en slags professionalisering, 
eller om man så vill företagiseringstrend förekom i de båda länen. Dock med 
något skilda uttryck. Återigen står aktörstermen i centrum, här i stor ut-
sträckning i relation till medel där utgångspunkten till stor del är finansie-
ringsfrågan. En fråga som hör nära samman med vem man är som aktör och 
vad som blir legitimt att göra.   

Konkurrens och samarbete 
En inkonsistensproblematik närliggande termen aktör är också professionali-
seringsfrågan och spänningen mellan konkurrens och samarbete. I Västman-
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land kom den ibland upp till ytan i uttryckssätt som liknade ett nollsumme-
spel där man såg verksamheten som en spelplan eller marknad där man kon-
kurrerade om projektmedel. Projektledaren för KvinnTätt i Västmanlands län 
uttryckte det så här:  

Du måste vara starkt ekonomiskt – likviditetsmässigt om du ska ha en chans 
på projektmarknaden (Intervju projektledare för KvinnTätt Västmanlands län 
2006-08-17) 

Konkurrensen fanns både mellan olika lokala resurscentra och gentemot 
andra aktörer och var påtagligt både i Södermanland och Västmanland. Pro-
jektledaren i Södermanlands län menade till exempel att: 

Ju fler de är desto mindre får de per resurscentra. Projektmedel likaså. Där 
har man så klart alltid konkurrenter. Men mer och mer ser man fördelarna 
med att samarbeta om saker. (Intervju projektledare för Lika Villkor Söder-
manlands län 2006-08-17) 

Frågor som till vem uppdrag kanaliserades, vem som fick betalt och i vilken 
form det skedde var känsliga frågor och konkurrenstanken var ofta närva-
rande. Så också en intern misstänksamhet kring att någon kanske försökte 
förse sig själv på ett otillbörligt sätt. Det kunde till exempel komma till ut-
tryck på det här sättet:   

Det som är jobbigt är att man lätt kan hamna i att folk tror att man blir jävig 
eller att man skor sig eller så. Men jag har ju ett företag som jag kan leva på. 
Så det är ju inte därför jag gör det. (Intervju projektledare för KvinnTätt 
Västmanlands län 2006-08-17) 

En central fråga, vilken berör konkurrens och samarbete i relation till övriga 
aktörer, var också den om att sprida verksamhetens kunskaper. Inte minst i 
Södermanlands län där man i Lika Villkorsprojektet i sig å ena sidan arbeta-
de för att sprida verksamhetens kunskaper men samtidigt arbetade för att 
själva bli konkurrenskraftiga och kunna överleva. Projektledaren själv 
beskrev det i form av ett dilemma formulerat som följer:  

Dilemmat i resurscentra ligger i det – stärk resurscentra samtidigt som vi ska 
sprida kunskapen till andra aktörer. Det är inte lätt att balansera de två delar-
na. (Intervju projektledare för Lika Villkor Södermanlands län 2006-08-17) 

Dilemmat i resurscentra, så kallade hon det, ett dilemma med en spänning 
där verksamheten behövde balansera mellan två grundläggande tankesätt 
som liksom inte gick att svara upp mot. 

Hur verksamheten än vrider och vänder på sig tycks den här, precis som i 
många av de andra illustrationerna, vara svår att få någon rätsida på. Den går 
liksom inte ihop. En ekvation vars omöjlighet, som kapitlet visat, kan förstås 
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mot bakgrund av en policy som i sig vilar på tre olika och sinsemellan mot-
sägelsefulla logiker. Att utifrån det uppvisa en verksamhet som håller ihop 
och är konsistent blir problematiskt och verksamheten riskerar som vi sett att 
ställas inför legitimitetsproblem. 

Jag vet inte om de är så intresserade egentligen
Den illustration med vilken jag vill avsluta bilderna från fältet handlar, pre-
cis som föregående, om förhållandet mellan resurscentra och andra aktörer. 
Här berör illustrationen en upplevd ambivalens i vilken resurscentra inte 
sällan frågade sig vad aktörer som Nutek, länsstyrelse och kommuner egent-
ligen ville med verksamheten. Det kunde till exempel låta så här: 

Har man blivit nedlagd av kommunen så vill man inte bli involverad där igen. 
Nu kan de inte lägga ner oss. Det är en styrka, en jättestyrka! (Dialogsemina-
rium Västmanlands län 2006-06-01) 

Jag vet inte om Nutek tycker -Åh fy fan, måste vi hålla på med det här? Jag 
vet inte. Det är ju lite halvt undanskuffat där uppe i Arjeplog36. Jag vet inte 
om de är så intresserade egentligen.  (Intervju Västmanlands län 2006-08-17) 

Det var öppnare från början. De snävar in det mer och mer. Det här med att 
man beviljar färre och färre lokala projekt. Det ska va stora regionala projekt 
av innovativ karaktär och sådär. Det har blivit väldigt… Jag kan se det som 
ett sätt att döda de lokala, så känner jag ibland. Ibland får jag en känsla av 
det.  Att man helst inte vill och då skriver man några krångliga formuleringar 
– det här får de faanimej aldrig ihop! Och de får aldrig medfinansiering. Då 
får de bli sina syklubbar ute på landet. (Intervju Västmanlands län 2006-08-
17) 

Avslutningsvis kan det konstateras att citaten ovan visserligen är anmärk-
ningsvärda, men att de mot bakgrund av vad som framkommit i avhandling-
en samtidigt är föga förvånande. Det är inte överraskande att verksamheten 
ställer sig frågande till vilka förutsättningar som ges och vad man egentligen 
vill.

36 Arjeplog var orten där Nutekenheten som administrerade resurscentra var placerad. 
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Kapitel 11 

Avslutning

Det här kapitlet är avhandlingens sista, i det vill jag först och främst åter-
komma till min inledande ambition, till vad jag ville med avhandlingen och 
vad som blev av det. En slags summering och återblick. Men jag öppnar 
också upp för möjligheter att lyfta blicken och tänka vidare. I relation till 
detta vill jag också klargöra vad jag ser som avhandlingens huvudsakliga 
bidrag och begränsningar liksom hur avhandlingen skulle kunna leda vidare 
till fortsatt forskning. Kapitlet består därigenom av följande avsnitt; sam-
manfattning och slutsatser, avhandlingens bidrag, avhandlingens begräns-
ningar och fortsatt forskning.  

Sammanfattning och slutsatser 
En av grundtankarna, när själva avhandlingsprojektet utformades, var att 
forskningen skulle utgå från en frågeställning med stark relevans för prakti-
ken. Projektet som sådant hade därför ett nära samarbete med fältet som en 
given utgångspunkt. Utifrån det uppmanades jag att söka frågeställningen 
ute i resurscentraverksamheten, att låta den växa fram i mötet med praktiken. 

I stor utsträckning var också just det vad som skedde. Det var genom när-
varon på fältet som mitt intressefokus började slå rot. Närmare bestämt var 
det det förvirrande och motsägelsefulla i resurscentras organisering som 
fångade mitt intresse. Jag frågade mig varför verksamheten blivit på det sät-
tet och hur det kunde förstås.  

Den förvirring som från första början bekymrade mig, utifrån att jag inte 
riktigt kunde få rätsida på verksamheten, kom med tiden att växa till avhand-
lingens själva forskningsfråga och syfte. En forskningsfråga och ett syfte 
direkt sprungna ur fältet med potentiellt stor relevans för praktiken.  

Att jag med tiden vågade ta fasta på just det förvirrande och motsägelse-
fulla kan förstås mot bakgrund av pendlingen från fältet till teoretisk för-
djupning. I den kom delar av det abduktiva forskningsidealet (t.ex. Peirce 
1990) och Burkes pentadmodell (1945, 1976) att bli särskilt viktiga. En ab-
duktiv utgångspunkt som sådan innebär ofta just att man utgår från ett över-
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raskande faktum, i det överraskande i sig antas något viktigt och intressant 
finnas (Peirce 1990). På samma sätt finns också i pentadmodellen en 
genomgripande tanke om att det oväntade, det som inte riktigt går ihop har 
något intressant att förtälja. Något som då kan belysas genom pentadens 
termer och dess parvisa inkonsistenser. 

Mot bakgrund av teoretisk fördjupning med stöd bland annat i abduktion 
och Burkes pentad vågade jag ta fasta på det förvirrande och motsägelsefulla 
och börja formulera en forskningsfråga grundad i det. En forskningsfråga där 
jag just ställde mig frågan varför det blivit som det blivit och mot vilken 
bakgrund det kunde förstås. Ett begrepp som kom att bli viktigt i detta var 
förståelse, vilket i sig är ett begrepp grundat i den abduktiva ansatsen.  

Avhandlingens forskningsfråga kom mot bakgrund av detta att formuleras 
som: Hur kan organisatoriska problem i en policyimplementerande verk-
samhet förstås i relation till olika underliggande logiker i regional utveck-
lingspolitik? Utifrån den forskningsfrågan formulerades det mer preciserade 
syftet med avhandlingen som: att förstå hur resurscentras praktik och orga-
nisatoriska problematik förhåller sig till underliggande logiker bakom re-
surscentrasatsningen.  

För att ta mig an forskningsfrågan behövdes, utöver den indikation om 
organisatoriska problem i verksamheten jag redan fått, ett tillvägagångssätt 
för att sätta det i relation till regional utvecklingspolitiken bakom satsningen 
liksom en teoretisk fördjupning kring underliggande logiker. Ganska tidigt 
framstod tanken om att analysera texter som varit särskilt viktiga för verk-
samhetens tillblivelse och sätta dem i relation till praktiken som ett fram-
komligt tillvägagångssätt för det första av detta.  

Vad gäller den teoretiska fördjupningen kring underliggande logiker ville 
jag dels förstå hur begreppet kunde relateras till närliggande områden och 
dels ringa in det teoretiskt.  

Logikbegreppet skrivs teoretiskt fram i relation till begrepp som paradigm 
(Kuhn 1979), diskurs (Winther Jørgensen & Phillips 2000, Laclau & Mouffe 
2001, Foucault 2002a), metafor (Brown 1977, Lakoff och Johnson 1980, 
Fairclough 1995) och programteori (Rossi m.fl. 2004).  

Tre områden som framstod som särskilt viktiga att relatera logikbegreppet 
till var; förgivettagna föreställningsramar generellt och om samhällstyrning 
specifikt, inom organisationer och slutligen inom företagsfrämjande. 

Den för avhandlingen kanske viktigaste inspirationskällan inom dessa 
områden blev Dan Hjalmarssons avhandling (1998). I den intresserar han sig 
för logiken bakom policy för småföretagande, eller som han själv uttrycker 
det ”för föreställningar och antaganden bakom programmet” (1998, sid 12). 
Närmare bestämt använder han sig av två logiker, den neoklassiska med 
referens till upphovsmän som Caves (1977) och Stiglitz (1986) och den neo-
österrikisk med referenser till bland andra Kirzner (1978, 1997) och Lach-
mann (1986). Genom de två logikerna öppnar Hjalmarsson också upp för 
möjligheten att se också andra teoretiska utgångspunkter.  
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Inspirerad av dessa skriver jag i avhandlingen fram tre grundläggande lo-
giker varav de två första, den neoklassiska och neoösterrikiska, har sitt ur-
sprung i Hjalmarssons avhandling. I jämförelse med vad Hjalmarsson gör 
artikulerar jag logikerna ytterligare och då i förhållande till organiserandet 
av resurscentraverksamheten som policyimplementerande verksamhet.  

Därtill presenterar jag en tredje logik, den kritiskt emancipatoriska. Detta 
då jag i intentionen bakom resurscentra såg en ambition att frigöra kvinnors 
företagsamhet i en riktning som tycktes gå bortom den neoklassiska- och 
neoösterrikiska logiken. Sett i relation till syftet utgör den neoklassiska- 
neoösterrikiska och kritiskt emancipatoriska inriktningen därigenom tre ty-
per av det som jag i mitt syfte formulerar som underliggande logiker.  

Till stöd för att skriva fram logikerna som ett teoretiskt verktyg använder 
jag Webers begrepp idealtyp. Idealtyper utgör förenklade bilder, och av 
forskaren konstruerade renodlingar (Weber 1977). Det möjliggör en förenk-
ling där jag kan ta min utgångspunkt i vissa aspekter och skriva fram tre 
sinsemellan skilda men jämförbara logiker.  

Avhandlingen visar att policyn bakom resurscentraverksamheten bygger 
på samtliga av dessa tre logiker. Då logikerna inte sällan är kontrasterande 
uppstår i praktiken organisatoriska problem i verksamheten. Med hjälp av 
Burkes pentad som analysverktyg identifieras inkonsistenser som kan relate-
ras till de tre logikerna. Avhandlingen visar hur motsättningarna och inkon-
sistenserna finns inbyggda i policydokumenten och illustrerar hur de tar sig 
uttryck i resurscentras praktik.  

Detta kan, som avhandlingen visar, särskilt belysas utifrån termen aktör. I 
relation till den uppstår en rad inkonsistenser vilka yttrar sig i organisatoris-
ka problem. Det kan förstås utifrån att verksamheten samtidigt försöker för-
hålla sig till kravbilder som i praktiken inte går att få ihop på ett konsistent 
sätt. Verksamheten riskerar därmed att framstå som motsägelsefull och svår-
gripbar. Avvikelser från en förväntad konsistens skapar förvirring, samtidigt 
som det utmanar verksamhetens legitimitet (Sahlin-Andersson 1998, Bruns-
son 1991, Forssell & Jansson 2000).  

För att sätta det i relation till pentaden så måste dess delar stå i överens-
stämmelse med varandra för att en handling och dess organisation skall 
framstå som rimlig. En inneboende konsistens mellan termerna är därmed 
grundläggande för legitimitet. De måste hänga ihop för att i förhållande till 
publiken uppfattas som trovärdiga (Schwartz 1997).  

Sett till praktikens exempel blir det med en sådan utgångspunkt proble-
matiskt att till exempel driva en ideell förening och samtidigt prata om kun-
der och affärsplaner eller att bedriva verksamheten i form av ett företag och 
samtidigt bygga det på att integrera ens kärnkompetens i andra organisatio-
ner. Verksamheten blir svår att få ihop både internt och externt, något som 
således kan förstås mot bakgrund av termen aktör där verksamheten i den 
står inför samtidiga och motstridiga krav grundade i olika logiker.  



210 

Två exempel som särskilt tydligt belyser legitimitetsproblematiken i för-
hållande till externa aktörer är illustrationerna kring artikeln om ”bidragsent-
reprenören” och den kritiska mannen jag träffar över lunchen som beskrivs i 
kapitel tio. I dem blir det påtagligt hur verksamheten framstår som obegrip-
lig och hur resurscentra, hur man än vänder sig, riskerar att göra fel ur någon 
logik. Kvinnan som beskrivs i termer av en bidragsentreprenör verkar på en 
policyarena där experimenterande, nytänkande premieras utifrån en slags 
neoösterrikisk utgångspunkt. När den bidragsberoende verksamheten sedan 
anpassar sig efter detta blir den utsatt för kritik. Kvinnan var, som tidigare 
beskrivits, påhittig och kreativ men hon var det på fel sätt. Hur hon än gör så 
blir det fel.  

Mannen på lunchen är i likhet med författaren bakom artikeln om bi-
dragsentreprenören upprörd men är det med en annan utgångspunkt. Den här 
gången är verksamheten snarare för entreprenöriell. Resurscentraverksamhet 
är utifrån hans utgångspunkt inget man bör tjäna pengar på i egen verksam-
het. Han efterfrågar istället mer av vad som kan förstås som en kritiskt 
emancipatorisk logik. Återigen tycks verksamheten framstå som svårgripbar 
och inkonsistent men här med en annan logik som utgångspunkt.  

Problematiken kan förstås utifrån den tvetydiga policyn där verksamheten 
inte ges någon organisatorisk hemvist eller identitet utan istället vilar mot 
flera logiker. Kraven och förväntningarna drar från olika håll beroende på 
vilken logik man utgår ifrån och att på ett konsistent sätt motsvara omgiv-
ningens förväntningar blir därför ett omöjligt uppdrag. Istället blir verksam-
heten splittrad och dess legitimitet riskerar att ifrågasättas både internt och 
externt.

Sammanfattningsvis visar avhandlingen hur flera logiker samexisterar i 
policyn. Genom att skriva fram de tre logikerna blir motsägelser och krockar 
tydliga och de visar sig vara inbyggda i policyn i sig. I praktiken står verk-
samheten därigenom inför motstridiga krav vilka i verksamheten ger upphov 
till organisatoriska problem i synnerhet vad gäller resurscentras identitet och 
legitimitet.  

Så här mot slutet av avhandlingen kan det konstateras att steget att våga ta 
fasta på det förvirrande och motsägelsefulla i praktiken varit fruktbart. I det 
låg, som den abduktiva ansatsen utlovade, något både viktigt och intressant. 
Något där det oväntade, det som inte riktigt gick ihop också precis som Bur-
ke föreskriver kunde belysas mot bakgrund av pentadens termer och dess 
inkonsistenser. Utifrån detta har avhandlingen ett bidrag både till praktiken 
och akademin, vilket beskrivs mer ingående nedan.   
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Avhandlingens bidrag 
Det jag ser som avhandlingens bidrag låter sig delas upp i tre delar, en prak-
tisk, en konceptuell och en metodmässig. Först diskuteras avhandlingens 
bidrag till praktiken liksom hur avhandlingen förhåller sig till andra studier 
med direkt koppling till resurscentra. Därefter diskuteras det jag ser som 
avhandlingens konceptuella och metodmässiga bidrag. Slutligen följer ett 
avsnitt om avhandlingens begränsningar och fortsatt forskning vilket knyter 
nära an till diskussionen om bidraget. 

Avhandlingens bidrag till praktiken 
Det praktiska bidraget kan i sig ses som tvådelat då det som jag betraktar det 
rör två målgrupper, resurscentra själva och berörda offentliga policyorgan så 
som departement, Tillväxtverket, kommuner och länsstyrelser. Det praktiska 
bidraget har sina rötter i den utifrån verksamheten genererade frågeställning-
en. En frågeställning som vuxit fram utifrån några av resurscentras mest 
centrala spörsmål. Organisatoriska problem som i avhandlingen sätts i sam-
band med policyns tvetydiga och ofta motsägelsefulla bilder av verksamhe-
ten. Med hjälp av Burkes pentad tydliggör avhandlingen vari dessa tvetydig-
heter och motsättningar ligger. De härrörs till olika logiker för regionalpoli-
tik och sätts därigenom in i ett vidare sammanhang. Avhandlingen sätter på 
så sätt ord på en problematik som tidigare till stor del varit underliggande 
och outtalad. Genom att lyfta fram inkonsistenser i villkoren för verksamhe-
ten blir det tydligt hur problematiken grundas i policyn i sig snarare än hos 
individerna eller organisationerna som sådana. Något jag hoppas kan leda till 
fördjupad insikt om verksamheten samt ett medvetet förhållningssätt till 
villkorens logiker och därigenom en grund för möjlig förändring.  

För det praktiska bidragets andra målgrupp, det vill säga berörda offentli-
ga policyorgan, medför avhandlingen en möjlighet till fördjupad förståelse 
för förhållandet mellan policy och praktik. Den belyser på ett konkret sätt 
hur policy bär på outtalade och underliggande logiker. Logiker som på ytan 
kan verka entydiga men som på djupet bygger på motsägelser och inkonsis-
tenser. Avhandlingen visar genom tillämpningen av pentaden hur de fem 
delarna i den kan användas för att synliggöra underliggande antaganden och 
logiker som annars tenderar att förbli osynliga och implicita. Den ökade 
förståelse för detta avhandlingen medför skulle i förlängningen kunna leda 
till att man i högre utsträckning tar underliggande antaganden i beaktande 
vid policyutformning. Något som skulle innebära mer stringenta policytexter 
och därmed mer entydiga förutsättningar för den faktiska verksamheten.  

Avhandlingens bidrag i relation till andra studier om resurscentra 
Relevansen i den problematik som lyfts fram i avhandlingen stärks när den 
sätts i relation till tidigare studier. Många av de organisatoriska problem 
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resurscentra i avhandlingen brottas med visar sig då vara relevanta också för 
andra resurscentra. Flera rapporter synliggör, som diskuteras nedan, svårig-
heterna i sig. Det avhandlingen bidrar med är att visa hur problematiken kan 
sättas in i ett större sammanhang av underliggande logiker för regionalpoli-
tik. Härigenom kan avhandlingen tänkas ha möjlighet att ge ett bidrag till 
praktiken, inte bara i Södermanland och Västmanland utan i landet i stort.  

För att ta några exempel på hur tidigare studier berör flera av de frågor 
som lyfts fram som centrala i avhandlingen kan vi till exempel se hur Axels-
son Hoffstedt & Ungmark (1999) gör en poäng av olika organisationsfor-
mers betydelse i verksamheten. Hur man i många resurscentra gått från att 
utgöra projektverksamhet med myndighetsbas till att bli ideella föreningar. 
Också i Nuteks (2004) utvärdering av projektverksamheten i resurscentra 
1998-2002 lyfter man fram problematik kring verksamhetens olikheter vad 
gäller organisationsform. Frågan om huruvida man bör utgöra en fristående 
organisationer eller integreras i ordinarier verksamheter utgör en central 
problematik som man poängterar också i Nutek 2007b. En för avhandlingen 
viktig fråga som lyfts i en annan rapport från Nutek (2004) är den om splitt-
ring och konkurrens mellan resurscentra.  

Frågan huruvida man överhuvudtaget bör bedriva särskilda insatser för 
kvinnor har också den visat sig vara en ett grundläggande spörsmål som är 
påtagliga i resurscentra över hela landet. Det visar till exempel IM-gruppen i 
sin utvärdering av resurscentra nationellt (Nutek 2004). Problematiken påvi-
sas också av Axelsson & Ungmarks (2000) studie av resurscentra i Söder-
manland och Västmanland. Den splittring som finns mellan att utgöra en 
kraft för kvinnor eller för regional utveckling som diskuteras i avhandlingen 
är också den omnämnd i flera studier. I en av Nuteks utvärderingar (2004) 
beskriver man det som verksamhetens ”dubbeltydighet” (Nutek 2004, sid 
13). I rapporten menar man att ”det finns ett behov av omorientering från att 
vara en resurs för kvinnor till att bli en resurs för regionen” (ibid.).  

Olika bemötanden för verksamheter som arbetar med företagsfrämjande 
respektive mer socialt inriktad verksamhet är något som också beskrivs i 
Nuteks (2004) utvärdering av projektverksamheten. Där visar man på hur 
företagsfrämjande verksamhet lättare blir legitim än socialt inriktad verk-
samhet. Flera studier vittnar om hur verksamheten, trots den breda ansats 
som vid första anblicken föreskrivs, till stor del kommit att handla om när-
ingslivsinriktad verksamhet så som företagsfrämjande bland kvinnor. Detta 
lyfts också fram i Nutek 2007a.  

En annan problematik som påvisas i avhandlingen liksom i andra studier 
är den kring förhållandet mellan jämställdhet och tillväxt. I till exempel en 
omfattande utvärdering av jämställdhet i regionala tillväxtprogram (Nutek 
2006a) visar man också hur man inom flera läns regionala utvecklingsarbete 
brottas med hur begreppen hänger ihop. 

Mycket av den problematik som är central i avhandlingens fallstudier har 
således visat sig vara högst påtaglig också i andra kontexter. Ofta stannar 
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man dock vid att konstatera att problematiken finns. En djupare analys av 
hur den kan förstås saknas många gånger. Exempel där man lyfter blicken 
och kommer närmare den logikdiskussion som finns i avhandlingen finns 
dock. Ett sådant är Rambölls följeforskning på uppdrag av Nutek respektive 
Tillväxtverket (Nutek 2007a,b, 2008a, Tillväxtverket 2009a, 2009b) där man 
pekar på vikten av tydligare mål och riktlinjer för verksamheten i policy. 
Ytterligare en studie där man närmar sig frågan om underliggande antagan-
den och logiker för satsningen är den utvärdering av projektverksamheten i 
resurscentra för åren 2002-2008 som utförts av Tillväxtanalys (tidigare 
ITPS) (2009). I den diskuteras syftet med-, och programlogiken bakom re-
surscentra. Man konstaterar bland annat att resurscentra står inför många och 
olikartade mål vilket resulterat i att den bakomliggande tanken i de projekt 
som genomförs i resurscentra ser väldigt olika ut. Man skriver i rapporten: 
”Det genomgående temat i vår genomgång av projektens verksamhet, analy-
sen av indikatorer, samt tidigare studier och intervjuer med projektledare, är 
bristen på en klar och tydlig målbild och programlogik.” (Tillväxtanalys 
2009, sid 45) 

Två frågor som man utifrån detta menar bör lyftas fram är dels vad målet 
med verksamheten egentligen är och med vilka medel man avser att detta 
skall uppnås. Två av de frågor som, genom Burkes pentad, utgör själva 
grunden för analysen i avhandlingen.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att flera studier identifierar sam-
ma problematik som avhandlingen. Något som utgör en styrka då frågornas 
giltighet stärks därigenom. Avhandlingens bidrag i relation till detta ligger i 
att på ett fördjupat sätt lyfta problematiken och sätta den i relation till policy. 
När policy förstås i samband med praktiken blir det tydligt hur motsättningar 
i policyns logik till stor del ligger till grund för problematiken i verksamhe-
ten. Genom att sätta ord på detta möjliggörs ett mer medvetet förhållnings-
sätt, och en grogrund till förändring, både för praktiker och relaterade poli-
cyaktörer.  

Ytterligare en styrka med avhandlingen, sett i relation till flera andra stu-
dier av resurscentra, är att den följer verksamheten under en längre tid. Det 
möjliggör ett djup och en kontinuitet som en kortare utvärdering inte har 
möjlighet att uppfylla. Många studier som gjorts av resurscentra har genom-
förts under en kort tidsperiod och huvudsakligen baserats på enkätundersök-
ningar vilka kompletterats med studiebesök och intervjuer. Så är fallet i 
bland annat Axelsson, Hoffstedt & Ungmarks (1999) studie liksom Nuteks 
utvärdering för projektverksamheten 1998-2002 (Nutek 2004). Också Nu-
teks (2008a) studie av resurscentras finansiering utgör en enkätundersök-
ning.  

En mer genomgripande studie är den som Axelsson & Ungmark (2000) 
utförde i Södermanland och Västmanland 1998-2000. Studien bygger dels på 
intervjuer med fem lokala resurscentra och dels studier av dokument så som 
arbetsrapporter och projektbeskrivningar. Ett längre uppföljningsprojekt är 



214 

också det som konsultföretaget Ramböll utfört åt Nutek under åren 2006 till 
2009 liksom Tillväxtverkets senaste utvärderingar utförda av Sweco Eurofu-
tures (Tillväxtverket 2011a, b).37 Dessa studier uppmärksammar i viss mån 
förhållandet mellan policy och praktik men inte med samma fokus som av-
handlingen. Bland annat studeras hur resurscentraansökningar beviljats 
(Tillväxtverket 2011a) och hur resurscentra som aktör anpassar sig utifrån 
det regionala sammanhanget (Tillväxtverket 2011b). I de båda rapporterna 
väcks tanken om att i framtida studier som planeras diskutera också en mer 
sammantagen programlogik. Den här avhandlingen utgör, om så görs, ge-
nom sitt fokus på logiken bakom satsningen ett ytterst relevant bidrag till en 
sådan diskussion.  

Bidraget i förhållande till annan forskning med utgångspunkt i 
resurscentra 
Bland de mer djupgående studierna av resurscentra finns också avhandling-
ar. Avhandlingar som, inte minst utifrån tanken om var det akademiska bi-
draget ligger, bör sättas i relation till föreliggande avhandling. En avhandling 
som har påtaglig relevans i relation till min är Malin Rönnbloms (2002). 
Rönnblom intresserar sig för relation mellan kvinnors organisering och eta-
blerad politik. På så sätt gör hon också avhandlingen till en studie av samhäl-
lets könsordning. Rönnblom lyfter fram resurscentra som en viktig aktör för 
kvinnors organisering. Hon benämner på ett träffande sätt resurscentra som 
”en institutionalisering av kvinnors organisering” (Rönnblom 2002, sid 71). 
En av slutsatserna är den om fem begränsande principer i den etablerade 
jämställdhetsdiskursen. Hon benämner dem som essentiell biologism olikhet 
mellan könen, antal och komplettering, förminskning, frivillighet och samar-
bete. Av dessa är det främst samarbetsaspekten som har kopplingar till min 
avhandling. Den innebär, enligt Rönnblom, att den rådande normen är att 
jämställdhetsarbete bör bedrivas tillsammans med män. Något som i för-
längningen kan skapa legitimitetsproblem för verksamhet som bedrivs utan-
för ordinarie strukturer och som då också bedrivs i huvudsak av kvinnor. En 
närliggande legitimitetsproblematik är påtaglig också i föreliggande avhand-
ling.  

En avhandling om resurscentra som har empiriska likheter med min är 
Malin Lindbergs (2010). Under avhandlingstiden har vi under en tid ingått i 
samma forskningsprojekt och genom det båda studerat resurscentra i Söder-
manland och Västmanland. Inom ramen för projektet arrangerade vi vid 
några tillfällen gemensamma dialogseminarier med resurscentra i länen. 
Material från dessa träffar förekommer i båda våra avhandlingar. Våra in-
tressen och ingångar till materialet skiljer sig dock åt. Lindberg skriver om 
resurscentra som ett samverkansnätverk för innovation. En viktig slutsats i 
hennes avhandling är att kvinnors initiativ till samverkan för innovation ofta 

37  För en kort beskrivning av de senaste policyförändringarna se bilaga två.  
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marginaliseras och ställs inför en annan problematik än de traditionella som 
ofta domineras av män. I avhandlingen analyseras normerna kring innova-
tionssystem och kluster för innovation utifrån ett genusperspektiv.  

En annan avhandling med tydlig koppling till resurscentra är Karin Berg-
lunds (2007). Hennes avhandling bygger på en fallstudie där två resurscentra 
i Södermanland samarbetar i ett projekt i syfte att skapa mångfald i företag-
samhet. Berglund visar hur den bredare bilden av vad företagande kan inne-
bära och vem som kan antas vara företagsam krockar med traditionellt präg-
lade bilder av företagare och företagsamhet. I det uppstår obegripligheter och 
märkliga situationer som sett i relation till min avhandling skulle kunna för-
stås som också de grundade på olika logiker.  

Ett annat vetenskapligt arbete där resurscentra diskuteras i koppling till 
främjande av företagande och företagsamhet är Johanssons (2008a). I ett 
kapitel i antologin Arenor för entreprenörskap diskuterar han då resurscentra 
som just en sådan – en arena för entreprenörskap. Johansson visar hur råd-
givningsdiskursen i resurscentra präglas av en mer jämbördig relation mellan 
rådgivare och rådtagare. På så sätt skiljer sig arbetssättet från mer traditionell 
rådgivning som i högre grad ofta präglas av maktasymmetri. Kapitlet visar 
också på olika sätt att förhålla sig till nätverk och hur det står i relation till 
den verksamhet kvinnorna bedriver.  

Ett område av vetenskapliga arbeten som bör nämnas i relation till min 
studie är också de om kvinnors roll i regionalt tillväxtarbete. Där har bland 
andra Westberg (2000), Hudson & Rönnblom (2003), Scholten (2003) fram-
hållit kvinnors marginalisering. De menar bland annat att kvinnor har svårare 
att få delta på de arenor där det finns stora möjligheter att påverka och att de 
möter starkare motstånd när man väl finns representerad. En bild som delvis 
bekräftas i fallstudierna bakom den här avhandlingen.     

Teoretiskt utgör genusteori ett vanligt teoretiskt ramverk för befintliga 
studier av resurscentra och andra studier av kvinnors lokala initiativ och 
organisering. Kopplingen till policyforskningsfältet tar marginellt utrymme i 
många studier så också den explicita kopplingen till nyinstitutionell teori. En 
inriktning som erbjuder användbara tankesätt för att analysera hur organisa-
tioner handlar i relation till omgivningen. Också på så sätt har avhandlingen 
något att tillföra.  

Avhandlingens bidrag, sett i relation till ovanstående texter är samman-
fattningsvis i första hand att den lyfter fram relationen mellan policy och just 
organisering, att den genom kopplingen mellan praktiken och underliggande 
logiker i policy sätter konkreta verksamhetsproblem i ett större sammanhang 
samt att den bygger på en lång empirisk relation till verksamheten. 

Den starka kopplingen till policy är något som avhandlingen delar med 
mycket av forskningen inom närliggande område, nämligen för kvinnors 
företagande.
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Bidraget i förhållande till forskningen om kvinnors företagande 
Resurscentrainterventionen som sådan utgör inte i formell mening en sats-
ning direkt på kvinnors företagande. Den ligger inom ramen för det utgifts-
område som hör samman med regional utveckling eller regional tillväxt som 
det numera ofta kallas. Resurscentra utgör därigenom inte någon direkt in-
sats för kvinnors företagande så som inom näringspolitiken men har i prakti-
ken till stor del handlat om kvinnors företagande och företagsamhet. Av-
handlingen har därmed ett bidrag att ge också i relation till forskningen om 
kvinnors företagande.  

Forskningsområdet som, i en internationell kontext, började växa fram i 
slutet av 1970-talet har idag utvecklats till ett relativt väl etablerat område 
även om det fortfarande utgör en mycket liten andel. I Sverige blev Sundin 
& Holmquists (1989) totalundersökning av kvinnors företagande ett slags 
startskott. Studien visade på hur kvinnors företagande kunde karaktäriseras 
med hjälp av orden osynlighet, mångfald och anpassning. Ett tydligt resultat 
vad gäller osynligheten var både behovet av mer kunskap, bättre statistik och 
förebilder.

Resultaten ledde till mer forskning och bidrog till att påverka inriktningen 
för främjandet av kvinnors företagande i Sverige. Myndigheter som Till-
växtverket, Vinnova och Tillväxtanalys tar ofta hjälp av forskare för att 
genomföra studier, forskningsöversikter och utvärderingar på området. En 
stor del av forskningen bidrar också till resultat som är direkt tillämpbara för 
utformning av insatser.  

Forskningen har bland annat visat på bilden av företagaren som manligt 
könsmärkt (t.ex. Ahl 2002, Holmquist och Sundin 2002, Pettersson, 2002) 
vilket delvis föranlett satsningar på att synliggöra kvinnors företagande på 
olika sätt, bland annat genom förebilder.  

Ett annat exempel på policyrelevant forskning inom området är den om 
kvinnors företagande inom friskolor (t.ex. Lindgren 2000, Lindgren & Pack-
endorff 2008) och i relation till omvandlingen av offentlig sektor (t.ex. Sun-
din & Rapp 2006, Sundin & Tillmar 2010).    

De senaste årens näringspolitiska satsningar för att främja kvinnors före-
tagande har i sig också inneburit ytterligare policynära forskning på området. 
Ett sådant exempel är det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Forsk-
ning om kvinnors företagande vilket initierats genom myndigheten Vinnova. 
Som ett resultat av det har man bland annat nyligen publicerat en antologi 
där man intresserar sig för hur den svenska företagerskan ser ut i idé och 
verklighet (Blomberg m.fl. 2011).  

En avhandling om kvinnors företagande som är särskilt intressant att sätta 
i relation till min är Jeanette Darebloms (2005). Den handlar om kvinnors 
företagande och det i förhållande till ett politiskt initiativ för att förmå dem 
att starta egna företag. Genom att över tid följa en grupp kvinnor som tar del 
av satsningen studerar hon deras upplevelser av den. Bland annat konstateras 
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att kvinnorna upplever ett glapp mellan politikens bilder av möjligheten till 
företagande och de faktiska förutsättningarna. Dareblom gör en poäng av att 
lyfta fram hur både individuella- och strukturella förutsättningar för företa-
gande har betydelse. Hon sätter kopplingen mellan det privata och offentliga 
i fokus. En likhet mellan Darebloms avhandling och min är att de båda hand-
lar om policy och politiska ambitioner i relation till praktiken. Dareblom 
diskuterar dock praktiken utifrån en individnivå medan jag istället intresserar 
mig för organisationsnivån.   

En annan avhandling med fokus på kvinnor och relationen mellan politik 
och praktik är Christina Scholtens (2003). I likhet med Darebloms (2005) 
och till skillnad från min avhandling handlar den om relationen mellan indi-
vid och politik snarare än organisation och politik. Scholten intresserar sig 
för kvinnors försörjning. Hon studerar vilka strategier arbetslösa kvinnor på 
landsbygden antar för att klara sitt uppehälle. Förutom intervjuer bygger 
avhandlingen på diskursanalys av texter som rör regional utveckling. Dessa 
visar hur man i policy i liten utsträckning tar hänsyn till vardagslivet och 
istället fokuserar på de stora övergripande strukturerna.  

Avhandlingens konceptuella och metodologiska bidrag 
För att övergå till avhandlingens konceptuella bidrag så är det som jag ser 
det främst kopplat till de tre logikerna. Ansatsen till bidraget tas i den neo-
klassiska och neoösterrikiska skolbildningen vilka Hjalmarsson (1998) lyfter 
fram som ett möjligt sätt att betrakta programteori bakom insatser för företa-
gande.

Genom avhandlingen utvecklar jag det konceptuella bidraget på två sätt, 
för det första genom idealtypsbegreppet med hjälp av vilket jag skapar ett 
ramverk i vilket logikerna stiliseras och sätts i relation till varandra. För det 
andra genom att tillföra ytterligare en logik vilken växte fram utifrån den 
empiriskt drivna insikten om att den neoklassiska och neoösterrikiska inte 
fullt ut kunde fånga empirins underliggande antaganden.

Den tredje logiken tillför som jag ser det en intressant dynamik till ana-
lysmodellen. Det blir tydligt inte minst genom klassificeringen där jag posi-
tionerar de tre logikerna som dominerande, kontrasterande och utmanande. 
Den neoklassiska som dominerande, den neoösterrikiska som kontrasterande 
och den kritiskt emancipatoriska som utmanande (se tabell 6.1). På så sätt 
ställs inte den neoklassiska som motpol till den neoösterrikiska. Istället blir 
dynamiken mellan de tre där den kritiskt emancipatoriska logiken förstås 
som utmanande i relation till de två andra central.  

Själva tillämpningen av logikerna i relation till empirin visar på dess an-
vändbarhet i den här kontexten. Metodologiskt utgör logikerna idealtyper, av 
mig konstruerade verktyg för analys. Som sådana är idealtyper aldrig riktiga 
eller felaktiga, bara mer eller mindre användbara (Beckman 2005). Tillämp-
ningen i den här empirin visar på en användbarhet som öppnar upp för en 
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potentiellt möjlig användning också inom andra policyområden. Detta disku-
teras vidare nedan då fortsatt forskning behandlas.  

Ett konceptuellt bidrag med avhandlingen är också hur jag skapar en teo-
retiskt hemvist för logikbegreppet som sådant liksom hur jag relaterar det till 
Burkes pentad. Logikbegreppet skrivs teoretiskt fram i relation till begrepp 
som paradigm (Kuhn 1979), diskurs (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 
Laclau & Mouffe 2001, Foucault 2002a), metafor (Brown 1977, Lakoff och 
Johnson 1980, Fairclough 1995) och programteori (Rossi m.fl. 2004). På så 
sätt skapas en referensram vilken jag genom idealtyperna och de tre specifi-
ka logikerna sätter i relation till Burkes pentad.   

Vad gäller avhandlingens mer metodologiska bidrag utgår också det från 
logikerna i relation till Burkes pentad.  

Pentaden som sådan utgör en vid första anblicken enkel modell som må-
hända kan avfärdas som trivial. Vid en närmare betraktelse inrymmer den 
dock en stor komplexitet och användbarhet. Något som gjort att grundtanken 
i modellen återfinns i en mängd former och tillämpas på många områden. 
Från tänkare som den grekiske filosofen Aristoteles till den amerikanske 
sociologen Talcott Parsons (Burke 1976). 

Burke tar i sin tillämpning utgångspunkt i dramat och metaforer sprungna 
ur det. Något som delvis kan förstås utifrån hans bakgrund som litteraturve-
tare. Många tillämpningar av Burke tar en tydlig avstamp i den dramameta-
for den innebär. Czarniwska-Joerges & Jacobsson (1995) använder den till 
exempel för att betrakta delar av svensk politik som en pjäs. Begrepp som 
roll och scen blir centrala i metaforen. Mangham & Overington (1987) ut-
nyttjar möjligheten till att utveckla dramametaforen då de till exempel talar 
om chefer som regissörer. Schwartz (1997) beskriver i sin avhandling fall-
studierna av företag i termer av pjäser med akter.  

I min avhandling utgör liknandet vid ett drama ingen central utgångs-
punkt. Det i Burkes teoriram jag valt att istället lägga vikt vid är främst tan-
ken om överensstämmelse mellan termerna som centralt för legitimitet och 
begriplighet. Något som Burke, som vi sett, talar om i termer av en konsi-
stensprincip.

Att utgå från Burkes pentad men att välja delar av den och att anpassa den 
är inget som jag är ensam om att göra. Många är de forskare som valt att 
tolka och utveckla pentaden utifrån egna utgångspunkter. Bland dessa har till 
exempel Lindquist (2003) diskuterat en utveckling till en hexad38 och 
Schwartz (1997) i likhet med Czarniawska komprimerat den till en triad. 
Värt att påpeka är också att Burke själv genom pentaden gör en tolkning och 
vidareutveckling av en tanke med historiska rötter ända från Aristoteles. 
Något som han också själv påpekar (Burke 1976).  

38 Också Burke (1945) diskuterar en utveckling till en hexad.  
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Avhandlingens begränsningar och fortsatt forskning 
Precis som avhandlingen har ett bidrag har den också sina begränsningar. En 
av dem är den svenska kontexten där avhandlingen både empirimässigt och 
teoretiskt har en tydlig utgångspunkt i Sverige. Man kan utifrån det fråga sig 
om resultaten har en giltighet utanför en svensk kontext och om det inte 
finns mer liknande forskning att relatera till utanför nationens gränser. Vad 
gäller giltigheten också i andra kontexter så kan det konstateras att den 
svenska regionalpolitiken och politiken för kvinnors företagande har mycket 
gemensamt med andra europeiska länder. Något som skulle tala för en möj-
lig relevans också där. Detta har dock inte närmare utvecklats i avhandling-
en. I diskussionen om avhandlingens bidrag är det framför allt bidraget till 
tidigare svenska studier som tas upp till diskussion. 

Studien i sig är inte bara begränsad till Sverige utan också till två specifi-
ka län; Södermanland och Västmanland. Genom samarbetet med Luleå tek-
niska universitet genomfördes dialogseminarier även i Norrbottens län. Den-
na del av empirin har inte tagits upp till diskussion i avhandlingen, men jag 
fann inget i dessa seminarier som gjort att det finns anledning att tro att pro-
blematiken med inkonsistenser och kolliderande logiker inte skulle gälla 
även där. Precis som materialet i avhandlingen pekar på olikheter mellan 
Västmanland och Södermanland finns det säkert ytterligare variationer som 
skulle kunna speglats om flera län varit med i studien men det finns samti-
digt anledning att förmoda att den grundläggande problematik som tagits 
upp i denna avhandling skulle gälla även i andra svenska län. I den riktning-
en pekar också flera andra studier vilka diskuterats ovan.  

Beträffande fokuset på svensk forskning i relation till resurscentra har en 
stor mängd relevanta sådana studier bedrivits vilka känts befogade att lägga 
vikt vid. Att fördjupa det ytterligare i relation till en mer internationell kon-
text skulle kunna utgöra en möjlig fortsatt fördjupning.  

I de mer övergripande frågor, som inte relaterar direkt till resurscentra, 
har jag i betydligt större utsträckning tagit intryck från internationell forsk-
ning. Inte minst vad gäller avhandlingens tyngre teoridel där logikbegreppet 
som sådant definieras i relation till annan forskning.  

Studien av resurscentras praktik genomfördes huvudsakligen under åren 
2004-2006 och tidsaspekten i sig innebär en begränsning. Verksamheten 
liksom policyn förändras hela tiden och resurscentrasatsningen har ändrat 
inriktning flera gånger, både under tiden studien pågick och efter det. 39  Den 
problematik som tas upp i avhandlingen tycks dock ha funnits både före och 
efter den studerade perioden. Om det vittnar inte minst genomgången av 
avhandlingen i relation till andra studier ovan. I den ges många exempel på 
hur problematiken i sig påvisats både före och efter fallstudien i avhandling-
en.

39 För en kort beskrivning av de senaste förändringarna se bilaga två.  
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Något som både utgör en begränsning och en tillgång är också det faktum 
att avhandlingen tillkommit i skärningspunkten mellan flera kunskapsområ-
den. Bland dessa kan policyforskning inom den företagsekonomiska disci-
plinen, kvinnors företagande, regional utveckling och i viss mån nyinstitu-
tionell teori nämnas. Det utgör en begränsning i den mån att fullständig för-
djupning inom samtliga inte varit möjlig men samtidigt en möjlighet då flera 
områden kunnat relateras till varandra.  

Ytterligare ett exempel på något som utgör både en begränsning och en 
styrka är hur jag genom att tillämpa pentaden på två nivåer och sätter dem i 
relation till varandra öppnar upp för en stor komplexitet. Det eftersom jag i 
min tillämpning väljer att använda pentaden på två olika kontexter eller om 
man så vill nivåer, på policy och praktik. Nivåerna sätts sedan i samband 
med varandra. Därigenom blir en från början komplex tillämpning än mer 
sammansatt.  

Tillämpningen öppnar upp för nya sätt att förstå empirin varav jag bara 
behandlat och följt upp några. En möjlighet att arbeta vidare med är till ex-
empel tanken om konsistens inte bara på en nivå utan också mellan olika 
nivåer. En verksamhet skulle utifrån ett sådant tankesätt inte bara behöva 
vara konsistent inom sig utan också i relation till policynivån. För att disku-
tera detta skulle man kunna utveckla konsistensbegreppet genom att tala om 
intrakonsistens och interkonsistens. Interkonsistens skulle då utgöra konsi-
stensen mellan olika nivåer medan intrakonsistens skulle utgöra den inom-
pentadiska konsistens som Burke diskuterar.  

I den faktiska tillämpningen av pentaden på policy- respektive praktiknivå 
identifieras flera inkonsistenser som också i högre grad hade kunnat sättas i 
relation till varandra. Det i sig utgör en begränsning med studien men också 
en möjlighet till intressanta uppslag för fortsatt forskning.  

Ytterligare något man hade kunnat göra är att i större omfattning diskute-
ra motsättningar också inom en och samma del i pentaden. Detta eftersom 
olika och motsägelsefulla logiker kan komma till uttryck inom en och sam-
ma pentaddel. I avhandlingen har jag valt att, för att förenkla den redan 
komplexa ramen, inte lägga fokus på detta men det skulle i likhet med ovan-
stående exempel kunna vara något att arbeta vidare med för att utveckla ana-
lysmodellen vidare.  

Ett viktigt påpekande att göra är också att en och samma empiri utifrån 
pentaden ofta möjliggör flera olika tolkningar. Man kan välja att lägga större 
eller mindre vikt vid någon av termerna samtidigt som termerna i sig är nära 
sammanlänkade. När flera tolkningar är möjliga blir det intressanta inte vil-
ken inkonsistens som är mer eller mindre riktig, den tolkning som har något 
att tillföra är istället den som är rimlig och har en poängrikedom (Asplund 
1970).  

För att övergå till fortsatt forskning med utgångspunkt i avhandlingen så 
är ett möjligt och intressant uppslag att söka använda den metodologi och det 
teoretiska ramverk som utvecklas i avhandlingen också på andra kontexter. 
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Detta utifrån tanken att teoribygget som sådant inte är specifikt för just re-
surscentra utan kan tänkas vara användbart också i andra sammanhang. Det 
skulle till exempel kunna vara annan policy för att främja företagsamhet eller 
innovation eller kanske entreprenörskap i skolan eller för hållbar tillväxt. I 
de två senare skulle det vara särskilt intressant att se om en kritiskt emanci-
patorisk logik kommer till uttryck och hur den i så fall sätts i relation till 
andra logiker.  

Den fortsättning på avhandlingen som skulle vara mest spännande av alla 
vore kanske ändå att utveckla den interaktiva ambition som fanns i början av 
avhandlingsprojektet. En ambition som visserligen ledde till en forsknings-
fråga och ett syfte sprungen ur fältets egen problematik med stark relevans 
för praktikerna men där forskningsprocessen i sig hade kunnat vara mer in-
teraktiv. Med en ökad trygghet i forskarrollen och det teoretiska ramverket 
byggt utifrån empirin vore det intressant att på ett interaktivt sätt arbeta med 
avhandlingsresultaten ute på fältet. Att utifrån det som framkommit i av-
handlingen skapa dialog med verksamheten i sig och policyaktörer och där-
igenom se om avhandlingen så som ambitionen var kan väcka eftertanke och 
kanske i förlängningen också erbjuda möjlighet till en medveten förändring. 
Om jag i någon mån lyckats lyfta fram sådana antaganden som i praktiken 
varit förgivettagna och därigenom kunnat skapa en möjlig grund till ett med-
vetet förhållningssätt till detta.

För verksamheten i sig skulle avhandlingens resultat kunna innebära en 
ökad förståelse för den problematik man står inför och förklaringar som går 
bortom individen och organisationen. För de policyskapande aktörerna skul-
le avhandlingen kunna innebära en konfrontation med en motsägelsefull 
policy vilken i sig innehåller hinder. Hinder där de företagsamma kvinnor 
och deras engagemang, vilket man så ivrigt söker stötta, istället riskerar 
hamna i kläm mellan motsägelsefulla logiker.  

Avslutande reflektion 
Den utgångspunkt jag initialt tog för avhandlingsarbetet låg i mångt och 
mycket i det som jag upplevde som förvirrande och motsägelsefullt i resurs-
centra. Jag ville fördjupa mig i varför det blivit på det sättet och mot bak-
grund av vad det kunde förstås.  

En fråga som jag så här avslutningsvis ställer mig är, mot bakgrund av 
det, om verksamheten för mig nu framstår som mer begriplig. Svaret på den 
frågan är både ja och nej.  

Å ena sidan har jag genom avhandlingen och då särskilt genom den pen-
taduppdelade analysen kunnat belysa vari motsägelserna och det förvirrande 
ligger. Genom att sätta det i relation till policyn och dess underliggande lo-
giker har jag också kunnat se att det förvirrande till stor del kan förstås mot 
bakgrund av motsägelsefulla logiker i policyn. På så sätt har jag kunnat bely-
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sa det obegripliga kring varför verksamheten i sig varit så svår att få grepp 
om. Det obegripliga och motsägelsefulla i sig har därmed blivit mer begrip-
ligt.

Å andra sidan framstår resurscentrasatsningen i sig kanske varken som 
mer lättförstålig eller konsistent. Verksamheten som sådan är inte mindre 
svårfångad eller mer lättbegriplig och frågorna har på så sätt kanske snarare 
blivit fler än färre. Men i det ligger också ett värde då möjligheten att ställa 
fler frågor som jag ser det paradoxalt nog är ett resultat av fördjupad förstå-
else.  
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Bilaga 1 

Förteckning över tillfällen för empiriinsamling 

Deltagande observationer Södermanland 

Datum Beskrivning Dokumentation 

2004-06-22 Arbetsmöte i projektet Lika 
Villkor, Trosa.  

Fältanteckningar, kallelse 
med dagordning, minnes-
anteckningar40.

2004-08-24 Arbetsmöte i projektet Lika 
Villkor, Katrineholm. 

Fältanteckningar och min-
nesanteckningar 

2004-09-21 Arbetsmöte i projektet Lika 
Villkor, Eskilstuna.  

Fältanteckningar, kallelse 
med dagordning och min-
nesanteckningar 

2005-01-25 Arbetsmöte i projektet Lika 
Villkor, Vingåker.  

Fältanteckningar, kallelse 
med dagordning och min-
nesanteckningar 

2005-02-13 

2005-02-14 

Projektkonferens Lika Villkor, 
Hasseludden.

Fältanteckningar, kallelse 
med program och gemen-
sam konferensdokumenta-
tion.41

2005-03-16 Arbetsmöte i projektet Lika 
Villkor, Eskilstuna 

Fältanteckningar, kallelse 
med dagordning och min-
nesanteckningar.  

40 Med minnesanteckningar avses en skriftlig sammanställning av vad som skett under mötet, 
ett slags inofficiellt mötesprotokoll vilket om inte annat anges skrevs av någon av mötesdelta-
garna och i efterhand delgavs deltagarna via e-post.  
41 Med konferensdokumentation avses en gemensam skriftlig sammanställning av vad som 
skett under konferensen som upprättats av någon av deltagarna och som i efterhand delgivits 
deltagarna. 
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2005-09-16 Arbetsmöte i projektet Lika 
Villkor, Flen.  

Fältanteckningar och kort-
fattade minnesanteckning-
ar endast från eftermidda-
gen.  

2006-01-15 

2006-01-16 

Projektkonferens Lika Villkor, 
Blommenhof, Nyköping.  

Fältanteckningar och 
gemensam konferens-
dokumentation.  

2006-05-10 Projektmöte Lika Villkor, Es-
kilstuna 

Fältanteckningar, minnes-
anteckningar.

2006-06-02 Projektmöte Lika Villkor, Flen Fältanteckningar, minnes-
anteckningar.

Deltagande observationer Västmanland 

Datum Beskrivning Dokumentation 

2005-05-11 Styrelsemöte Företagsamma 
Kvinnor i Västmanland, Upps-
tartsmöte.  

Fältanteckningar, 
kallelse, protokoll och 
stadgar. 

2005-06-16 Styrelsemöte Företagsamma 
Kvinnor i Västmanland 

Fältanteckningar, 
kallelse, dagordning 
och protokoll.  

2005-09-18 Styrelsemöte Företagsamma 
Kvinnor i Västmanland 

Kallelse, dagordning 
och protokoll.  

2005-11-28 Styrelsemöte Företagsamma 
Kvinnor i Västmanland. Genom-
gång av KvinnTätt som beviljats 
medel.  

Fältanteckningar, 
kallelse, dagordning, 
protokoll, KvinnTätts 
projektbeskrivning, 
Förslag till handlings-
plan 2006-2007 för att 
främja kvinnors före-
tagande.  

2006-01-09 Styrelsemöte Företagsamma 
Kvinnor i Västmanland 

Kallelse, dagordning 
och protokoll 

2006-01-20 Projektkonferens med FKV 
projektet KvinnTätt 

Fältanteckningar 
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2006-01-30 Kick Off med FKV projektet 
KvinnTätt 

2006-05-29 Årsmöte/styrelsemöte Före-
tagsamma Kvinnor i Västman-
land, Kolbäck 

Fältanteckningar, 
kallelse, dagordning, 
verksamhetsberättelse.  

2006-08-17 Styrelsemöte Företagsamma 
Kvinnor i Västmanland 

Kallelse, dagordning 
och fältanteckningar. 

Intressentgruppsmöten

Datum Beskrivning Dokumentation 

2004-06-08 Intressentgruppsmöte med repre-
sentant från länsstyrelsen i Söder-
manlands län samt projektansvarig.  

Fältanteckningar 

2004-06-11 Intressentgruppsmöte med två re-
presentanter från länsstyrelsen i 
Västmanlands län samt projektan-
svarig. 

Fältanteckningar 

2004-09-07 Intressentgruppsmöte med en repre-
sentant från länsstyrelsen i Väst-
manlands län och två från länssty-
relsen i Södermanlands län samt 
projektansvarig.  

Fältanteckningar 

2004-10-22 Intressentgruppsmöte med en repre-
sentant från länsstyrelsen i Väst-
manlands län, en från länsstyrelsen 
i Södermanlands län och projektan-
svarig.  

Egenförfattade42

minnesanteckningar 
och fältanteckningar.  

2004-10-26 Forskar – praktikermöte, Sundby-
holms slott. En bredare grupp in-
bjudna med representanter både 
från båda länen.  

Fältanteckningar 

42 Vid flera intressentgruppsmöten skrev jag minnesanteckningar kring vad som skett under 
mötet vilka i efterhand distribuerades till mötesdeltagarna.   
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2004-12-14 Intressentgruppsmöte med en repre-
sentant från länsstyrelsen i Söder-
manland och projektansvarig.  

Egenförfattade  
minnesanteckningar 

2005-02-22 Intressentgruppsmöte med en repre-
sentant från länsstyrelsen i Söder-
manlands län och en från länssty-
relsen i Västmanlands län samt 
projektansvarig.  

Egenförfattade  
minnesanteckningar 
och fältanteckningar.  

2005-04-26 Intressentgruppsmöte med två re-
presentanter från länsstyrelsen i 
Södermanlands län och två repre-
sentanter från länsstyrelsen i Väst-
manlands län samt projektansvarig.  

Egenförfattade min-
nesanteckningar.  

2005-06-07 Intressentgruppsmöte med en repre-
sentant från länsstyrelsen i Väst-
manlands län, en representant från 
länsstyrelsen i Västmanlands län 
och projektansvarig.  

Egenförfattade min-
nesanteckningar 

2005-08-17 Intressentgruppsmöte om statistik 
Två representanter från länsstyrel-
sen i Västmanlands län, två från 
länsstyrelsen i Södermanlands län 
samt projektansvarig.  

Fältanteckningar 

2005-10-19 Intressentgruppsmöte med en repre-
sentant från länsstyrelsen i Väst-
manlands län, projektledaren och 
två forskare från Luleå tekniska 
universitet.  

Fältanteckningar 

2005-10-24 Forskarpraktikermöte om interaktiv 
forskning med representanter från 
de båda länen. 

Fältanteckningar 

2005-12-14 Intressentgruppsmöte med en repre-
sentant från länsstyrelsen i Söder-
manlands län samt projektansvarig.  

Fältanteckningar. 

2006-01-17 Intressentgruppsmöte men en repre-
sentant från länsstyrelsen i Väst-
manlands län och projektansvarig.  

Fältanteckningar. 
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2006-04-03 Intressentgruppsmöte med en repre-
sentant från Västmanlands län, 
projektansvarig och två forskare 
från Luleå tekniska universitet.  

Egenförfattade 
minnesanteckningar 
och fältanteckningar. 

2006-06-01 Intressentgruppsmöte med en repre-
sentant från länsstyrelsen i Söder-
manlands län samt projektansvarig.  

Egenförfattade 
minnesanteckningar 
och fältanteckningar.  

2006-08-30 Intressentgruppsmöte med två re-
presentanter från länsstyrelsen i 
Södermanlands län, en representant 
från länsstyrelsen i Västmanlands 
län samt projektansvarig. 

Dialogseminarier 

Datum Beskrivning Dokumentation 

2005-09-19 ”Vad är ett gott företagsklimat för 
kvinnor?” 
Fokusgrupp med regionala aktörer.  

Delvis inspelad 
(band), sammanfatt-
ning och gruppernas 
redovisningsskisser.  

2006-04-04 Dialogseminarium med Lika Vill-
kor i Södermanlands län. 

Inspelning (digital), 
transkribering, sam-
manfattning och 
fotografier av teck-
ningar och tavlan.   

2006-06-01 Dialogseminarium med Före-
tagsamma Kvinnor i Västmanland, 

Inspelning (digital), 
transkribering, an-
teckningar, samman-
fattning och fotogra-
fier av teckningar 
och tavlan.   
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Intervjuer Västmanland 

Datum Beskrivning Dokumentation 

2004-09-30 Intervju med resurscentrarepresen-
tant från det lokala resurscentrat, 
Kanalnätet, Hallstahammar 

Anteckningar 

2004-10-06 Intervju med resurscentrarepresen-
tant från det lokala resurscentrat, 
avance.nu, Västerås 

Anteckningar 

2005-09-13 Intervju med två representanter från 
länsstyrelsen i Västmanlands län 

Anteckningar 

2006-03-22 Intervju med en representant från 
lokal företagsfrämjande förening. 

Anteckningar 

2006-04-27 Intervju med tre representanter från 
lokala resurscentra, en från avan-
ce.nu och två från Embla i Fager-
sta/Norberg vilka tillsammans bil-
dade en projektgrupp i länets sam-
arbetsprojekt. 

2006-08-17 Intervju med projektledaren för det 
regionala resurscentraprojektet 
KvinnTätt.  

Inspelning (ljudfil), 
Anteckningar 

Intervjuer Södermanland 

Datum Beskrivning Dokumentation 

2004-07-07 Intervju med representant från det 
lokala resurscentrat Nora i Nykö-
ping 

Anteckningar 

2004-06-01 Intervju med representant från 
länsstyrelsen i Södermanland 

Anteckningar 

2004-09-08 Intervju med representant från det 
lokala resurscentrat Trosa/Gnesta 
Resurscentrum 

Anteckningar 
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2004-10-05 Intervju med representant från det 
lokala resurscentrat i Nora i Nykö-
ping 

Anteckningar 

2005-06-18 Intervju med två representanter 
från det lokala resurscentrat, Re-
surscentrum, Nyköpings kommun 

Anteckningar 

2004-08-04 Intervju med representant från det 
lokala resurscentrat Företagsamma 
kvinnor i Eskilstuna 

Anteckningar 

2005-08-17 Intervju med projektledare 1 för 
projektet Lika Villkor 

Inspelning (digital) 

2006-04-10 Intervju med två representanter 
från lokal företagsfrämjande före-
ning. 

Anteckningar 

2006-08-17 Intervju med projektledare 2 för 
projektet Lika Villkor 

Inspelning (digital), 
Anteckningar 
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Bilaga 2 Vad hände sen? 

Villkoren för resurscentra liksom dess praktik är i ständig förändring. Vid 
varje ny utlysning av medel tycks förutsättningarna förändras i någon del. 
Den vid avhandlingens slutförandes mest sentida förändringen gjordes mot 
bakgrund av en översyn av verksamheten som bland annat pekade på ett 
otydligt uppdrag och kortsiktig finansiering (Tillväxtverket 2009b). 

Ett resultat av det blev att den ettåriga basfinansieringen upphörde år 
2010 och istället ersattes med ett treårigt verksamhetsbidrag. Ytterligare en 
förändring var att programmet inte längre finansierade verksamhet som rik-
tade sig mot enskilda kvinnor eller företag utan istället skulle ha fokus på 
strukturpåverkan på en policynivå. (Tillväxtverket 2011b).  

Förändringarna medförde bland annat att färre aktörer tilldelades mer me-
del, av 54 ansökningar tilldelades bara 17 finansiering. Omprioriteringen har 
bland annat inneburit att resurscentraverksamhet som omfattar större geogra-
fiska områden prioriterats samtidigt som lokal verksamhet försvårats (Till-
växtverket 2011a). Att verksamheten inte längre skulle ha enskilda kvinnor 
eller företagare som en del av sin målgrupp förändrade också förutsättning-
arna i grunden, inte minst för lokala resurscentra där just den typen av verk-
samhet varit en betydande del.  

Intressant i relation till avhandlingens fokus är man i ansökningsförfaran-
det om verksamhetsbidrag efterfrågat den ansökandes ”verksamhetslogik”. 
Det med utgångspunkt i programmets övergripande mål, insatsområden, 
delmål och logiker (Tillväxtverket 2011a). Kritik mot detta har framförts och 
man har då bland annat menat att det innebär en detaljstyrning, att det varit 
för arbetsamt samt att fokus hamnat mer på vad man gör än vem man är 
(Tillväxtverket 2011a, sid 35). 

Utifrån den sentida utvecklingen av policyn bakom resurscentra vore det 
mest intressanta kanske att efterfråga policyns snarare än praktikens verk-
samhetslogik. I det skulle avhandlingens begreppsapparat möjligen kunna 
vara till stöd. Utifrån den kan man ställa sig frågan vad den förändrade in-
riktningen där man inte längre får rikta sig till enskilda kvinnor eller företa-
gare, eller där man numera prioriterar stora länsövergripande projekt innebär 
i relation till inte minst en kritiskt emancipatorisk logik som i alla fall tidiga-
re varit en grundläggande utgångspunkt för verksamheten både i policy och 
praktik.








