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SAMMANFATTNING

Hur påverkar strukturella förutsättningar kvinnors företagande? Vad händer när
kvinnor som potentiella företagare ställs mot omgivande strukturer och hur kan
ett sådant möte bidra till att bättre förstå kvinnors förutsättningar som
företagare? Detta utgör de huvudsakliga frågeställningarna i den här
avhandlingen. Utgångspunkten för den kvalitativa studie som genomförs tas i en
regional strukturomvandling som påverkar kvinnornas lokala arbetsmarknad och
leder till att en politisk satsning på kvinnors företagande i form av en starta-eget
kurs initieras. Primär målgrupp för kursen är kvinnor med ett yrkesförflutet
inom vård och omsorg. En politisk ambition att ta dessa kvinnor och deras
kompetens till vara uttalas i kommunala handlingsprogram som även signalerar
en önskan att arbeta i partnerskap med kvinnor som vill bli företagare. Genom
att över tid följa ett antal kvinnor som deltar i kursen blottläggs deras
upplevelser av satsningen samt av att omsätta den uttalade politiken till praktik.

Teoretiskt argumenteras för vikten av att förstå kvinnors företagande i
relation till omgivningen och strukturella förutsättningar. Genusteori, teorier om
kvinnor och arbete, den politiska omgivningen, prat som legitimerande handling
samt makt är perspektiv som anläggs och teorier om företagande diskuteras.
Ståndpunkten är att när kvinnor förhåller sig till företagande görs detta på en rad
premisser så som könssegregeringen som följer med kvinnorna ut på
arbetsmarknaden där företagande utgör en del, politiskt prat som signalerar
ambitioner och målsättningar, det större sociala systemets inneboende makt där
det egna handlingsutrymmet påverkas av graden av beroende i förhållande till
andra aktörer med mera. Sammantaget påverkar detta hur kvinnorna upplever
sitt handlingsutrymme. Det argumenteras för att normer och värderingar i det
större systemet ofta är subtila men icke desto mindre skapande. Mannen som
norm för liv, arbete, företagande och företagare problematiseras då denna norm
placerar kvinnan i motsatsställning. Det subtila är svårt att bemöta och förändra,
kvinnornas individuella val är synliga i betydligt större utsträckning än
bakomliggande, strukturella normer och värderingar som påverkar och styr
dessa val.

Den empiriska studien visar att flera kvinnor finner det svårt att relatera
till rollen som företagare och att satsningen på företagande relateras till rådande
familjesituation. Studien visar även att det kan vara kostsamt att bryta mot
normer och föreställningar och att tänja på osynliga gränser. Tydligt framträder
ett upplevt, starkt politiskt motstånd mot nya verksamhetsformer, verksamhets-
områden och liknande. Det visar sig främst vara kvinnor som försöker starta
verksamheter relaterade till vård och omsorg som upplever detta motstånd.
Analysen visar en av kvinnorna upplevd diskrepans mellan politikers prat och
möjligheterna att omsätta detta prat i handling genom att starta företag. En bild
av en kommunal satsning där politiskt prat inte i alla delar följs upp i politisk



handling växer fram. Den politiska viljan att ta ideologiska risker diskuteras, så
även kvinnornas medskapande av den situation som uppstår. Främst visar
analysen på vikten av att erkänna både individers och strukturers del i det
sociala skapandet som ger förutsättningarna för kvinnors företagande samt
vikten av att betrakta prat och handling ur ett legitimitetsskapande perspektiv för
att förstå det sociala spelets bakomliggande syften. Ett förhållningssätt baserat
på samförstånd och samarbete snarare än motsättning mellan parterna förordas
för att skapa ett konstruktivt klimat och goda strukturella förutsättningar. Ett
sådant klimat kan inverka positivt på en regions fortlevnad såväl som på
kvinnors sysselsättning. En grundläggande slutsats är att det är viktigt att
erkänna strukturernas vikt och påverkan på individers val för att förstå
förutsättningarna för kvinnors företagande och kvinnors förutsättningar som
företagare. Enkelt vore att argumentera för att kvinnor har ”fria” val och därmed
lägga ansvar på kvinnorna som individer att skapa förändring, här genom att bli
företagare. Genom att placera företagande i en vidare kontext påvisas att
kvinnors så kallade ”fria” val är strukturellt villkorade.
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KAPITEL 1

”JAG SKALL BERÄTTA ER SJÄLVA
BEGYNNELSEN; OM NI BEHAGAR, KAN NI

SJÄLVA SE PÅ SLUTET, FÖR DET BÄSTA
ÅTERSTÅR”

Shakespeare (1968:17)

En politisk diskussion om kvinnors företagande har vuxit fram och visat sig
livaktig. Färre kvinnor än män startar företag i Sverige och det finns politiska
ambitioner att råda bot på denna snedfördelning. Parallellt med detta har en
turbulent situation inom vård och omsorg debatterats och omskrivits.
Turbulensen beskrivs bland annat i termer av nedskärningar, omstruktureringar,
privatisering och höga sjukskrivningstal. Den offentliga sektorn i Sverige är en
betydande arbetsgivare för kvinnor och en stor andel av dessa anställda kvinnor
är verksamma inom vård och omsorg. Kan den politiska ambitionen att främja
kvinnors företagande erbjuda ett alternativ till den turbulenta arbetssituation som
många kvinnor verkar möta inom vård och omsorg? Kan företagande utgöra en
möjlighet för denna grupp kvinnor att förflytta sig på arbetsmarknaden? Dessa
funderingar utgör begynnelsen till den studie som den här avhandlingen handlar
om.

Samtidigt som mitt intresse väcks för denna problematik äger det omdiskuterade
bygget av Sunderby sjukhus rum. Sjukhuset är beläget mellan Boden och Luleå
men placerat inom Luleås kommungräns. Sjukhusen i Boden och Luleå står
inför en sammanslagning i Sunderby sjukhus som under konstruktion marknads-
förs som ”Europas modernaste”. Sammanslagningen innebär omstruktureringar
på den regionala arbetsmarknaden och många kvinnor inom den grupp som jag
fattat intresse för kommer att påverkas, det står klart. En brytpunkt närmar sig
och i brytpunkter tenderar mycket att ställas på sin spets, att omvärderas och
omförhandlas. Av de två kommunerna som huvudsakligen påverkas är Luleå
den mer expansiva. Det känns därför särskilt intressant att se hur
omstruktureringen hanteras i Boden. Vad kommer att hända med de kvinnor
som yrkesmässigt påverkas när sjukhuset flyttar från Boden? Manolova och Yan
(2002) konstaterar att när en ekonomi är under transformation1 är juridiska

                                                  
1 Manolova och Yan studerar institutionella begränsningar och entrepreneuriella svar på dessa
i en nationell ekonomi under transformation. Trots att Boden utgör en mindre region i en
större ekonomi kan resonemanget tillämpas i meningen att den regionala ekonomin och
marknaden är under förändring. Liknande faktorer ser jag som avgörande för företagandets
framväxt här även om resonemanget förs på en annan nivå än hos Manolova och Yan.
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beslutsfattare, skattemyndigheter och regionala auktoriteter (det regionala styret)
som kan utfärda tillstånd och skapa förutsättningar för företagande de viktigaste
aktörerna för främjandet av företagande och vilka uttryck detta tar sig är
intressant. Sjukhuset i Boden har under lång tid varit en stor och betydande
arbetsgivare för kvinnor i kommunen, försvaret har varit det motsatta för män2.
Mitt antagande är att en strukturomvandling likt den som följer av sjukhus-
sammanslagningen blir kännbar för en mindre kommun där den offentliga
sektorn länge har varit huvudsaklig arbetsgivare, beroendet av offentliga arbets-
tillfällen är påtagligt. Jag utgår vidare från att en mindre kommun som står inför
stora förändringar måste söka nya vägar för att trygga sysselsättningen och för
att överleva på lång sikt i form av nya sysselsättningsalternativ, nya
verksamheter och verksamhetsområden, nya konkurrensfördelar och liknande. I
ett sådant skede borde det vara viktigt att ta befintlig kompetens och befintliga
resurser till vara, att bygga vidare på och utveckla den grund som redan är lagd.

En effekt av sjukhussammanslagningen är att vårdproduktionen i Boden och
Luleå omstruktureras även om produktionen fortfarande sker i offentlig regi.
Många anställda riskerar att bli övertaliga och ett relativt utbrett missnöje med
hela sjukhusprojektet gör att flera anställda talar om att frivilligt avsluta sin
anställning i samband med sjukhusflytten. Arbetsförmedlingen i Boden förutser
den kommande förändringen på arbetsmarknaden och erbjuder därför med start
under våren 1997 starta-eget utbildningen ”Ad Astra & Women In Progress”
(WIP/AdAstra) i tre omgångar3. Utbildningen är del i ett EU-projekt som delvis
finansieras via EU:s sociala fond inom initiativet ‘Employement Now’. Projektet
vänder sig primärt till kvinnor som är arbetslösa eller anställda inom den
offentliga sektorn. De deltagande kvinnorna bör ha ett genuint intresse för att
utveckla sig själva och sina idéer om arbete, utbildning och företagande.
Grundutbildningen på 10 veckor innehåller bland annat IT-kunskap,
kommunikation och projektteknik. Vill kvinnorna sedan fortsätta med en
påbyggnadsdel som är upp till 20 veckor lång får de lära sig idéutveckling,
nätverksbyggande samt att pröva sina affärsidéer. Utbildningen varvar hela tiden
teori och praktik. Satsningen på denna målgrupp är ett led i att erbjuda kvinnor
en möjlighet att skapa sitt eget sysselsättningsalternativ. Målsättningen är att
skapa nya arbetstillfällen i kommunen genom nya företag eller genom
förändringar i redan existerande verksamheter. Ett motto i kursens informations-

                                                  
2 Stora neddragningar sker även inom försvaret vilket påverkar Boden, en process som
hanteras parallellt med sjukhussammanslagningen och nedskärningar inom omsorgen. Då mitt
intresse är kvinnors företagande inkluderas inte de förändringar som följer av neddragningar
inom försvaret. Givetvis påverkar även dessa förändringar den lokala/regionala
arbetsmarknaden, dess förutsättningar och regionen i stort  men detta faller
utanför den här studiens intresseområde.
3 Se Henry, Frances & Hill (2004) för en diskussion om starta-eget satsningar, deras värde och
bidrag.
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material lyder ”Låt inte slumpen och missmodet styra ditt liv, skapa ditt eget
jobb!”.

Satsningar likt WIP/AdAstra är aktiva och skapande. Viktigt att ta i beaktande är
dock såväl målen med en sådan satsning som målen med utvärderingen av
densamma. Det är även viktigt att förstå att de individer som går i en sådan
satsning inte utgör en homogen grupp med homogena förutsättningar, mål och
liknande (Greene & Storey, 2004:145). För att nyansera individer i en sådan
satsning föreslår Greene och Storey en uppdelning i kategorierna ”No wish” där
personer som deltar i en kurs men inte har som ambition att starta företag ingår,
”Potentials” som utgörs av individer som kan tänka sig att starta företag i
framtiden, ”Nascents” vilka är de personer som redan är i färd med att bli
företagare samt ”Actuals” – personer som redan är företagare (2004:145-146).
Greene och Storeys resonemang menar jag pekar på det komplexa i att via en
satsning med ett visst upplägg tillgodose olika behov hos aktörer som relaterar
till företagande på olika vis när de går in i satsningen. Att tillämpa flexibilitet
och medvetenhet om denna diversitet redan i upplägget av en satsning eller
utbildning borde därför vara fördelaktigt. Även Hjalmarsson och Johansson
lyfter fram företagande som politisk policy med utgångspunkt i rådgivning till
företagare vilket de betraktar som en växande marknad. Rådgivning och
liknande satsningar anses ofta fylla en funktion då det föreligger en ”svaghet”
inom sektorn företagande (2004:85).4 Rådgivning och satsningar riktade mot
företag kan härmed förstås som ett sätt att styra och påverka en marknad
och/eller sektor i en viss riktning. Hur de blivande, potentiella eller befintliga
företagarna förhåller sig till främjande satsningar beror, enligt Hjalmarsson och
Johansson, på klientens identitet. Det är därför viktigt att närma sig olika
grupper på olika vis (2004:90), ett resonemang som ligger i linje med den
kategorisering som presenteras av Greene och Storey. Vidare lyfts maktaspekten
fram där rådgivaren har en position från vilken hon eller han kan påverka och
styra klienten i en rådgivande (här även utbildande) process (Hjalmarsson &
Johansson, 2004:91). I de fall där satsningen på företagande är ett politiskt
initiativ menar jag att detta blir än tydligare. Den politiska aktören är då inte
enbart initierare av en utbildning eller rådgivning utan dessutom i position att
fatta politiska beslut som i högsta grad kan påverka företagarens möjligheter och
vardag.

Politiska satsningar av detta slag innebär ett möte mellan politiska och privata
aktörer. De kan också betraktas som ett möte mellan struktur(er) och individ(er).
Strukturer är skapande, de sätter ramarna för det handlingsutrymme som
betraktas som legitimt och accepterat. I och med detta skapar strukturer även

                                                  
4 Företagande betraktas inte som en sektor per se i den här studien, däremot studeras kvinnors
företagande som politisk satsning varför resonemanget i andra delar är fullt applicerbart.
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förutsättningar att verka inom dessa ramar. Även satsningar inom ramen för
dessa strukturer påverkas, individerna som går in i satsningarna påverkas samt
satsningarnas konkreta utfall. Påverkan är dock ömsesidig. Samspelet mellan
individ och struktur kan studeras och konkretiseras genom att tillämpa olika
teoretiska verktyg. Ett uttryck för vad som skapas och händer i ett sådant möte
är det prat som produceras. Hur det talas om saker och fenomen, hur lösningar
och handlingar presenteras och legitimteras, hur upplevelserna av en praktik
uttrycks och så vidare skapar bilder av och föreställningar om saker och
fenomen som i sin tur kan vara normerande och bli institutionaliserade i vårt
samhälleliga betraktelsesätt. Politik och prat skapar således en praktik där prat
och handling får praktiska och materiella konsekvenser genom sina normerande
uttryck.

En politiska aktör utgör en del av det offentliga systemet. Den politiska aktören
initierar således en satsning på kvinnors företagande och kvinnor som deltar i
satsningen är tänkta att omsätta satsningen i praktik genom sin närings-
verksamhet. Näringsverksamhet och företagande utgör i sin tur en del av det
privata systemet. På individnivå äger flertalet möten mellan individer från de två
olika systemen rum. På gruppnivå äger ett möte mellan individ och struktur rum.
Resonemanget kan konkretiseras. Den politiska aktören representerar ett större,
skapande samhällssystem. Samhälleliga normer, värderingar och föreställningar
om tingens ordning kommer till uttryck i den politiska satsningen och därmed i
den politik som förs. Individerna som går in i satsningen möter således dessa
strukturer och relaterar till dem utifrån sina individuella förutsättningar. Det
offentliga och det privata systemet kan också betraktas som två olika logiker.
Den offentliga, kollektiva och politiska målsättningen möter en marknadsstyrd
princip. Genom att relatera till den offentliga logiken skall kvinnorna genom sitt
företagande finna sin plats i den privata. Politiska satsningar på kvinnors
företagande med en främjande ambition möter alltså marknadens logik. Jag ser
de två systemen som beroende av och intimt kopplade till varandra. Mötet
mellan det offentliga och privata systemet utgörs således ett skapande spel och
samspel.

För att konkretisera och studera detta träder begreppet prat som teoretiskt
verktyg in i bilden. Prat kan och har studerats och några exempel på detta
diskuteras här. Rombach (1986) studerar kommunalt prat och härigenom prat i
det politiska systemet. En stor förtjänst med Rombachs studie är kopplingen
mellan prat och handling vilken påvisar att prat allena inte kan förklara hela det
politiska spelet. Det avgörande är att vinna legitimitet för sitt agerande vilket
kan göras genom producerat prat. Prat fyller en legitimitetsskapande funktion
men när legitimitet väl är vunnen är det självklart att prat följs upp i handling
(1986:168 ff). För en politisk aktör är detta givetvis viktigt. Rombach
problematiserar detta ytterligare och kategoriserar prat efter olika legitimitets-
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skapande funktioner (prat som fördelsmarkering, nackdelsmarkering, konflikt-
markering och samförståndsmarkering) vilket nyanserar förståelsen av prat som
verktyg samt hur detta kan användas samt vilka effekter prat kan få (1986:100-
104). Prat betraktas således som ett skapande verktyg och skapandet kan ha flera
bottnar. En viss politisk ideologi får inte alltid genomslag i politiska beslut och
beslut leder inte alltid till uppföljande handling. Detta behöver inte vara
problematiskt, det viktiga är att få aktören och agerandet att framstå som
legitimt gentemot omgivningen. Detta samspel mellan prat och handling lämnar
frågan om tolkningsföreträde öppen (1986:171). Även andra studier av prat
inom ramen för det offentliga systemet har gjorts. Ekmans (1999) studie av
polisers arbete är ett sådant exempel.

Ekman betonar bland annat vikten av att studera relationen mellan text och
praktik och att ta utgångspunkten för detta i praktiken för att på så vis se vilken
roll som texten spelar där (1999:4). Enligt Ekman är detta en relativt oprövad
väg att gå. En praktik att studera är arbete och detta är ”särskilt viktigt inom den
offentliga sektorn. Det är nämligen så att arbete där är politik i praktik.”
(1999:10). Ekmans resonemang styrker således tillvägagångssättet att ta
utgångspunkten i praktiken och låta den utveckla förståelsen av de teoretiska
begreppen men lyfter även fram någonting som kännetecknar det offentliga
systemet, nämligen den flytande gränsen mellan politik och praktik. I Boden kan
den politiska aktören genom satsningen på kvinnors företagande omsätta politik
till praktik och skapa förutsättningar för en sådan omvandling. Ett sätt att skapa
sådana förutsättningar är genom (politiska) direktiv som kan forma och styra
den praktik som växer fram. Ett sådant system bygger på att tankar och
intentioner formuleras av några och sedan genomförs av andra. Det som är
synligt för de så kallade genomförarna är dock inte tankar och intentioner utan
texter, prat och handling och det är också genom dessa som normer formas och
omformas (Ekman, 1999:27). En koppling till Rombachs resonemang om prat
och handling som skapande av förutsättningar och som legitimitetsskapande blir
intressant. Tankar och intentioner kläds via direktiv och dokument i en dräkt
som helt eller delvis kan överensstämma med bakomliggande tankar och
intentioner. Exakt hur en sådan överensstämmelse ser ut är närmast omöjligt för
andra än själva producenten att avgöra. Således menar jag att en text för andra
kan ses som uttryck för en intention oavsett graden av bakomliggande
överensstämmelse. Enligt Ekman kan skrivna texter betraktas som ett sätt att
reglera handlingar och därför utgör de också en grund för många mellan-
mänskliga relationer (1999:1). En slutsats som Ekman presenterar säger att
handlingar även har en tendens att normeras på via småprat – på småpratets
arena. Flera beröringspunkter finns här mellan Rombach (1986) och Ekman
(1999) och jag betraktar Ekmans resonemang som en utveckling av delar av det
resonemang som grundläggs av Rombach. Båda dessa studier rör sig inom
ramen för det offentliga systemet. De respektive studieobjekten är delar av det
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offentliga systemet och genom detta studeras även prat, dess uttryck och
funktioner i det offentliga systemet.

Prat har även studerats i det privata systemet. Sjöstrand, Sandberg och Tyrstrup
(2001) utgör ett exempel på detta. De vidgar diskursen kring den sociala
konstruktionen av ledarskap i organisationer genom att tillföra tre begrepp/
aspekter – småprat, ’oupptäckta arenor’ och institutionell dynamik (2001:1-2).
Småpratet förs här in i diskursen genom att läggas till mer synliga, offentliga
texter, konversationer och tal som förekommer i organisationer (2001:10).
Författarna ställer således småpratet bredvid offentliga texter (direktiv med
Ekmans terminologi). Prat betraktas även här som en social aktivitet som länkar
samman föreställningar om verkligheten med symboler (2001:11). Min
förståelse av detta är att prat betraktas som skapande och det kan anta en
normerande och därmed styrande funktion. Främst är det personer i makt-
positioner som har möjlighet att prata och producera texter som skapar delade
meningar. En sådan maktposition tillfaller de som kan definiera och beskriva på
ett övertygande vis i organisationer (Sjöstrand, Sandberg & Tyrstrup, 2001:12).
Bidragen som presenteras i denna antologi rör och berör samtliga organisationer
i det privata systemet till skillnad mot exempelvis Rombach (1986) och Ekman
(1999) som i sina studier rör sig i det offentliga systemet.

En liknande utgångspunkt tas av Ekman (2003) som i boken ”Från prat till
resultat – Om vardagens ledarskap” när han tar fasta på småpratets roll i
organisationer. Ekman lyfter här fram och utvecklar en rad viktiga funktioner
som småpratet fyller i organisationer. Exempel på dessa är att utveckla sociala
bindningar och relationer mellan människor, småprat socialiserar in människor i
nya miljöer, i småpratet växer våra föreställningar om vad som är bra och dåligt
fram och känslor kring händelser kalibreras (2003:32-33). Resonemanget är, av
naturiga skäl, väldigt organisationsspecifikt. Ekman drar bland annat slutsatsen
att skillnaden mellan de texter som organisationer producerar och vad som sker i
handling måste minska eftersom organisationer i allt större utsträckning
granskas utifrån en ”håller vad de lovar”-mentalitet. Detta leder till att
organisationer som uppvisar stora skillnader mellan text och handling förr eller
senare får problem med att upprätthålla omgivningens förtroende (Ekman,
2003:85). Detta menar jag vara väl applicerbart även på offentliga och/eller
politiska aktörer och deras verksamheter. Min tro är att detta inte slår på samma
sätt mot en aktör i det offentliga systemet eftersom granskning och legitimitet är
en väl integrerad del av den offentliga verksamheten och därmed sannolikt tar
sig andra uttryck. Spelet och logiken i det offentliga systemet skiljer sig delvis
från det som råder i det privata systemet. Tankarna leder tillbaka till Rombachs
resonemang om prat, handling och legitimitet där diskussionen tog sin början.
Gemensamma nämnare går att skönja i förhållningssättet till prat oavsett om det
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studeras i det offentliga eller i det privata systemet, men även skillnader
framträder.

Detta är några exempel på hur prat har studerats och diskuterats. Dessa är
samtliga vad jag vill kalla för systemspecifika studier. De visar alla på pratets
skapande roll samt begreppets förtjänst som förklaringsverktyg men de gör det
alla inom ramen för antingen det offentliga eller det privata systemet. Trots att
studierna medför sina egna, specifika nyanser och tolkningar ser jag alla dessa
diskussioner som möjliga att relatera tillbaka till Rombachs tankar om prat,
handling och legitimitet. Jag definierar prat som verbal kommunikation i talad
eller skriftlig form. Alla former av prat ryms i denna definition, jag gör ingen
åtskillnad mellan exempelvis vardagligt prat mellan två aktörer och offentliga
policydokument vad termens definition anbelangar. Min och det här arbetets
utgångspunkt tas i Rombachs argumentation som jag avser att använda för att
studera prat i en konkret, systemöverskridande situation. Prat används således
här för att illustrera en process som leder fram till skapandet och formandet av
kvinnors företagande och dess förutsättningar på en specifik arena, mer specifikt
hur detta skapande verbaliseras formellt och informellt, offentligt och privat.
Både direktiv och småprat är legitimitetsskapande och legitimitet ger makt att
definiera och att fortsätta att skapa och forma genom prat.

I den här avhandlingen är det i mötet mellan det offentliga och det privata
systemet, mellan politiker och kvinnor som potentiella företagare som detta blir
intressant. Resonemanget knyter återigen an till kvinnors företagande som
politisk satsning. En sådan politisk satsning utgör en mötesplats för offentliga
och privata aktörer. Prat färdas inom samt mellan systemen och mellan aktörer.
Genom att studera mötesplatsen med utgångspunkt i prat som förklaringsverktyg
kan kvinnors företagande som politisk satsning bättre förstås. Vad händer vid ett
systemöverskridande, när prat skall ena och/eller förena ett offentligt och ett
privat system i en sådan satsning? Vad är det som skapas, av vem och hur? Detta
betyder vidare att prat producerat av olika aktörer som spelar olika roller på
olika nivåer möts och vävs samman i kvinnors företagande som skapat fenomen.

Med den specifika situation som Boden befinner sig i vid tidpunkten för
sjukhusbygget och WIP/AdAstra betraktar jag den politiska satsningen som
viktig och högst intressant och jag beslutar att genomföra en förstudie.
Förhoppningen är att förstudien ska hjälpa mig att snäva in problemområdet och
precisera studiens fokus. Härigenom tas också utgångspunkten i praktiken för att
genom denna utveckla de teoretiska resonemangen (se Ekman, 1999). Jag tar
därför kontakt med Hedda som är kursansvarig för WIP/AdAstra. Med Heddas
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hjälp kommer jag vidare i kontakt med fyra kvinnor som deltagit i den första
kursomgången5. Det här är vad de har att berätta.

FEM KVINNOR OM WIP/ADASTRA,
VÅRD OCH OMSORG OCH FÖRETAGANDE

Hedda har arbetat med näringslivsfrågor och företagsstöd under lång tid, under
en period med stöd särskilt riktat mot kvinnors företagande. Hedda berättar att
sjukhussammanslagningen innebär att 360 personer (främst undersköterskor)
ingår i en övertalighetsorganisation. ”Det är fruktansvärt många för två så pass
små kommuner” menar Hedda. De flesta av dessa 360 kommer från Boden.
Landstinget vill inte bekosta deltagandet i WIP/AdAstra för kvinnor i
övertalighetsorganisationen förrän den nya sjukhusorganisationen är tagen i
drift, ”…de ska användas fram till dess. Det är ett fruktansvärt sätt att behandla
människor på. I två år ska de gå där och veta att de ingår i en övertalighets-
organisation och att de sedan inte kommer att ha någon tjänst. Men arbets-
givaren vill inte hjälpa till med någon övergång före den dag då de anställda inte
behövs längre.” Kommunen går däremot in i projektet och betalar lön till
kvinnor anställda inom omsorgen som söker till WIP/AdAstra. Kommunen får i
sin tur hjälp med vikariekostnader från utbildningens projektbudget. Förutom
turbulensen i samband med sjukhussammanslagningen ser Hedda att många
kvinnor anställda inom den kommunala omsorgen söker sig till WIP/AdAstra
för att de som hon själv uttrycker det ”inte står ut på sina arbetsplatser längre”.
Vid antagningen försöker man försäkra sig om att deltagarna har en genuin
önskan att utveckla en idé snarare än att se kursen som en nödlösning. Inför
första omgången av WIP/AdAstra sökte 50 personer till 15 platser.

Kvinnornas syn på företagande varierar mycket när de kommer till kursen
upplever Hedda. Efter många års arbete med liknande projekt känner hon sig
trött på vad hon ser som en återkommande bild som kvinnor har av sig själva
som företagare, nämligen som komplementärförsörjare. Att bli företagare
betraktas ofta som en lösning på ett socialt problem menar Hedda. Många
kvinnor har svårt att kräva en plattform för sig själva i tid och utrymme, de har
svårt att identifiera sig som företagare och måste kämpa mycket hemma för att
få det utrymme som krävs för att vara företagare och här menar Hedda att
kvinnornas makar och deras inställning har stor betydelse för vilka möjligheter
som kvinnorna själva upplever sig ha att satsa på en egen verksamhet. En
slutsats som Hedda drar är att det främst är det sociala sammanhang som man
befinner sig i som avgör om man startar företag eller ej, inte om man är kvinna
eller man. Kvinnor befinner sig dock oftare i ett svagt socialt sammanhang
jämfört med män vilket försvårar menar hon. Att starta ett förändringsarbete
                                                  
5 Förstudien presenteras här endast i korthet, en utförligare presentation av samtalen som utgör
förstudien samt en metodologisk diskussion beträffande genomförandet återfinns i bilaga 1.
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eller ett företag innebär alltid en risk, är man otrygg är man också mindre
riskbenägen tror hon. Det är en kvinnofälla att inte ta plats för att alla andra ska
må bra först resonerar hon.

Hedda upplever många kvinnor som osjälvständiga, speciellt i början av
WIP/AdAstra. Efter ett tag förstår de att det är deras egna projekt och att de både
kan styra projektet och lösa problemen själva. Det är deras eget ansvar. Är man
skolad i den offentliga, kollektiva andan upplever Hedda tydligt att man har ett
”planekonomiskt tänkande” med sig. “Man tror att finansiering ordnar sig om
man talar om vad man behöver och då är det någon som betalar utan att man
behöver motivera det ytterligare. Man är även van att saker finns i ett förråd och
tar det slut där har någon gjort en felberäkning, man är inte van vid ett
budgettänkande.” I WIP/AdAstra-satsningen arbetar Hedda nära Näringslivs-
förvaltningen och Arbetsförmedlingen som hon upplever som mycket
engagerade. Enligt Hedda har de ett positivt klimat omkring sig för tillfället
även om hon också ser problem. Ska lån till en kvinnas företag diskuteras görs
det inte på samma sätt som om företagaren är man. Kvinnorna tas inte alltid
riktigt på allvar känner Hedda, och hur ska de då kunna identifiera sig som
företagare? Det gäller att få kvinnorna att känna att det inte är de som är
begränsade, problemet sitter snarare i väggarna. Detta vill Hedda gärna jobba
vidare med. Hon upplever att det finns ett stort motstånd i samhället mot att ”ta
vården i egna händer”, speciellt om företagaren är kvinna för då förväntas hon
vårda mer eller mindre gratis.

Heddas berättelse leder mig vidare till att samtala med några kursdeltagare för
att se hur väl Heddas bild stämmer överens med deras berättelser och
erfarenheter. Jag träffar Hillevi som öppnat en butik där hon hyr ut utställnings-
bord för den som har något att sälja, både hantverk, garagerensningar och
liknande tas emot och man betalar Hillevi per bord och vecka. Jag träffar också
Annica som länge närt tankar på att starta något eget inom omsorgen, Marie som
med stort engagemang arbetar för att få driva ett äldreboende i kooperativ form6

och Isabelle som arbetar tillsammans med Marie men som också när tankar på
att öppna en butik.

Både Hillevi och Isabelle menar att de ekonomiska riskerna är det som håller
dem tillbaka. När Hillevi startade sin butik övervägde hon de ekonomiska
riskerna noga. Familjens trygghet (ekonomisk som social) är viktig eftersom det,
enligt Hillevi, “är vi kvinnor som bär på det ansvaret”. Isabelle berättar att hon
innan hon började på WIP/AdAstra hade drömmar om ett eget företag, hon har i
10 års tid velat öppna en affär och sälja underkläder. I våras annonserades två
                                                  
6 Eftersom kvinnorna i det här arbetet använder termen kooperativ väljer jag genomgående att
använda den termen i texten. Den juridiska verksamhetsformern är dock inte kooperativ utan
ekonomisk förening.
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affärer ut i Boden varav den ena en underklädesaffär, men ekonomin höll
Isabelle tillbaka. Isabelle ville inte sätta sig i skuld och låna vad som krävdes,
det var det inte värt. Kanske är det typiskt kvinnligt att tänka så resonerar
Isabelle, men pengarna ska ju betalas tillbaka. Är man anställd har man sina
fasta arbetstider och sin trygghet, det kan vara svårt att ge upp det menar hon.
“Hade jag riktigt, riktigt gärna velat så hade jag nog tagit steget fullt ut” säger
hon. Hillevi å sin sida vände sig till banken. Hon upplever att hon blev väl
bemött. Det svåraste menar Hillevi vara att komma igång ekonomiskt. Hon vill
inte expandera verksamheten trots att hon har många idéer om hur detta skulle
kunna gå till utan att ha de pengar som detta kräver i handen. Hillevi har alltid
varit noga med pengar och med inköp, både privat och nu också när det gäller
företaget. För Hillevi hänger därför allt på vad som händer när starta-eget
bidraget upphör. Hillevi upplever att vissa sorters företag får mer hjälp och stöd
än andra av näringslivskontoret och det tycker hon är fel. Främst är det män och
traditionellt manliga företag som får stöd. Isabelle tror att fler kvinnor skulle
lockas av företagande om de fick ordenligt stöd och hjälp, inte mins med det
ekonomiska. Den biten är den allra svåraste.

För Annica och Marie förefaller den största begränsningen ligga i den politik
som förs i kommunen, främst beträffande privat produktion av omsorg. Efter
WIP/AdAstra går Annica tillbaka till omsorgen eftersom hon blir erbjuden en
fast tjänst som föreståndare på ett nytt boende. När hon började på WIP/AdAstra
kände hon sig nästan hjärntvättad av det offentliga berättar hon. Många anställda
inom vård och omsorg blir utbrända och ger upp menar Annica, de står till slut
inte ut längre med låga löner, dåliga arbetsförhållanden och en ständig känsla av
otillräcklighet. Företagande blir då mest en akut lösning på ett arbetsproblem
resonerar hon. Annica har själv länge haft tankar på att starta något eget inom
omsorgen och hon tog vid tillfälle kontakt med en man i södra Sverige som är
styrelsemedlem i flera privata vårdföretag. Han kände då inte till ett enda företag
norr om Uppsala som driver privat vård och/eller omsorg berättar Annica. Tar
man som anställd över en redan befintlig verksamhet kan den få drivas i privat
regi men politikerna vill ändå ha kontroll över verksamheten och fortsätta att
styra den. Att få starta någon form av kooperativ verksamhet tror Annica är lite
lättare, hon upplever att politikerna verkar betrakta kooperativ som någon sorts
mellanform mellan offentlig verksamhet och privat företagande. Detta är just
vad Marie försöker göra.

Marie söker till WIP/AdAstra för att hon har en idé som hon vill utveckla i
egenskap av föreståndare för ett äldreboende. Marie vill utnyttja resurserna inom
omsorgen bättre och hon börjar under kursens gång allt mer fundera på ett
kooperativ. Marie vill ge sin personal en möjlighet att göra sin röst hörd samt
frihet och ansvar för verksamhetens utövande. Inköp och beslut kommer
närmare personalen och det ger ett helt nytt sätt att tänka och arbeta på. Marie
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berättar att det tidigare varit mycket dålig stämning på boendet där hon är
föreståndare men att detta vänt sedan projektet dragits igång. Något liknande har
aldrig varit på försök i Boden, detta är nog ett ovanligt tänkande för en offentlig
verksamhet i kommunen tror hon. Marie tycker att det politiska klimatet har
blivit öppnare i norr, det betraktas inte längre som lika fult att driva företag inom
vård och omsorg. Socialnämnden vet att Marie vill starta sitt kooperativ i full
skala och hon har inte fått blankt nej – efter projekttidens slut skall en ut-
värdering göras och sedan får hon komma in med en ny ansökan. Marie
upplever sig ha ett starkt stöd hos socialchefen och tror att politikerna kommer
att få en annan bild av projektet när de ser personalens entusiasm. Man kan ändå
inte stoppa människor resonerar hon. Maries drivkraft är att bli sedd och
bekräftad för det hon kan och är bra på. “Jag kan äldreomsorg, få kan det lika
bra som jag. Varför ska jag behöva börja med något annat företagande?” Att
starta något helt privat inom omsorgen överväger inte Marie, hon bedömer det
som en omöjlighet i Bodens kommun. På WIP/AdAstra träffas Marie och
Isabelle och de börjar arbeta tillsammans med Maries projekt. Även Isabelles
drivkraft är att få göra sin röst hörd. Isabelles erfarenhet av vård och omsorg är
att personalen aldrig blir lyssnad på. I ett kooperativ däremot har var och en sin
röst. Isabelle menar att problemen inom vården i grunden är en värderingsfråga.
Lönen är dålig. Ju närmare människan du jobbar, desto sämre lön får du. Mer än
hälften av Isabelles kurskamrater från WIP/AdAstra har startat företag. Isabelle
har svårt att tro att någon av dem längtar tillbaka till vården som den ser ut idag,
men de flesta kvinnor skulle nog fortsätta inom vården om möjligheterna att
förändra och få gehör för sina idéer bara var bättre tror hon. Fler kvinnor skulle
nog starta företag om de kunde göra det inom vård och omsorg menar Isabelle.

Att satsa på starta-eget utbildningar upplever kvinnorna som positivt. Hillevi
tycker att WIP/AdAstra har varit lärorik men den var jobbigare än hon hade trott
att den skulle vara. Innan kursen hade Annica en bild av företagande som
någonting dyrt och besvärligt med mycket pappersarbete och byråkrati. Under
kursen förändrades Annicas syn på företagande till någonting mer hanterbart.
Satsningar likt WIP/AdAstra tycker hon därför är bra. Även om Annica efter
kursen kände att företagande kanske var en möjlighet trots allt menar hon att det
kan vara svårt att gå från ett kollektivt tänkande till att själv ta eget ansvar för
allting. Marie hade inte övervägt att bli företagare innan WIP/AdAstra men
hennes inställning ändrades under kursens gång. För Marie var det en upplevelse
att gå kursen som gav henne många nya idéer. Den största upplevelsen var nog
att “komma ut ur glaskupan efter att ha gått omkring i en väldigt instängd
värld”. Enligt Marie har kvinnor allt för lätt att tycka att de inte kan men det är
inte sant menar hon. Kvinnor kan oerhört mycket. Denna inställning ser Marie
som det största hindret att överkomma för kvinnor. Utbildningsmässigt är den
företagsekonomiska biten oerhört viktig, den förstår man inte när man har
arbetat inom det offentliga.
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MED UTGÅNGSPUNKT I FÖRSTUDIEN

Samtalen med Hedda, Annica, Hillevi, Marie och Isabelle berör många
intressanta aspekter och jag fastnar för det som händer i Boden och för kvinnors
företagande som politisk satsning. Jag tar således min utgångspunkt i förstudien
och utgår från att det skeende i Boden som förstudien lyfter fram kan lära mig
mer om kvinnors företagande som politisk satsning genom fortsatta studier.
Situationen som framträder tilltalar mig både teoretiskt och empiriskt. Jag
betraktar en kommun som står inför en strukturomvandling och ett arbets-
marknadsrelaterat problem som kräver sin lösning. En starta-eget kurs främst
riktad mot kvinnor med ett yrkesförflutet inom vård och omsorg finns till handa.
Men är det verkligen så enkelt?

WIP/AdAstra är en politisk satsning i syfte att främja kvinnors företagande. Vad
ger en sådan satsning för förutsättningar och vad får den för konsekvenser?
Genom att gå in i en politisk satsning blir kvinnornas arbetssituation (potentiellt)
politiskt åtgärdad. Har kvinnorna och politikerna samma eller liknande
målsättningar med WIP/AdAstra? Vilka förväntningar har politikerna på
satsningen och hur ser kvinnornas upplevelser av densamma ut? I satsningen
möter kvinnorna en politisk aktör som motpart. Vad händer i samspelet mellan
den/de aktörer som initierar satsningen och de kvinnor som deltar i den? Att
studera prat över systemgränserna kan bidra med en sådan förståelse. Genom att
initiera satsningen drar politikerna upp riktlinjerna för satsningen och potentiellt
även för det företagande som satsningen resulterar i, det är sedan kvinnornas sak
att omsätta satsningen i praktik genom att delta i WIP/AdAstra och bli
företagare. Antagandet är att mötet mellan dessa parter kan bidra med förståelse
för vad som påverkar individens val att starta företag eller ej samt hur
strukturella förutsättningar för företagande dras upp av en aktör och upplevs av
en annan. Detta implicerar att det är förtjänstfullt att studera företagande i en
vidare kontext för att förstå dess framväxt och strukturella premisser.

Jag utgår från satsningen som görs i Boden som ett politiskt verktyg och
intresserar mig för mekanismer samt dess konsekvenser hellre än att analysera
den förda politiken i sig. Min utgångspunkt är att ett sådant politiskt verktyg
formar och skapar både infrastruktur och förutsättningar för företagande. Även
samspelet mellan kvinnorna som (potentiella) företagare och politiker samt
andra intressenter genom vilka politiken tar sig uttryck betraktas som skapande.
Med grund i dessa antaganden anlägger den här avhandlingen ett social-
konstruktionistiskt perspektiv på individ, struktur och samhälle. Förutsättningar
är inte av naturen givna. De förstås istället som ett resultat av en mängd
relationer mellan aktörer som möts och samspelar på olika arenor. Ur sådana
processer växer således strukturer och förutsättningar fram. Jag bedömer mötes-
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platsen, eller spelplanen, i Boden som tydlig. Ett faktiskt problem föreligger,
åtgärder vidtas, individer och strukturer möts i satsningen WIP/AdAstra och ett
samspel äger rum som i sin tur skapar såväl förutsättningar som utfall av
satsningen.

Företagandets omgivning består inte enbart av den politiska satsningen. Flertalet
infallsvinklar kan användas för att beskriva och blottlägga omgivningens olika
aspekter och flera möjliga ingångar impliceras i förstudien. Ur valet att studera
hur prat skapar och formar företagande och företagandets förutsättningar (här i
samband med ett systemöverskridande möte mellan offentliga och privata
aktörer samt mellan struktur och individ) framstår några av dessa ingångar som
mer intressanta än andra. En sådan ingång är relationen mellan hem och familj å
ena sidan och arbete/företagande å den andra. Hedda upplever att många kvinnor
har svårigheter att identifiera sig som företagare, att de tenderar att främst
identifiera sig med rollerna som maka och mor vilket påverkar hur de ser på sig
själva som företagare. Detta berörs även av kvinnorna själva om än något mer
implicit. Exempelvis Hillevi och Isabelle menar att familjens trygghet går före
ett ekonomiskt risktagande vilket kan relateras till Heddas resonemang. Rollerna
som maka och mor beskrivs som Kvinnans roller och förstudien leder tankarna
till termerna genus och kön. En sådan teoretisk ingång är även intressant med
tanke på att kvinnorna som utgör målgruppen för WIP/AdAstra kommer från en
del av arbetsmarknaden som brukar betecknas som kvinnornas. Det finns
någonting strukturellt i omgivningen som segregerar och detta kan kopplas till
den privata sfären och till arbetsmarknaden. Förstudien implicerar att detta även
gäller för kvinnors företagande.

De kvinnor jag samtalar med berör såväl problem som möjligheter förknippade
med att gå från en anställning inom vård och omsorg till företagande. Någonting
som antyds i förstudien är att möjligheterna begränsas av politiska beslut. Trots
att WIP/AdAstra är en politisk satsning på kvinnornas företagande upplever
några kvinnor ett politiskt motstånd. Det politiska motståndet som det beskrivs i
förstudien relateras främst till privat produktion av vård och omsorg. Delas
denna upplevelse av fler kvinnor? Då WIP/AdAstra primärt vänder sig till
kvinnor med ett yrkesförflutet inom vård och omsorg finner jag det rimligt att
anta att flera av dessa kvinnor önskar bedriva verksamheter inom det område där
de redan har sin yrkestillhörighet. Hur uttrycks och upplevs målsättningen med
den politiska satsningen? Är det som framträder i förstudien inte rättvisande för
satsningen i Boden, och hur förhåller det sig då istället? Relationen mellan vad
som uttrycks, hur detta omsätts i handling samt hur detta vidare upplevs av
berörda aktörer utgör således aspekter av omgivningen som kan bidra till att
förstå utfallet av en politisk satsning lik WIP/AdAstra. Här träder en maktaspekt
in. Samspelet mellan aktörerna betraktar jag ytterst som ett uttryck för ett
maktspel som kommer ur aktörernas positionering relativt varandra. Mitt
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antagande är att beroenden föreligger mellan parterna, politikerna erbjuder en
möjlighet till ny sysselsättning. Kvinnorna kan omsätta denna möjlighet till
handling och så till vida bidra till att lösa ett arbetsmarknadsrelaterat problem i
regionen. Hur kan sådana beroenden förstås och vad innebär de för hur parterna
positionerar sig relativt varandra? Vad får det för konsekvenser för företagandets
premisser att ett styrkeförhållande föreligger mellan den offentliga och den
privata aktören? Politikerna och kvinnorna i Boden kan antingen arbeta
gemensamt för att nå en lösning på ett arbetsmarknadsrelaterat problem med
WIP/AdAstra som drivkraft eller mötas på arenan som motspelare där olika
intressen och incitament ställs mot varandra. Makt är även intressant i relation
till könssegregerade strukturer då kvinnors domäner och sfärer relativt mäns
betraktas som en maktfråga.

Företagande som fenomen utgör en självklar och central byggsten. WIP/AdAstra
handlar om kvinnors företagande och att genomföra studien utan att bereda
denna aspekt utrymme är omotiverat. Min förståelse efter förstudiens genom-
förande säger att olika förhållningssätt och värderingsgrunder kring företagande,
produktion av vård och omsorg, kvinnor och män och så vidare möts och ställs
mot varandra i den konkreta situation som uppstår när kvinnor ställs i
brytpunkten mellan offentlig anställning och företagande. Härmed blir det
möjligt att studera hur samspelet mellan individ och struktur påverkar
framväxten av företag samt vilken roll en politisk satsning på företagande kan
spela. Hur kan då kvinnors företagande som fenomen beskrivas och förstås?

KVINNOR, FÖRETAGANDE OCH KVINNORS FÖRETAGANDE

Vad är det som gör det befogat att tala om kvinnors arbete, arbetsmarknad och
företagande? Hur kommer det sig att en åtskillnad mellan kvinnor och män i
varande och görande fortsätter att vara en vedertagen del av hur vi förstår arbete
och företagande och det sociala livet i stort? Hur går föreställningar om
kvinnans varande och görande ihop med föreställningar om företagande? Det
finns ett starkt och tydligt sätt att i samhället framställa vad en kvinna är och
skall göra. Diskursen om kön, vari prat är en viktig del, påverkar individers
arbetsliv men också roller knutna till familjeliv, ”kvinnliga” respektive
”manliga” beteenden och så vidare. Diskursen upprätthåller alltså idéer om vad
kvinnor och män ”ska” göra men också hur kvinnor och män ”ska” vara (Devor,
1989; Moore, 1998 med flera). Ett uttryck för åtskillnaden mellan kvinnor och
män är den könssegregerade arbetsmarknaden där kvinnors arbetsmarknad
består till stor del av yrken och sektorer som är av traditionellt ”kvinnlig”
karaktär som exempelvis skola, vård och omsorg.

Samtidigt, och på samma vis, existerar prat om företagande som talar om vad
företagande är, vad en företagare är och hur denna företagare skall vara.
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Företagande har en manlig prägel, både i hur pratet kring företagande ser ut men
också på grund av att en majoritet av företagare i Sverige är män. Företagare
verkar under samma könssegregering som resten av arbetsmarknaden, också
som företagare är kvinnor och män i stor utsträckning verksamma inom olika
sektorer (Sundin, 2002:42). Kvinnors position(er) som företagare är relativt lika
kvinnors position(er) som anställda. Såväl anställning inom vård och omsorg
som företagande kännetecknas av retoriska laddningar och könsuppdelade
praktiker (Baude, 1987; Acker, 1992; Miles, 1993; Kovalainen, 1993; Ohlander
& Strömberg, 1996; Baker et al, 1997; Berg, 1997; Mirchandani, 1999;
Holmquist & Sundin, 2002). Härigenom utgör de två – av flera - könade
praktiker av arbete. Prat om kvinnor och företagande är under ständig
förändring. På senare tid har de närmat sig varandra via en politisk agenda som
säger att det är bra med fler företag i Sverige, det är bra med fler kvinnor som
företagare och att det är bra att även traditionellt kvinnliga sysslor kan omsättas
till företagande. Detta till trots är hur vi pratar om kvinnor och företagande
varken överlappande eller fullt ut överensstämmande.

Det råder alltså en diskrepans mellan våra bilder av kvinnor och företagare och
detta gör att vi delvis associerar olika till begreppen kvinna och företagare
(Sexton & Bowman-Upton, 1990; Ogbor, 2000; Holmquist & Sundin, 2002).
Trots att sådant prat kan skapa schabloniserande bilder utgör de riktmärken för
vad som är rätt, fel, acceptabelt och inte i samhället. Viktigt är att understryka
att detta betraktelsesätt rör både kvinnor och företagande på gruppnivå. Det är
en samhällelig och strukturell ordning som problematiseras. Det betyder inte att
varje kvinna i samhället betraktas som underordnad män, varken som kvinna
eller som företagare. Utgångspunktens innebörd är att kvinnor som grupp är
strukturellt underordnade och att detta tar sig olika uttryck i olika praktiker. Här
studeras kvinnors företagande som en sådan praktik. Olika kvinnor förhåller sig
på olika vis till denna strukturella ordning och härmed tar deras respektive
handlingsutrymme olika form på individnivå. Utgångspunkten i det strukturella
underordnandet av kvinnor som grupp utgör dock grunden för hur kvinnor och
företagande problematiseras i den här avhandlingen.

Vård och omsorgsrelaterad yrkesutövning kan utan större problem beskrivas
som könad, med företagande är situationen något annorlunda. Företagande är ett
intressant exempel på ett fenomen som ofta betraktas som könsneutralt men som
i praktiken inte visar sig vara så könsneutralt som man först kan förledas att tro.
Termen företagare är i sig könsneutral (precis som termen arbete), däremot inte
det som vi tenderar att associera till termen. Den könsneutrala termen företagare
utgår från en manlig norm, att vara man och företagare står inte i motsats-
förhållande till varandra (Sundin, 1998; Sundin & Holmquist, 1989; Kovalainen,
1994; Ohlsson, 1997). En effekt av detta är att vi talar om företagare och
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”kvinnliga företagare”7. Sällan diskuteras eller problematiseras gruppen
”manliga företagare”. Begreppsparet företagare och man tas för givet medan
begreppsparet företagare och kvinna uttrycker något annat, något från normen
avvikande. Sådana retoriska uttryck är av betydelse då de upprätthåller det
rådande normsystemet som omsluter företagande och företagaren. Att som
kvinna gå från en yrkesutövning inom vård och omsorg till företagande kan
därmed innebära krockar på flera plan. Att vård och omsorg har en så tydligt
kvinnlig konnotation och företagande en något mer implicit men stark manlig
konnotation gör att det vore allt för enkelt att bara fokusera på förändringen i
sysselsättningsform. Att aktivt arbeta för att få pratet kring kvinnor och
företagande att mötas genom att bland annat erbjuda kurser och utbildningar kan
vara ett politiskt verktyg för att åstadkomma en förändring. Hur kan då sådana
föreställningar förstås och förändras, och vad händer när kvinnor som individer
möter den politiska pratet som syftar till att förena uttrycken för kvinnor och
företagare?

Prat upprätthålls genom att vi socialt och kollektivt producerar och reproducerar
normer och värderingar som rör kvinnors och mäns liv, företagande och så
vidare (Schutz, 1967; Harding, 1987; Millman & Moss Kanter, 1987; Di
Stefano, 1990; Holmquist & Lindgren, 2002). Å ena sidan kan detta verka
ytterst konserverande. Om vi blickar tillbaka i tiden kan vi se att många delar av
den produktion av prat och de föreställningar om kön som vi lever med idag har
rötter långt tillbaka i tiden och att förändringar ofta har tagit lång tid och tagit
mycket förändringsarbete i anspråk8. Å andra sidan äger prat, genom sin socialt
konstruerade karaktär, också en inneboende förändringspotential. På samma sätt
som normer och värderingar socialt kan skapas och upprätthållas kan de brytas
och förändras. En försvårande omständighet för att nå förändring, förändrings-
potentialen till trots, är att normer och värderingar tenderar att bli
institutionaliserade med tiden. När detta händer börjar de att betraktas som
”naturliga” och vedertagna och ifrågasätts därmed endast undantagsvis. Detta
gör normer, värderingar och prat svårare att blottlägga, och när de blir svåra att
blottlägga blir de också svåra att förändra (Burr, 1995). Att förflytta sig mellan
offentlig anställning och företagande betyder att det kan uppstå krockar mellan
normer och värderingar för individen att förhålla sig till. Prat lägger grunden för
hur det ”ska vara”, det vill säga vad det innebär att vara företagare, hur man är
och bör vara som vårdanställd för att ge några exempel. Det handlar alltså inte
enbart om den faktiska flytten från en arbetsplats till en annan utan även om nya
normer och värderingar i den nya rollen att förhålla sig till som yrkesutövare och
som person.
                                                  
7 Jag vill understryka skillnaden mellan kvinnors företagare och kvinnliga företagare då
kvinnlighet är en egenskap som även kan innehas av män. Dock används ofta begreppet
kvinnliga företagare när kvinnors företagande diskuteras.
8 Se kapitel 3 för vidare diskussion.
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Ett sätt att uppmuntra en övergång från anställning inom vård och omsorg till
företagande är genom politiska satsningar (Nutek, 1996; Nutek, 1998) som
således blir ett politiskt maktmedel för att sjösätta ett språkbruk som förenar
kvinnor och företagande och omvandla den till praktik. Företagandet betraktas
ofta som betydelsefullt för samhällets utveckling vilket har noterats från politiskt
håll och på olika sätt har försök att stimulera företagande gjorts med målet att
öka sysselsättningen och dynamiken i samhället (Landström, 2000:10). Hur
sådana satsningar konkret ser ut beror på vilken syn på företagande som
politiker och beslutsfattare utgår ifrån (ibid, 2000:56). En relativt vanlig satsning
är att erbjuda olika former av starta-eget kurser. Kurser som uttryckligen vänder
sig till kvinnor har gjorts och görs fortfarande. WIP/AdAstra i Boden är ett
exempel på det. Båda dessa parallella utvecklingstrender påverkar alltså kvinnor
som arbetskraft även om trenderna inte nödvändigtvis är inbördes relaterade i
alla delar.

Ett möte mellan kvinnorna som skall förflytta sig arbetsmässigt och politiska
aktörer (och deras prat/formulerade målsättning) äger rum i samband med
sådana satsningar. I detta möte har sannolikt de politiska aktörerna och de
enskilda kvinnorna olika förutsättningar att definiera situationen. Aktörerna
möts på en arena där maktspel och aktörernas olika styrkeförhållanden ställs mot
varandra. Sådana möten rymmer dynamiska och statiska inslag samt en
spänning mellan individer och strukturer. På ett konkret vis möts det
samhälleliga pratet kring företagande och kön i de individuella kvinnorna då
satsningen på kvinnors företagande skiljer ut kvinnor som en särskild kategori
företagare varför det är intressant att skildra detta möte ur kvinnornas
perspektiv. Den strukturella aspekten av mötet mellan det offentliga och det
privata systemet är högst intressant. I grunden är det individer som skall förflytta
sig på arbetsmarknaden. I denna förändringsprocess möts en rad inneboende
bilder av företagande, företagaren, kvinnor, offentliganställda och arbete. Kan
då prat belysa och förklara sådana processer och samspel som skapar kvinnors
företagande samt dess förutsättningar mellan aktörer och system? Min
utgångspunkt är att så är fallet och att utveckla detta är avhandlingens syfte.

Avhandlingen syftar till att skapa förståelse för hur skapandet av kvinnors
företagande äger rum genom prat och praktik samt vilka strukturella
förutsättningar för kvinnor att vara företagare som kommer ur detta skapande.
Härigenom utvecklas teorierna om prat till att innefatta systemövergripande
prat. Syftet uppnås genom att studera kvinnor i mötet mellan det offentliga och
det privata systemet, mer konkret mellan en politisk aktör och en grupp kvinnor i
en regional satsning på kvinnors företagande.
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Två grundläggande teoretiska premisser i den här avhandlingen har diskuterats i
form av det sociala skapandet samt könssegregeringen av kvinnor och företagare
och inte minst av kvinnor som företagare. Denna könssegregering förstås som en
könad, strukturell och genomgripande ordning i samhället. Diskussionen berör
även andra aspekter som tillsammans adresserar mötet mellan individ och
struktur samt mellan det offentliga och det privata systemet och sådana mötens
återverkningar på individers handlingsutrymme på arbetsmarknaden och som
företagare. I det följande vidgas nu den teoretiska bilden av den kontext som
kvinnors företagande befinner sig i.

KVINNORS ARBETE – SAMMA UPPGIFTER, OLIKA FORMER?

Företagande är en del av en större arbetsmarknadsstruktur. Därför är det
intressant att grunda förståelsen av kvinnors företagande i kvinnors arbete i stort.
Utbildningar och yrken är idag öppna lika för män och kvinnor. Formella hinder
verkar inte så som de har gjort för kvinnor och män som önskar överskrida
arbetsrelaterade könsbarriärer (Forsberg, 1989). Likväl är könssegregeringen på
arbetsmarknaden en realitet (Baude, 1987; Wikander, 1992; Forsberg, 1992;
Dahlström, 1992; Solberg, 1999). Vissa sektorer, professioner och verksamheter
har en tydlig ”manlig” stämpel och andra har en lika tydlig ”kvinnlig” vilket blir
än tydligare om vi ser till var kvinnor och män förvärvsarbetar.9 Segregeringen
tar sig också retoriska uttryck i hur sektorer, professioner och verksamheter
beskrivs i tal och skrift, hur bilder av vad yrkesarbetande kvinnor respektive
män skall eller bör göra skapas och återskapas. Detta sammantaget gör att vi
tenderar att tänka på vissa uppgifter som ”manliga” och andra som ”kvinnliga”
(Löfgren, 1982; Forsberg, 1989: Holmquist & Sundin, 2002 med flera).

Kvinnor har historiskt och traditionellt förväntats ta ansvar för det obetalda
arbetet i den reproduktiva sfären vilket också påverkar hur kvinnor betraktar och
upplever sitt handlingsutrymme samt hur de upplever relationen mellan det
privata och det offentliga livet där förvärvsarbete utgör en viktig del (Ohlander
& Strömberg, 1996; Solberg, 1999). Att en stor andel förvärvsarbetande kvinnor
arbetar inom vård och omsorgsrelaterade verksamheter, vilket av tradition
betraktats som kvinnans lott, underlättar inte en åtskillnaden mellan det privata
och det offentliga. En grundläggande förändring av könssegregeringen på
arbetsmarknaden kan svårligen uppnås såvida våra föreställningar om kvinnor,
män och arbete inte förändras och vice versa.     

Vård och omsorgsrelaterade verksamheter har gått från att vara en oavlönad
kvinnosyssla till en avlönad sektor på arbetsmarknaden av tradition driven i
offentlig regi. Genom denna ”tjänsterevolution” kom dessa arbetsmoment att

                                                  
9 Se exempelvis SCB:s publikation Arbetskraftsbarometern (2001:4).
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professionaliseras, effektiviseras och teknifieras (SOU 1996, se även Acker,
1992; Wikander, 1992; Forsberg, 1992; Solberg, 1999; Jansson, 2001). De
sektorer som rymmer traditionellt kvinnliga sysslor är de sektorer som under de
senaste årtiondena växt snabbast inom det offentliga. Exempel på denna tydliga
kvinnodominans i antal sysselsatta framträder i statistiken. 1999 var 92 procent
av förvärvsarbetande omvårdnadsutbildade kvinnor, 92 procent av de
förvärvsarbetande med utbildning mot social omsorg var kvinnor, 90 procent av
förvärvsarbetande sjuksköterskor med specialistutbildning var kvinnor samt att
92 procent av förvärvsarbetande sjuksköterskor var kvinnor (SCB, 2001:4).

Den offentliga sektorn är dock inte fredad från omstruktureringar och
rationaliseringar. Omstruktureringar och rationaliseringar av offentliga
verksamheter ger inte ett avtagande behov av de tjänster som produceras, vård
och omsorgsbehovet kvarstår trots begränsade resurser (SOU 1996). Under
slutet av 1990-talet var rubrikerna i dagstidningarna många och dramatiska.
Några smakprov på hur omvandlingen av vården och omsorgen framställdes är:
”Allt fler sköterskor flyr vården”10, ”Krismöte på Karolinska om vården”11,
”Primärvården är en klassfråga”12, ”Nu är botten nådd. Sahlgrenska sjukhuset.
Yrkesinspektionen dömer ut verksamheten”13, ”Lägre budget och höjda krav.
Arbetsbördan på vårdcentralerna har nått gränsen för vad personalen står ut
med”14. Arbetsförhållandena för de anställda framställs som allt mer krävande
på grund av underbemanning och besparingar och många anställda lämnar
därför frivilligt eller ofrivilligt sektorn. Kvinnor anställda inom vård och omsorg
har utbildningar som ofta är specialiserade. Relativt få privata alternativ är
etablerade på marknaden för vård och omsorgsproduktion (även om antalet
privata företag växer så föreligger stora regionala skillnader) och kvinnor på
flera orter i landet har därför i praktiken bara en naturlig arbetsgivare - den
offentliga sektorn.15 Här kan företagande utgöra ett sysselsättningsalternativ.

Av Sveriges företagare är cirka 27 procent kvinnor (AMS, 2002:2). Motiven till
att bli företagare skiljer sig åt. Ett motiv är att undkomma ständiga förändringar i
form av rationalisering och omstruktureringar i företag och organisationer.
Sundin och Holmquist skriver att “företagande anses traditionellt vara en
manifestation av frihet och oberoende. Att få vara sin egen är det främsta skälet
till att vara egen företagare. Men skälen kan också vara rakt motsatta.

                                                  
10 Dagens Nyheter, 1998-10-28, sid C4.
11 Dagens Nyheter, 1998-11-24, sid C1.
12 (ibid)
13 Dagens Nyheter, 1999-02-05, sid A9.
14 Dagens Nyheter, 1999-01-23, sid A5.
15 För vidare kartläggning av var den privat producerade vården och omsorgen finns i Sverige
geografiskt samt i vilka former den utövas, se Einevik-Bäckstrand (2001) och SCB:s
Företagsregister (2003).
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Företagandet kan vara ett uttryck för underordning, anpassning och beroende“
(1989:148). Företagande rymmer på detta vis en dubbelhet, det kan utgöra en
möjlighet men även lösa ett yrkesrelaterat problem. Denna push-pull
problematik utvecklas av bland andra Hughes (2003) som menar att en sådan
kategorisering bär på en egen problematik. Bland annat konstaterar Hughes att
det ligger begränsningar i att definiera och ’mäta’ push och pullfaktorerna, något
som i viss mån är en metodologisk fråga men som får teoretiska och empiriska
konsekvenser. Dessa definitioner blir lätt begränsade och kategoriserande vilket
inte lämnar utrymme för mer nyanserade förståelser. Exempelvis kan push och
pull faktorerna samexistera och en individuell situation kan vara med komplex
än att förklaras med en drivkraft (2003:449-451). Att förstå att vägarna in i
företagande kan se olika ut för olika individer och/eller grupper av individer är
förtjänstfullt, däremot menar jag i linje med Hughes att verkligheten sällan är så
enkel och att en vidare problematisering bör till om dessa begrepp skall
användas som förklaringsverktyg. Det är inte drivkrafterna i sig som jag finner
intressanta i den här studien, däremot att aktivera tanken på deras existens och
påverkan.

Carter (2000) konstaterar att kvinnor tenderar att starta företag inom traditionellt
kvinnodominerade branscher. Många yrken inom vård och omsorg är dock
starkt reglerade genom sin inriktning mot en väl avgränsad profession (jämför
Sundin & Holmquist, 1989). Roggenkamp och White (1998) menar att
vårdanställda, speciellt sjuksköterskor, har goda förutsättningar för att bli
företagare. De identifierar tre huvudsakliga anledningar till att sjuksköterskor
väljer att starta företag16: kärleken till yrket, övertygelsen att de kan göra
skillnad i patienternas liv genom sin utbildning och yrkeserfarenhet samt
kombinationen arbete och familj. ”Another enabler for nurse entrepreneurs is the
need to make a job change. Either resulting from burnout or boredom, these
entrepreneurial nurses feel like they are ready to move on to another challenge
[…] The final enabler for nurse entrepreneurs is the existence of some critical
event.” (Roggenkamp & White 1998:5). Sådana kritiska händelser utgör då
drivkraften att ta det slutliga steget mot företagande. Roggenkamp och White
noterar dock att bristen på utbildning i företagsekonomi och liknande kan vara
ett försvårande inslag i denna process. Här kan starta-eget satsningar likt
WIP/AdAstra spela en viktig roll. Brottet mellan anställning och företagande
kan upplevas som stort och det kan få konsekvenser på flera plan. Att gå från
löneanställd till att bli företagare handlar om att strukturera om sitt liv vilket ofta
inkluderar och påverkar även familj och vänner (Baude, 1996). Viktigt blir
därför vilka förutsättningar kvinnor har att ordna sina liv kring företagandet.

                                                  
16 Notera att Roggenkamp & Whites studie är genomförd I USA.
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KVINNORS FÖRETAGANDE SOM KONTEXTBUNDET

Företagande präglas av sin omgivning. Normer och värderingar (den
föreställningsram vi har i samhället kring företagande och företagaren) spelar en
viktig roll i omgivningens påverkan på företagande. Dessa kan diskuteras både
på en nationell och på en regional/lokal nivå. Regionala förutsättningar (som
ofta är uttryck för bakomliggande politiska ställningstaganden) kan få en
konkret inverkan på hur, om och var företag etablerar sig. Ett inslag i de
regionala förutsättningarna är legitimitetsaspekten. De verksamheter (branscher,
företagsformer, producerade produkter och tjänster) och de företagare (kön,
ålder, yrkesbakgrund, tidigare erfarenhet av företagande, etnisk tillhörighet och
så vidare) som betraktas som legitima av den omgivning i vilken de befinner sig
äger en fördel. Legitimitet underlättar när det gäller att dra kunder, leverantörer,
anställda och andra intressenter till verksamheten. En regions karaktär påverkar
vidare vilket näringslivsklimat som växer fram eller anses lämpligt/legitimt på
orten (Aldrich, 1979; Aldrich & Zimmer, 1986; Epstein, 1993; Van de Ven,
1995; Bridge, O’Neill & Cromie, 1998; Southern, 2000). Det är alltså i sin
kontext som företagande generellt och kvinnors företagande mer specifikt
förstås. Det är inte tillräckligt att se till individens karaktäristika eller lämplighet
och använda detta som grund till att förklara hur, varför och var olika typer av
företag och företagare växer fram och  etablerar sig.

Den regionala kontexten präglas av social praxis. Varje region drar upp riktlinjer
och mer eller mindre uttalade normer för vad som betraktas som lämpligt och
olämpligt för kvinnor och män. Regionala könskontrakt är till karaktären
osynliga men deras gränser kan förflyttas och omprövas över tiden (Danilda,
2001:91). Boden har en lång historia och tradition med den offentliga sektorn
som huvudsaklig arbetsgivare. Sjukhuset har varit en betydande arbetsgivare för
kvinnor och försvaret en lika betydande arbetsgivare för män. Genom att studera
kvinnor som befinner sig i ett yrkesmässigt vägskäl där anställning inom en
traditionellt kvinnlig sektor ställs mot att bli företagare kan mötet mellan en
politiska åtgärd och den praktik som kommer ut av denna studeras. En brytpunkt
som den här beskrivna utmanar också flera könsrelaterade förhållanden som i
sin tur påverkar hur i detta fall kvinnorna förhåller sig till företagande som
sysselsättningsalternativ. Företagande går inte fredat från det regionala
könskontraktets påverkan (Danilda, 2001:78).

Oavsett vilken nivå som omgivningen studeras på har den tydliga inslag av
politik och legitimitetsskapande handlingar. Flertalet aktörer interagerar ständigt
vilket gör att omgivningen hålls samman av ett nät av relationer där aktörer på
olika vis är beroende av varandra (Molm, 1997; Foucault, 2002b). Det gör också
att omgivningen kan förstås genom att ta flera av dess aspekter i beaktande och
att förstå dem i relation till varandra. Detta gäller för det spel som pågår på olika
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samhällsnivåer samtidigt och för olika aktörer. Makt är inneboende i hela detta
större system, den tar sig olika uttryck på olika arenor, i olika relationer,
situationer och på olika samhällsnivåer. Härmed är samtliga aktörer medskapare
av den struktur och de förutsättningar som växer fram även om styrke-
förhållandena kan se olika ut för olika parter (Foucault, 2002b:104 ff.). Olika
former av maktutövande kan tillämpas för att nå de syften som föreligger.
Maktutövandet och dess former får således konsekvenser även för strukturella
förutsättningar för kvinnors företagande samt för kvinnors förutsättningar att
vara företagare.

MÖTET MELLAN DET POLITISKA
OCH DET PRIVATA SYSTEMET SOM EMPIRISK STUDIE

Att fokusera på kvinnor med en yrkesbakgrund inom vård och omsorg som
överväger företagande visar vad som kan hända när föreställningar och prat om
företagande, arbete och kön/genus möts. Intressant är då hur kvinnor med en
sådan yrkesbakgrund förhåller sig till företagande samt om en dylik övergång
framställs som naturlig eller ej i politiskt prat. Ovan presenteras några rubriker
som speglar den så kallade krisen i vården. Under samma tidsperiod florerar
även en annan typ av rubriker som rör utvecklingen inom vård och omsorg.
Några exempel på dessa är: ”Privatvården måste öka. Lars Engqvist: Vi måste få
fler privata vårdgivare även om det leder till ökade skillnader mellan städer och
landsbygd”17, ”Bolag strider om sjukhus”18, ”Anställda tar över vården.
Privatiseringen tar fart”19, ”Man kan bli rik som ett troll”20 eller varför inte
”Konkurrensen om sjuka skärps”21. Om den förra uppsättningen rubriken
speglar krisen i vården så speglar dessa det politiska prat som förenar en
traditionell del av kvinnornas arbetsmarknad med företagande. När kvinnor
uppmuntras att förflytta sig på arbetsmarknaden kan det tolkas på flera vis, till
exempel som ett uttryck för en vilja att förändra föreställningarna kring
företagande och kön och/eller som ett sätt att råda bot på ett arbets-
marknadspolitiskt problem då fler företag kan motverka arbetslöshet.

Genom att studera en region där relativt stora förändringar på arbetsmarknaden
äger rum kan uttrycken för kvinnor och företagande samt deras samspel och
uttryck i praktik belysas. I Bodens kommun äger en sådan förändring rum.
Främst kvinnor drabbas i samband med sjukhussammanslagningen av
övertalighet. Även inom omsorgen äger förändringar rum i form av besparingar
och neddragningar. Allt detta ger utslag på den lokala arbetsmarknaden. I Boden
                                                  
17 Dagens Nyheter, 1999-02-27, sid A4.
18 Dagens Nyheter, 1998-11-17, sid A5.
19 Dagens Nyheter, 2000-01-05, sid C1.
20 Dagens Nyheter, 2000-02-05, sid C2.
21 Dagens Nyheter, 1999-06-29, sid A9.
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är privata vård och omsorgsalternativen praktiskt taget obefintliga när studien
inleds vilket gör det svårt för kvinnorna i målgruppen att praktisera sitt yrke
någon annanstans än inom ramen för offentliga verksamheter. När dessa
alternativ beskärs eller upplevs som omöjliga placeras kvinnorna i en situation
där de blir nödgade att förflytta sig på arbetsmarknaden. En förflyttning till
privata vård- och omsorgsalternativ är i detta skede knappast möjlig.
Företagande lanseras då av kommunen som ett alternativ och en starta-eget kurs
riktad mot denna specifika grupp på arbetsmarkanden erbjuds.

Den grupp kvinnor som står i ett sådant yrkesmässigt vägskäl hamnar i en
speciell situation. Det handlar inte bara om att byta arbetsgivare eller arbetsplats
vilket många människor gör löpande. Det handlar om att byta sektor (från
offentlig verksamhet till privat) likväl som att byta en kollektiv grupptillhörighet
mot ett individuellt agerande (offentligt anställd till egen företagare). Det
handlar också om att bli någon annan i omgivningens ögon. Detta innebär vidare
att en förändringsprocess likt den i Boden vars målsättning är att öka antalet
företag och företagare samt utfallet av en sådan satsning bättre kan förstås
genom att utgå från individers berättelser. Detta kan lära oss mer om
mekanismerna bakom hur och vad som kan främja företagande samt om
politiska satsningar för att nå detta mål. Strukturella förutsättningar och deras
konsekvenser för enskilda individer kan blottläggas. Kvinnornas erfarenheter
och upplevelser samt kommunens skriftliga prat genom policydokument och
informationsblad utgör således de konkreta verktygen för att förstå företagande i
sin omgivning, för att förstå arenan, aktörerna och det sociala skapandet i den
här avhandlingen. Hur detta påverkar kvinnors företagande och kvinnor som
företagare återstår att se.

Jag har nu gett er själva begynnelsen; om ni behagar, följ med på en resa i
skapandet av kvinnors företagande. Jag vågar hävda att det bästa återstår.
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DISPOSITION

Det socialkonstruktionistiska perspektivet ligger till grund för hela det här
arbetet och detta utvecklas vidare i kapitel 2. Ståndpunkter klargörs och detta
erbjuder en mer fullständig redogörelse för studiens perspektiv och
utgångspunkter.

I kapitel 3-5 utvecklas den teoretiska referensramen. Kapitel 3 diskuterar
kön/genus utifrån olika infallsvinklar. Först behandlas konstruktionen av
Kvinnan i relation till konstruktionen av Mannen. Därefter lägger diskussionen
tyngdpunkten på kvinnor och arbete och på den könssegregerade arbets-
marknaden. Kapitel 4 diskuterar företagande, företagaren och omgivningen.
Även här träder en könsrelaterad aspekt in då företagande och företagaren
diskuteras som könade fenomen. Företagandets omgivning lyfts också fram och
företagande beskrivs som präglat av tid och rum. Kapitel 5 ägnar utrymme åt
politiskt agerande samt hur detta sätter agendan. Här utgör makt och prat de
huvudsakliga deldiskussionerna.

Kapitel 6 redogör för arbetets praktiska tillvägagångssätt. Hela processen från de
första kontakterna med kvinnorna som deltar i studien till databearbetning och
analysförfarande presenteras.

I kapitel 7 presenteras det empiriska materialet. Detta utgörs av två delar,
skriftliga dokument producerade av den politiska aktören samt redovisningen av
de samtal som förts mellan mig och kvinnorna. I kapitlet görs även en första,
empirinära analys som är tänkt som en spångbräda mellan den individnivå som
kvinnornas berättelser representererar till regional och samhällelig nivå.

Avhandlingen innehåller två analyskapitel som lyfter diskussionen från det
individuella till att fokusera på samspelet mellan individ och struktur. Detta
möte utgör fokus för kapitel 8. Mötet diskuteras utifrån ett antal infallsvinklar
för att påvisa de olika effekter som ett sådant möte kan rendera. Begrepp som är
centrala är politik, prat, makt och handlingsutrymme. Kapitel 9 tar sedan vid och
diskuterar i viss mån samma fenomen som kapitel 8, dock med ett tydligt fokus
på de effekter som mötet får för företagande i stort och kvinnors företagande
mer specifikt.

Avslutningsvis knyts diskussionerna samman i kapitel 10. Här lyfts samspelet
mellan individ och struktur fram samt prat som överskridande gränserna för det
offentliga och det privata systemet fram. Studiens teoretiska bidrag diskuteras
och de i studien utvecklade begreppen behandlas.
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KAPITEL 2

STUDIENS PERSPEKTIV OCH
UTGÅNGSPUNKTER

Det här arbetet har en praktisk förankring genom utgångspunkten tagen i
förstudien. Utifrån denna är en föreslagen tolkningsram presenterad. Vad säger
detta om den så kallade verkligheten och vad lägger det för grund för
huvudstudien? Berättelserna i förstudien är berättelser. De speglar någonting.
Exakt vad och hur ska jag, ur mitt perspektiv sett, uppehålla mig vid i det här
kapitlet.

ATT FÖRHÅLLA SIG TILL VERKLIGHETEN

Vi ställs dagligen inför en rad olika situationer, personer, erfarenheter och
liknande som vi har att förhålla oss till. Att göra det vi möter begripligt är viktigt
men exakt hur detta görs beror på hur vi ser verkligheten beskaffad. Jag förstår
inte verkligheten som någonting objektivt som vi alla förhåller oss till på samma
sätt utan i högsta grad som ett konstruerat begripliggörande av livet runt
omkring oss. Inte ens saker som till synes kan förstås objektivt är delade eller
universella i sina betydelser. De flesta av oss kan nog enas om att en stol är en
möbel lämplig att sitta på. Men fraktar vi samma materia till en annan världsdel
kan stolen ha en lika naturlig funktion som bord eller TV-bänk. Det innebär att
det vi tror oss veta om stolen inte nödvändigtvis är giltigt någon annanstans, så
även på ett individuellt plan. Trots detta tenderar vi ofta att förhålla oss till det vi
ser och möter som något givet och självklart. Vi vet ofta att ”det är så man ska
göra” eller ”det är så det ska vara”. Det är så lätt att inte reflektera över
”kunskap” eller ställningstaganden.

All kunskap som vi har om världen, såväl i termer av "common-sense" som
vetenskap, bygger på konstruktioner. Enligt Schutz kan sådana konstruktioner
utgöras av exempelvis abstraktioner, generaliseringar, formaliseringar och
idealiseringar. Annorlunda uttryckt finns det ingen "ren" och enkel fakta, all
fakta är från första början fakta utvald från vår universella kontext genom vårt
sinne och begripliggjord genom vårt valda perspektiv. Relevans är inget annat
än ett resultat av människans selektiva och tolkande aktiviteter. Forskarens
konstruktioner av verkligheten är därmed konstruktioner av andra graden, det
vill säga konstruktioner av de konstruktioner som aktörerna på den "sociala
arenan" redan anammat, en sorts metakonstruktioner. Vi kan aldrig till fullo
förstå det individuellt unika i våra medmänniskor och inte heller till fullo deras
individuellt unika situation (Schutz, 1967:5-18).



26

Den så kallade verkligheten konstrueras och rekonstrueras ständigt genom
interaktion mellan individer och grupper av individer i ett samhälle. Vi färgas av
de sociala sammanhang i vilka vi deltar. Inom olika grupperingar delas ofta
värderingar och tendensen att ”förstå” någon annan genom att tilldela henne
eller honom en specifik gruppidentitet. Sociala grupperingar erbjuder färdig-
packade paket av normer, värderingar och förväntningar och genom att bekänna
oss till olika sociala grupper positionerar vi oss också ifrån andra grupperingar i
samhället. På detta vis kan färdiga koncept som Företagare, Kvinnor, Män,
Vårdanställda, Mödrar och liknande få fäste trots sina grova penseldrag. Vår
verklighetsuppfattning baseras på såväl det vi ansluter oss till som det vi tar
avstånd ifrån (Harding, 1987:186; Millman & Moss Kanter, 1987:30). En
mängd olika verkligheter existerar således parallellt med varandra. Men
någonstans blir ett perspektiv, någons verklighet, framträdande och ges
tolkningsföreträde. Vaksamhet på denna punkt är viktigt. Vems är verkligheten,
med andra ord, vem har makten att definiera verkligheten i just detta fall? Över
tiden tenderar normer och praxis att utvecklas till mer allmänt accepterade
sanningar. Då någonting har reproducerats tillräckligt många gånger av
tillräckligt många individer blir detta lätt en bred och delad uppfattning, därmed
inte sagt en objektiv sanning.

Vad betyder det här för mig och mitt sätt att begripliggöra det jag möter i det här
arbetet? Det ett samhälleligt fenomen som jag väljer att studera vilket innebär att
många individers och grupper av individers verklighetsuppfattningar kommer att
mötas och ibland ställas mot varandra. Min tolkning av det empiriska materialet,
av kvinnornas berättelser, är ett uttryck för mitt begripliggörande snarare än
deras ”sanna” verklighetsuppfattning. Detta hindrar mig inte från att välja och
tillämpa ett perspektiv22. Jag väljer att utgå från kvinnornas berättelser och
därigenom från kvinnornas perspektiv så som de väljer att framställa det för
mig. Väl medveten om att andra aktörer och intressenter skulle ha stått för andra
perspektiv väljer jag att betrakta den politiska satsningen i Boden, praktiken,
pratet och politiken, med kvinnornas situation(er), erfarenhet(er) och utgångs-
punkt(er) som min utgångspunkt. I detta val ligger också en sortering av kvinnor
som kategori vilket i sin tur implicerar att jag väljer att betrakta samhället som
könat, det kan finnas fog för att särskilja kvinnor från män för att bättre förstå.

Jag möter kvinnorna i samtal. Härmed spelar språket som meningsskapare en
viktig roll (Hare-Mustin och Marecek, 1994:50 ff., se även Scott, 1994:359-
360). Språket struktureras in i olika diskurser och den mening som ordet ges
skapas beroende på i vilken diskurs det används. Min tillämpning av
diskursbegreppet är vid; ”a set of meanings, metaphors, representations, images,

                                                  
22 Redogörelser för min syn samt hur den förändras över tiden återfinns i bilaga 3.
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stories, statements and so on that in some way together produce a particular
version of events. It refers to a particular picture that is painted of an event (or
person or class of persons), a particular way of representing it or them in a
certain light.” (Burr, 1995:48). Ett antal diskurser omger alla objekt och samtliga
diskurser står för sin egen tolkning eller sitt eget begripliggörande av det
betraktade. Det som diskurserna delar med varandra alla tänkbara olikheter till
trots är målsättningen att lyfta fram en ”sanning” framför andra alternativa eller
konkurrerande ”sanningar” (ibid., 1995:54).23 Diskurser får politiska
konsekvenser. De samverkar och formar tillsammans det samhälle vi lever i, den
verklighet som ges tolkningsföreträde och de personer som vi formas till med de
värderingar och övertygelser vi har. De är mer än bara abstrakta idéer eller olika
sätt att tala om saker och ting. Detta gäller både för de kvinnor som jag samtalar
med och för det som jag själv producerar genom mitt begripliggörande, genom
min tolkning.

Relationen mellan begreppen prat och diskurs samt hur dessa tillämpas i det här
arbetet bör klargöras. Begreppet prat definierades i kapitel 1 som verbal
kommunikation i talad eller skriftlig form. Diskursbegreppet är vidare och
rymmer mer än verbal kommunikation. Verbal kommunikation är dock en del av
en diskurs. På så vis kan diskursbegreppet ses som en inramning av begreppet
prat. När jag talar om diskurser här och i kommande kapitel avser jag att spegla
det sociala skapandet av den så kallade verkligheten i vidare bemärkelse än i
prat allena då jag menar att all social interaktion är skapande och formar det
samhälle vi lever i samt de otaliga fenomen som är en del av vårt sociala liv. Ett
sådant resonemang menar jag visar på pratets betydelse och samtidigt på dess
del i ett större socialt skapande. Att föra in diskursbegreppet i resonemanget
kring verklighetens beskaffenhet samt i diskussionerna kring den kunskap som
kommer ut av ”vår verklighet” tjänar således ett syfte.

Det föreligger en skillnad mellan begreppen prat och diskurs som är viktig att
lyfta fram här. Att tala om diskurser är att tala om olika sammansatta
representationer av ett fenomen, exempelvis (i den utsträckning en sådan
kategorisering alls är görbar) en politisk diskurs om kvinnors företagande,
företagares diskurs om kvinnors företagande, kvinnors diskurs om kvinnors

                                                  
23Jag använder mig i detta arbete av termen diskurs för att med termens hjälp föra
diskussionen och problematiseringen framåt. Liksom alla andra teoretiska termer och begrepp
råder delade meningar om vad en diskurs är samt vilken definition som bör användas. En
omfattande flora av litteratur som behandlar diskurser finns tillgänglig. Jag avser här inte att
göra en diskursanalys, inte heller avser jag att ge termen diskurs vikt och utrymme i vidare
mening. I den bemärkelsen är begreppet som sådant på inget vis centralt i avhandlingen och
därför gör jag heller ingen genomgång av diskursbegreppets olika definitioner. Jag menar
dock, som Burr (1995) att det finns ett nära samband mellan diskurser och hur samhället är
organiserat. Vidare än så utvecklar jag inte diskussionen om diskurser i den här studien.
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företagande och så vidare för att förenkla resonemanget. När jag tillämpar prat i
det här arbetet avser jag inte att på förhand göra åtskillnad mellan olika aktörer
eller nivåer av skapande, jag avser istället att låta prat om kvinnors företagande
mötas och komma samman. I detta möte mellan olika aktörer och därmed även
olika analysnivåer äger skapandet av fenomenet rum. Det betyder att delar av
olika diskurser möts genom att använda prat som analysverktyg utan att någon
systematisering eller sortering görs på förhand. Det material som utgör för-
studien och huvudstudien är uttryck för begripliggöranden av vad som äger rum
i en given situation. Min tolkning av dessa begripliggöranden leder mig sedan
vidare i arbetet. Det gör inte min(a) tolkning(ar) ”sanna” i en objektiv mening.
Det som tecknas i den här avhandlingen är en eller kanske några bilder bland
många möjliga.

Relationen mellan individer, strukturer och diskurser är intressant att fundera
över. Den är komplex. Strukturer baseras som tidigare diskuterats på de
diskurser i samhället som ges makt att definiera. Strukturerna tjänar vidare syftet
att legitimera processer som leder till att samma (eller andra) strukturer skapas. I
enlighet med Burr menar jag att diskurser skapar ett komplicerat nätverk av
maktrelationer vilka bäddar in individen i en historisk, social och politisk
struktur som inte kan bortses ifrån. Individen kan inte lyftas ut ur denna kontext
och studeras oberoende av den. Det är alltså inte så enkelt som att säga att
individen lätt kan förändra strukturer och/eller diskurser enbart genom att tala
om saker och ting på nya sätt, men individen är för den skull inte maktlös.
Individer och grupper av individer kan förändra strukturer och diskurser i
samhället genom att ifrågasätta dessa, genom att lyfta fram alternativa eller
kompletterande diskurser för att definiera fenomen. Detta förändringsarbete är
inte enkelt, “sanningar” som vi har levt med länge (historiskt, socialt, politiskt et
cetera) låter sig inte förändras utan motstånd. Förändringsarbetet är en ständigt
pågående process som måste ske både i ord och i handling parallellt. De
diskurser som har förmånen att betraktas som ”sanningar” måste ses och förstås
ur sitt historiska, sociala och politiska sammanhang om de skall kunna
förändras. För att få en förändring till stånd krävs makt att förändra. Ett sätt att
nå detta är att lyfta fram det som ligger dolt i en rådande ”sanning” (jämför
Burr). Så kallade alternativa sanningar kan då växa fram.

Att formulera nya eller alternativa ”sanningar” för att nå förändring

I den här avhandlingen studeras en politisk satsning, hur den uttrycks och
upplevs av kvinnor som skall omsätta den till praktik samt vad ett sådant möte
får för konsekvenser för etableringen av företag. Prat och handling samt
upplevelserna av dessa spelar i detta en central roll. Det är viktigt att beakta
själva skapandet av ”sanningar” så att de och deras effekter kan förstås
nyanserat och kanske även begripliggöras. Ett kritiskt förhållningssätt till



29

diskurser eller producerat prat som enheter blir nödvändigt vilket innebär att
medvetandegöra sig om vilka enheter man arbetar med och varför en diskurs
(vetenskap, teori, text och dylikt) ser ut som den gör. Vad säger den och vad
säger den inte? Hur påverkar detta vad vi tror att vi vet, känner och studerar?
Om det är möjligt och önskvärt att formulera nya eller alternativa ”sanningar”,
vad ska de då säga och inte? Var publikation och text är en avgränsning i ett
landskap av möjligheter, vad som inkluderas och lyfts fram är resultatet av
subjektiva bedömningar. Oavsett publikationens avgränsning ingår den som en
nod i ett system av hänvisningar till andra publikationer och därmed är den inte
fri från ett vidare textuellt sammanhang (Foucault, 2002a:37-38).

Inte ens då publikationer (byggda på olika diskurser) behandlar samma objekt är
det givet att de relaterar till varandra. Definitioner av objekt är rörliga över tid
och rum samt över och mellan olika discipliner vilka förespråkar olika sociala
laddningar som ofta skiljer sig åt. Det är inte heller givet att ett objekt faktiskt
existerar. Först när någonting framträder, utpekas och analyseras erhåller det
objektstatus. När ett objekt framträder är det ett resultat av att olika instanser så
som rättsväsende, litteratur, politiska myndigheter och liknande väljer att lyfta
fram objektet i fråga och ge det objektsstatus. Differentieringen kvarstår dock.
Om vi ser till företagare som objekt kan en sådan differentiering vara företagare,
kvinnor som företagare, småföretagare, seriella företagare och liknande. Som ett
led i att förstå ett objekt som studeras kan sådana differenser ställas mot
varandra och skiljas åt för att synliggöra de olika system som ligger bakom och
lyfter fram olika kategorier av företagare. Annorlunda uttryckt är det, för att
förstå hur en diskurs har skapats, viktigt att veta vad som har möjliggjort en viss
”upptäckt” och hur den upptäckten har spunnits vidare på av andra som har
rättat den eller förkastat den (Foucault, 2002a:47-60). I den här avhandlingen
diskuterar jag främst kvinnor som företagare och företagande som politisk
satsning. Dessa objekt har inte alltid varit givna. Under långa tider var
exempelvis kvinnor enligt lag förbjudna att driva näringsverksamhet och
kvinnor som företagare existerade då enbart (i teorin) som en antites till
företagare vilka uteslutande var män24. Objektet kvinnor som företagare kan
därmed tänkas ha sin grund och framväxt i rollen som antites som sedan
definierades om och inkluderades i tesen (fortfarande ur ett teoretiskt
perspektiv). Ett sådant ursprung, för att ta ett exempel, får också konsekvenser
för vilka noder i systemet som diskurser och publikationer om objektet intar.

Vem som äger rätten att föra objektets talan är inte heller självklart. Det finns
ingenting som säger att det är objektet själv som besitter den möjligheten. Var
diskurs och vart sätt att tala om ett objekt uppbär en rad laddningar vilket är
viktigt att betänka, speciellt när olika verk används som var för sig tecknar

                                                  
24 Denna diskussion utvecklas vidare i kapitel 3.
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ögonblick eller nedslag där en sådan diskurs är frusen. Med frusen avser jag här
en producerad utsaga som är tids och rumsbestämd, en ögonblicksbild av ett
skeende. Det gör att den inte är ”sann” över all tid och alla rum, inte heller
representativ för alla objekt eller grupperingar som är knutna till den. I alla
litterära verk ligger teoretiska val mer eller mindre tydligt uttalade, val som görs
beroende på vilken funktion som verket ämnar fylla (Foucault, 2002a:68, 87).
”Det finns inte någon naturlig taxonomi som skulle ha varit exakt, om man inte
betraktat den som orubblig.” (Foucault, 2002a:89). Sammantaget gör detta att
även litterära verk och processer bör förstås som sociala konstruktioner. Det
resonemang som förs här syftar till att visa hur verkligheten, kunskap och makt
konstrueras och därmed också kan rekonstrueras. Det väcker vidare frågan om
vem kunskapen representerar. Vem är den producerad av och vem är den
producerad för?

Att värdera och kritisera vedertagna “sanningar”
– epistemologiska ställningstaganden

Ett växande antal böcker och artiklar ställer sig kritiska till att stora delar av den
kunskap som producerats under lång tid och som vi baserar vårt ”vetande” på i
grunden är undersökningar av män, på män, för män (se till exempel Harding,
1987). En effekt av detta är att de diskurser som utgår från mannen och det
manliga har kommit att betraktas som representationer av det mänskliga, det vill
säga representativa för alla individer trots att de saknar förankring i kvinnors
erfarenheter och upplevelser (jämför Burr, 1995). Kunskaper baserade på mäns
liv och erfarenheter har därmed blivit normgivande. Detta trots att varken män
eller kvinnors liv och erfarenheter kan förstås som homogena. På en stereo-
typiserande och generaliserande nivå polariseras dock kvinnor och män och
mannen och det manliga står modell för det universella och mänskliga.
Svårigheten att se och förstå mäns aktiviteter som könsbetingade blir som en
följd av detta stor. Hur kan det ”mänskliga” vara könsbetingat? Detta väcker
frågor kring vad som är kunskap, eller mer korrekt, vad kunskap är.

Vår kunskapssyn präglas oundvikligen av våra utgångspunkter i och
erfarenheter av det sociala livet. Det kan exemplifieras i termer av kön, klass,
ras, utbildning och dylikt. Grunderna varpå det som får anses vara allmänt
accepterad kunskap vilar kan ifrågasättas. I detta ifrågasättande är det samtidigt
viktigt att vara vaksam på hur den alternativa kunskapen skulle kunna te sig, vad
en sådan alternativ kunskap i sig producerar och reproducerar. Jag menar att det
är förtjänstfullt att använda kvinnors perspektiv och erfarenheter för att utveckla
nya, specifika problem och teser och för att designa forskning för kvinnor som
ett sätt att motverka den universella och vedertagna (på män baserade) bilden av
vad som är ”sant” och inte samt vem som äger denna sanning. Men en ”ny”
kvinnornas epistemologi är i sig ingen lösning då kvinnor inte utgör en homogen
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grupp med en kunskap att erbjuda, en sanning eller en bild av verkligheten
(Harding, 1987:188). Målet är istället att lyfta fram och erkänna kvinnors
erfarenheter som en likvärdig legitim grund för producerandet av kunskap som
tidigare männens berättelser och erfarenheter varit. Det låter enkelt men det
utmanar en kunskapsstruktur stadd i sin form med ett tydligt tolkningsföreträde.
Den här avhandlingen utgör en möjlighet att lyfta fram kvinnors berättelser och
erfarenheter och låta dessa ligga till grund för produktionen av kunskap.
Innebörden av att ställas mot den rådande normen (i det här arbetet som
företagare främst genom att vara kvinna) kan blottläggas. Kunskap är en social
produktion där dikotomiseringen ”rätt” respektive ”fel” ger kunskaperna sin
legitimitet eller brist på sådan. Närvaro och frånvaro av någonting skapar
tillsammans meningen av begrepp och fenomen. Genom att argumentera för en
kompletterande teori om kunskap där kvinnors liv och erfarenheter utgör
grunden argumenterar jag också för en utgångspunkt baserad på “både och”
istället för “antingen eller”.

OM ATT INTERAGERA

Med en syn på verkligheten som socialt konstruerad genom interaktion mellan
individer eller grupper av individer blir ett processtänkande med betoning på
föränderlighet och interaktion en naturlig utgångspunkt för arbetet (jämför
Weinstein-Shr, 1990:346) Ett angreppssätt som fokuserar på processer och som
drar nytta av snarare än förnekar intuition, känslor och perspektiv som en del av
forskningsrelationerna och forskningsprocessen (Wolf, 1996) växer fram. Detta
leder i sin tur till att en flexibilitet i sättet att närma sig empirin blir nödvändig
(Reinharz, 1992:208). Det individuella och subjektiva ges utrymme. Följden av
detta är att både jag och de kvinnor jag samtalar med påverkas av interaktionen
under processens gång, både deras och min(a) diskurser förändras stegvis.
Angreppssättet kan liknas vid vad Chirban (1996) kallar för ”the Interactive-
Relational approach” där öppen och uppriktig kommunikation eftersträvas
tillsammans med ett aktivt deltagande från samtliga inblandade parter där tankar
och känslor kan utbytas. Processen blir mer än att söka efter fakta (Chirban,
1996). Jag har låtit kvinnornas önskade sätt att interagera styra hellre än
konkreta materialinsamlingsmetoder. Omfattning och systematik skiljer sig
därför något åt i de olika relationerna. Interaktionen utgör mitt verktyg och det
preciseras till det verbala eller icke-verbala samspelet mellan individer. Detta
samspel är kontextbundet.

Det interaktiva inslaget i forskningsprocessen är inget nytt grepp. Däremot är det
en väsentlig skillnad mellan att retrospektivt analysera interaktionen och att
medvetet förhålla sig till densamma redan initialt. På så vis kan en rad problem
undvikas. En öppen och fri kommunikation mellan samtliga deltagare gör att
frågor relaterade till forskningsprocessen naturligt och löpande kan diskuteras.
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Lundin och Wirdenius (1990) visar detta tydligt genom att blicka tillbaka på en
forskningsprocess och diskutera interaktionens roll samt vilka problem ett
medvetet grepp redan inledningsvis hade kunnat undvika. Även Acker et al
(1983) lyfter fram vikten av interaktion i kvalitativ, samhällsvetenskaplig
forskning.

Likt Lundin och Wirdenius (1990) skriver sig Acker et al bort från antagandet
att forskaren måste och kan sträva mot att verka som en neutral observatör som
står utanför de sociala sammanhang som studeras. Balansgången mellan ett
avståndstagande och att påtvinga det studerade de egna definitionerna av
verkligheten bör hållas under ständig uppsikt. Detta är inte alltid möjligt att nå
fullt ut då de parter som möts i en forskningsprocess inte alltid har samma
utgångspunkter, förutsättningar, intressen eller språkbruk (Acker et al,
1983:425). Att hantera denna balansgång är dock en av det interaktiva
angreppssättets styrkor, inte genom att utradera maktobalansen i varje möte men
genom att minimera den genom lyhördhet. En obalans kan ha många orsaker
och dialogens eller kommunikationens karaktär kan te sig olika av många
anledningar. Jag som kvinna möter och samtalar här med andra kvinnor vilket
betyder att jag som kvinna direkt eller indirekt har upplevt objektifieringen av
kvinnan i vårt samhälle vilket naturligt påverkar hur jag relaterar till mina
studieobjekt när jag själv skapar kategorin Kvinnor (se Acker et al, 1983:425-
427). Även här är genusaspekten viktig och laddad.

Än en gång träder maktaspekten fram (den problematiseras av Acker et al 1983,
dock inte av Lundin och Wirdenius 1990). Maktobalansen mellan forskare och
beforskad är en moralisk fråga och att minimera maktobalansen mellan forskare
och beforskad är en ambition som utmanar. Makt(o)balansen är viktig att
reflektera över. Det kan göras på många sätt och ur många perspektiv.
Objektivitet, men även kontrollerad subjektivitet, konserverar idén om avstånd
mellan den som frågar och den som svarar (Heshusius, 1994:20). Mitt valda
angreppssätt utraderar inte maktobalansen mellan mig och de kvinnor jag
samtalar med. Det hjälper mig däremot att bli medveten om och reflektera över
maktproblematiken. Att helt utradera maktrelationen mellan individer låter sig
dock svårligen göras; “Successful immersion may create more sensitive
researchers and ethnographies but cannot change where we come from and
where we return to” (Wolf, 1996:10).
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DET SUBJEKTIVA INSLAGET
– ETT PROBLEM ELLER EN MÖJLIGHET?

Vi kan inte ändra på var vi kommer ifrån eller vad detta har gett oss i
föreställningar, erfarenheter och perspektiv på tillvaron. Vi kan inte nollställa
oss inför varje ny situation vi möter och därmed inte heller betrakta eller
bedöma utan ett subjektivt inslag. Därför är hanteringen av subjektiviteten
intressant. Mitt ställningstagande görs med utgångspunkt hos Heshusius (1994)
och Peshkin (1988) som båda menar att det subjektiva inslaget i forsknings-
processen måste lyftas fram och erkännas men som därefter intar olika stånd-
punkter i hur subjektiviteten skall hanteras.

För Heshusius (1994) går subjektiviteten varken att undvika eller att särskilja
från forskarens jag. Hon skriver “When researchers tell us (or themselves), here
are the subjective parts of me that were involved in the research process,
shouldn’t they also be able to state what parts of them were not subjective? Are
there parts of us that are not subjective? If so, are the not-subjective parts
objective? [...] If so, must I then assume that we have a reliable and/or objective
way of knowing our subjectivity? The idea seems to be that we can construct
what we call “subjectivity” as something more or less separate from ourselves,
something we can be in charge of by the sheer force of trying to restrain “it”,
account for “it”, and keep “it” under our management” (1994:16). Med detta
perspektiv behöver subjektiviteten inte reflekteras över då den är del av ett
ömsesidigt skapande mellan forskare och beforskad.

Peshkin anser, likt Heshusius, att subjektiviteten inte kan avlägsnas eller bortses
ifrån, den är närvarande i både forsknings- och icke forskningsrelaterade
aspekter av våra liv. Den utgör ett värdefullt inslag i forskningsprocessen då
den, tillsammans med insamlat material, utgör forskarens bidrag. Däremot är det
viktigt att vara medveten om sin subjektivitet för att kunna reducera, tämja och
hantera den. Subjektiviteten utgör ett närvarande problem i forskningsprocessen
och ett sätt att hantera detta problem för forskaren är att observera sig själv och
därigenom “... learn about the particular subset of personal qualities that contact
with their research phenomenon has released. These qualities have the capacity
to filter, skew, shape, block, transform, construe, and misconstrue what
transpires from the outset of a research project to its culmination in a written
statement. If researchers are informed about the qualities that have emerged
during their research, they can at least disclose to their readers where self and
subject became joined.” (Peshkin, 1988:17). Enligt Peshkin är det möjligt att
urskilja olika subjektiva delar av forskaren (“I’s”) som påverkar
forskningsprocessen olika. Dessa ”I’s” bör kartläggas, redogöras för och
reflekteras över. Ett sådant urskiljande skulle vara omöjligt enligt Heshusius
ställningstagande.
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Jag betraktar inte subjektiviteten som ett problem att hantera eller som något att
tämja i likhet med Peshkin (1988) men jag ställer mig heller inte bakom
Heshusius (1994) argument att subjektiviteten inte kan eller behöver reflekteras
över. En process är under ständig förändring och en komponent i
forskningsprocessen är forskaren och dennes subjektivitet. Även om jag
betraktar både verkligheten och publikationen som sociala konstruktioner är det
viktigt att reflektera över vilka av mina egna konstruktioner som är tongivande i
processens olika steg, vad jag går in i studien med samt vad jag är med och
formar under processens gång. Min förståelse av fenomenet som studeras är
naturligt inte densamma allt genom studien. Att medvetet och löpande reflektera
över detta gör det möjligt att påvisa hur jag har förhållit mig till det jag studerar.
För detta ändamål, att visa hur min egen förståelse har förändrats under arbetets
gång, presenteras i bilaga 3 en rad reflektioner nedtecknade med jämna
mellanrum. Detta är mitt försök att så öppet som möjligt redogöra för min roll
och min position i studien samt dess föränderlighet. Reinharz skriver; “Although
changing the researcher is not a common intention in feminist research, it is a
common consequence […] learning should occur on three levels in any research
project: the levels of person, problem and method. By this I mean that the
researcher would learn about herself, about the subject matter under study, and
about how to conduct research.” (Reinharz, 1992:194).

AVSTAMP

För avhandlingen har de ställningstaganden som diskuterats i det här kapitlet
betydelse. Jag betraktar avhandlingen som en subjektiv och processuell
skapelse. Både det material som samlas in genom samtal och teoretiska källor är
resultat av olika val gjorda av andra före mig. Arbetet att välja ut dessa noder i
systemet om man så önskar och att länka dessa samman till en egen produkt är
mitt. Avhandlingen bygger på en rad laddningar och värderingar, mina och
andras. En del av dessa är synliga för mig, andra är det med sannolikhet inte.
Som produkt har avhandlingen varken ett större eller mindre värde än någon
annan produkt, den är bara unik i bemärkelsen att den är sammansatt på sitt
särskilda vis. Min egen process åskådliggörs i bilaga 3. Väl medveten är jag om
att detta också är ett försök att paketera ett händelseförlopp i en form, att återge
någonting subjektivt i en lätt objektiv anda. Är reflektionerna som återfinns där
rekonstruktioner eller konstruktioner? Säg det. Jag gör ingenstans anspråk på att
företräda ”sanningen” om hur det förhåller sig, om jag med min uppsättning
utgångspunkter – teoretiska som personliga – och med mitt insamlade och
sammanställda material lyckas teckna en bild av hur det kan se ut i den så
kallade verkligheten är det gott nog. Att den bilden ska kunna bidra med en
ytterligare förståelse för det jag studerar är min ambition och förhoppning. När
jag låter förstudien leda mig vidare gör den det på det sätt som jag väljer att bli
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ledd. Samma förstudie hade kunnat leda mig vidare på helt andra spår. Detta är
min betraktelse av avhandlingen och den kunskap som den levererar.

Att tala om hur verkligheten, diskurser, kunskap och liknande konstrueras
socialt är ett led i att redogöra för ontologiska och epistemologiska ställnings-
taganden som får vidare konsekvenser. Ställningstagandet säger att människor,
ting, ord, handlingar, relationer och situationer är uttryck för ett ständigt
pågående, socialt skapande. Det är med det grundläggande förhållningssätt som
återspeglas i detta kapitel som jag tar min avstamp för det fortsatta arbetet.
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KAPITEL 3

KVINNAN (OCH MANNEN) – EN
SKAPELSEBERÄTTELSE

”De två principerna om könssegregering och mannen som norm framträder som osökta och
samtidigt tvingande interaktionsscheman. Dessa ’säger’ till kvinnor och män att a) undvik
samma platser och b) om ni ändå hamnar på samma platser se då till att mannen också
fortsättningsvis utgör den överordnade kategorin. […] Genusordningen är en kompass som
är kroppsligt inristad, en handlingsdisposition som ytterst sällan verbaliseras och
reflekteras.” (Lindgren, 1999:16).

Genusteorin är min premiss. Den utgör ett teoretiskt verktyg för att betrakta och
förstå verkligheten samtidigt som den är ett teoretiskt medel för att ifrågasätta
samhällsstrukturer, normer och värderingar. Könade strukturer får bäring på
kollektiv nivå och ger praktiska konsekvenser för kvinnors och mäns liv och
arbete. Det är utifrån denna premiss som jag, inom ramen för en politisk
satsning, betraktar företagande i en regional kontext. Det betyder att könsmakt-
strukturen betraktas som grundläggande, som en teoretisk och praktisk
utgångspunkt. Könsmaktstrukturen är en strukturell ordning som genomsyrar
alla delar av det sociala samspelet i samhället. Strukturella faktorer är inte enkla
att omförhandla, än mindre att bortförhandla. Särskilt om de är av en mer
outtalad karaktär. Att förstå samspelet mellan individ och struktur är nödvändigt
för att förstå det sociala (sam)spelet och dess effekter på samhällelig nivå. Hur
vi talar om kön och genus har spelat och spelar en viktig roll för
könsmaktstrukturens utformning. Det påverkar hur vi förhåller oss till
könsroller, rättigheter, möjligheter samt skyldigheter för kvinnor respektive
män. Kvinnor och mäns hålls på plats inom den ordning som ser till att kvinnor
gör det kvinnor ska göra och män gör det män ska göra. Strukturen och dess
medföljande värderingar har en lång historia där relationen mellan kvinnor och
män både har varit konstant och förändrats över tiden. Det som har varit
konstant över tid och - här västerländskt/svenskt - rum är maktrelationen mellan
könen där män i stor utsträckning och under lång tid har dikterat villkoren för
vad ett kvinnoliv och ett mansliv är, bör och ska vara (se t ex de Beauvoir,
1949). Detta gäller i högsta grad kvinnors arbete. Arbetets art, kvinnors
civilstånd och utbildning är direkt sammanflätade. Kvinnan som maka, mor och
arbetskraft hör samman. Vad utgör då en kvinna respektive en man och varför är
det viktigt att tillskansa sig en förståelse för dessa skapelser?
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FRÅN BIOLOGI TILL SOCIAL KONSTRUKTION.
”När jag använder orden ’kvinna’ eller ’kvinnlig’ menar jag förstås inte något ’typiskt’ eller
någon evigt oföränderlig egenskap. Till de flesta av mina påståenden bör fogas, ’med den
uppfostran och den moral vi har idag.” (de Beauvoir, 1949:161).

Könsmaktstrukturen bygger på en polarisering mellan kvinnor och män där de
två kategorierna utgör ett motsatspar, om än ofta betraktade som
komplementära. Den biologiska kroppen utgör polariseringens grund och
används effektivt som argument för att se till att denna polarisering upprätthålls.
Biologiska skillnader mellan kvinnor och män har betydelse i den reproduktiva
sfären. Män kan inte föda barn men det kan (de flesta) kvinnor. Därmed blir
biologiska skillnader, som ur ett reproduktivt perspektiv är komplementära,
tydliga och svåra att förneka. Biologiska skillnader samt vilken roll de spelar är
en ständigt pågående diskussion. Problematiken närmas utifrån olika
ståndpunkter. Jeffcote och Workman (2001) menar exempelvis att människans
sociala beteende bästa kan förklaras av nedärvda, biologiska karaktäristika och
att omgivningens sociala influenser är sekundära och därmed mindre centrala. I
vilken utsträckning sådana skillnader påverkar beteenden är däremot inte en
absolut självklarhet. Samma beteende hos en kvinna och hos en man tolkas olika
där det exempelvis ses som sexigt och attraktivt för en man att vara en stark
ledare medan en kvinna möter precis motsatt reaktion (ibid., 2001:11). Denna
tolkning av kvinnors och mäns beteende betraktar jag som den springande
punkten. Tolkningen har ingen biologisk grund, däremot använder den biologin
som ett medel för att skilja kvinnor och män åt och för att värdera kvinnor och
män olika. Detta gäller inte bara kvinnors och mäns varanden utan även deras
göranden. Det är inte svårt att se att så kallade ”kvinnliga” uppgifter är lika
viktiga som ”manliga” men att få detta att reflekteras i en marknadsekonomi är
en annan sak (Jeffcote & Workman, 2001:15-17). Avgörande är alltså hur den
biologiska kroppen samt dess manifestationer värderas. Att lyfta fram kroppen
och erkänna biologins betydelse som grund för sortering och segregering är en
sak. Det innebär inte ett ställningstagande som samtycker till att värderingar som
omgärdar kroppen skall betraktas som vägledande eller avgörande för hur olika
individers handlingsutrymmen i samhället skapas.

Det är viktigt att luckra upp den biologiskt grundade, ”absoluta sanningen” om
kvinnor och män som varelser med givna karaktäristika. Alla barn föds inte med
ett givet biologiskt kön, i fall när detta inträffar socialiseras barnet in i den
könsroll som bedöms ligga närmast barnets biologi och barnet formas på så vis
till kvinna eller man. Inte ens biologiskt kön kan alltid definieras av enbart
kromosomer, även sociala implikationer baserade på en bedömning av genitalas
utseende vid födelsen kan alltså bli vägledande för en individs könsbestämning
(Devor, 1989:3 ff.). I vissa kulturer är det heller inte givet att individer är
kvinnor eller män. Hos exempelvis aboriginerna existerar mer än två köns-
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kategorier och under särskilda omständigheter kan individer byta kön utan att
förändra de biologiska könsattributen (Devor, 1989:43). Biologins roll är således
inte oantastbar trots att den ofta behandlas som någonting absolut och påverkar
hur kvinnor och män bemöts, behandlas och värderas i det sociala livet.
Resonemang likt dessa visar att även det absoluta i vår ”sanning” om kvinnor
och män och biologi är socialt skapad.

Det är alltså inte de biologiska skillnadernas existens i sig som har lett till en
värderingsgrund där kvinnan betraktas som annorlunda mannen som utgör
normen för det mänskliga och universella (Rosaldo, 1974:31; Saarinen, 1989:63,
se även Lundgren, 1995). Den mening, vikt och betydelse som begreppen
Kvinna och Man laddas med skapar denna värderingsgrund. Med värderings-
grunden följer också förväntningar på vilka ”egenskaper” kvinnor och män skall
ha och uppvisa. Sådana ”egenskaper” tenderar att vara seglivade och
laddningarna svårligen föränderliga. Skillnaderna mellan kvinnor och män
tenderar att institutionaliseras och tas allt för ofta för givna. Eftersom kvinnor
och män reproduktivt skiljer sig åt kan andra så kallade skillnader, styrkor
respektive svagheter könen emellan legitimeras i samma andetag. Märkligt nog
tenderar även andra skillnader att dra åt samma håll som de biologiska. Den
värderingsgrund som de biologiska argumenten formar och fastslår har också en
tendens att placera mannen i den produktiva sfären och kvinnan i den
reproduktiva vilket alltså understryks av förväntningar på kvinnors och mäns
varanden och göranden även utanför reproduktionen. Värderingsgrunden finns
närvarande i vår samhällsstruktur. De bilder och normer vi har av vad en kvinna
är, kan, bör samt ska göra - och kanske än viktigare, inte bör göra – för att
betraktas som en ”riktig” kvinna har sina rötter här. En manscentrerad tolkning
av verkligheten föreligger. ”Detta leder till att mannen uppfattas som människan
och kvinnan som könet. Det maskulina får representera det universella, det
feminina det specifika.” (Saarinen, 1989:63, se även Di Stefano, 1990). Och så
är hon, Kvinnan, plötsligt skapad i all sin avvikelse från den av naturen givna
normen. Relativt oemotsagd, men väl integrerad i samhällets syn på vad som är
utmärkande för Kvinnan och Mannen fastslås denna ”sanning”. Oavsett vilken
vikt vi personligen väljer att ålägga de biologiska argumenten menar jag att
dessa inte kan bortses ifrån då de ligger som ett stadigt fundament som uppbär
könsmaktstrukturen (jämför Weedon, 1999:16).

Ett sätt att röra sig bort från biologisk determinism är att betrakta kvinnor och
män utifrån termen genus istället för kön. Genus kan definieras som det socialt
bestämda könet där vad som är en kvinna respektive en man, kvinnligt
respektive manligt är socialt bestämt och känt. Genus är aldrig statiskt eller
neutralt, inte heller socialt oviktigt (Sundin, 1997:235, se även Nicholson,
1995). Människors genusidentiteter och de attribut som av andra tillskrivs genus
färgar och påverkar samtliga aspekter av social interaktion (Devor, 1989:140).
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Detta innebär att det i varje social kontext, i varje samhälle och i varje tidsanda,
finns starka normer som talar om vad en kvinna bör göra och inte, tillika vilka
beteenden som anses vara kvinnliga. Detsamma gäller för män. Barn socialiseras
in i dessa beteendemönster vid tidig ålder och på så vis reproduceras ett
normsystem som i stort utgör de oskrivna regler som dikterar kvinnors och mäns
liv (se exempelvis Devor, 1989; Björk, 1996). Ett vanligt argument är att det
finns ”naturliga” roller för kvinnor och män. Kvinnor och män sägs ofta kunna
göra samma saker, däremot är de flesta aktiviteter indelade i ”passande” och
”opassande” kategorier för både kvinnor och män. Personer som, av olika
anledningar, inte på ett tillfredsställande vis anpassar sig till den tillskrivna
genusidentiteten kan bli socialt stigmatiserade för ett sådant ”misslyckande”
(Devor, 1989:61). Sådana regler är oskrivna och ofta mer osynliga än kön men
de sorterar likväl. Termen genus diskuteras av bland andra Felski som, med egen
hänvisning till Braidotti menar att ”Genus är knutet till en sociologisk syn på
manligt och kvinnligt som utifrån påförda ”roller”, som så småningom kan
försvinna i en tänkt androgyn framtid” (2002:56). Ett alternativ till begreppet
genus som förs fram är begreppet könsskillnad vilket då skulle röra förståelsen
bort från de sociala roller som genus implicerar. Dock får även begreppet
könsskillnad sin laddning ur det perspektiv som det betraktas utifrån.
Könsskillnaden kan därmed vara teoretiskt underbyggd men inte nödvändigtvis
reflekteras i praktiken.25

Dessa oskrivna regler slår igenom i samhällsstrukturen. De utgör en strukturell
realitet som utövar makt över kvinnors och mäns liv. ”The power of gender
stereotypes is not just in the mind, for they have a perfect material reality, which
helps to reinforce the social and economical conditions within which they are
developed and employed.” skriver Moore (1988:38) och förflyttar därmed genus
från att vara en individuell angelägenhet till den strukturella samhällsfråga som
det de facto är. Hirdman ser begreppet genus som ett mer inträngande försök att
förstå de maktförhållanden som finns mellan kvinnor och män och som en följd
av dessa maktförhållanden reproduktionen av kvinnors underordning. Att föra in
maktaspekten i förståelsen av genus är centralt då det sociala systemet har
betydelse för kvinnors och mäns handlande. Att låta åtskillnaden mellan kvinnor
och män, baserad på biologiska argument som rör den reproduktiva sfären, spilla
över på det sociala systemets skapande av Kvinnan och Mannen i hela det
sociala livet där även den produktiva sfären är en del är en absolut fråga om
makt (Jonasdóttir, 1985; Hirdman, 1990; Delphy, 1996; Sundin, 1998).
                                                  
25 För vidare diskussion om begreppet könsskillnad samt hur detta positionerar sig relativt
andra begrepp och utgångspunkter som skapar Kvinnan och Mannen, se Braidotti (2002).
Ytterligare problematisering av begreppsbildningen diskuteras av Lykke (2003) som lyfter
fram vikten av att betrakta genus som kategori i relation till andra begrepp som exempelvis
ålder, klass, sexuell prefens och liknande. Detta diskuteras utifrån det teoretiska begreppet
intersektionalitet, detta som ett sätt att luckra upp rigida och förgivettagna förståelser.
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Samhällsförhållanden och strukturer beror inte på kroppsfunktioner utan på hur
vi väljer att förhålla oss till dem (Jonasdóttir, 1985:141). Att resonera kring
kvinnor kontra män blir lätt schabloniserande och stereotypt.  Viktigt är dock att
vara medveten om att oskrivna regler som skapar sådana schabloner genom att
tala om att ”så här ska det vara” inte är att likställa med ”så här måste det vara”.

Kvinnors och mäns ”egenskaper” och ”karaktäristika” mejslas fram genom att
kvinnor och män tydligt ställs mot varandra. Dikotoma begrepp hjälper oss
delvis att sortera och strukturera upp verkligheten och kan också på ett mycket
generaliserande vis hjälpa oss att föra argument framåt. Samtidigt verkar de
begränsande då de inte lämnar nämnvärt utrymme för nyanser och diversitet
inom de motsatta grupperna som skapas genom dessa dikotoma begreppspar.
Genom att betrakta Kvinnan och Mannen som två dikotoma begrepp blir det
tydligt (om än inte nyansrikt) hur stark åtskillnaden är samt vad som förväntas
av såväl Kvinnan som Mannen.

 Dikotoma begrepp, likheter och olikheter

“In a culture that is in fact constructed by gender duality, however, one cannot simply be
‘human’. This is no more possible than it is possible that we can ‘just be people’ in a racist
culture.” (Bordo,1990:152).

Ett begrepp eller en företeelse får sin värdeladdning genom att ställas i relation
till någonting annat. Det är i relation till det motsatta som gränser dras upp för
vad som är exempelvis varmt/kallt, acceptabelt/oacceptabelt eller kvinnligt/
manligt. Alla begrepp är fyllda av subjektiva meningar och innebörder vilket
dock inte förändrar att en värdeladdning är relativ en annan. Saker, egenskaper
och beteenden blir omanliga därför att de anses vara kvinnliga och vice versa26.
Det ena begreppet i ett dikotomt begreppspar uppbär en mer positiv laddning än
det motsatta vilket i sin tur innebär att det ena begreppet överordnas det andra
(se bl a Holmquist & Lindgren, 2002). Såväl begrepps laddningar som deras
över- respektive underordning bygger på ömsesidighet. Ömsesidigheten i
förhållandet mellan individer och grupper av individer måste därför erkännas.
Maktrelationen mellan dikotoma begrepp är ständigt närvarande och den präglar
förutsättningarna för gruppen kvinnor och gruppen män. Ömsesidigheten mellan
könen erkänns dock inte vanligtvis, istället framträder den ena parten som den
enda väsentliga och förnekar all relativitet i förhållande till den andra parten som
naturligt har kvar att betraktas som det absolut andra (de Beauvoir, 1949:13).
Rösing (be)skriver; ”Dikotomin mellan man och kvinna uppfattas som en
dikotomi mellan en rad egenskaper: mannen är aktiv och kvinnan är passiv,

                                                  
26 För en mer ingående diskussion kring vad som anses vara maskulint respektive feminint i
termer av beteenden,
    se bland annat Ahl (2002:51).
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mannen är form och kvinnan materia, mannen ”gör” och kvinnan ”är”, mannen
är subjekt och kvinnan är objekt, mannen är det universella och kvinnan det
partikulära, mannen är aggressiv och kvinnan känslig, mannen är ute och
kvinnan är hemma” (2002:27-28). För att kunna identifiera sig med och relatera
till en av grupperna kan en viss anpassning till normsystemet krävas. Att vara
kvinna inom ramen för detta system innebär då att vara det motsatta till vad det
innebär att vara man, åtminstone om man önskar bli betraktad som en ”riktig”
kvinna. Rösing betraktar dikotomin mellan man och kvinna som en ”ärke-
dikotomi” utifrån vilken hela dikotomiseringen av vår kultur är sprungen, att
luckra upp detta tänkande kan således leda till strukturella förändringar bortom
könade strukturer (2002:28).

Många dikotoma begreppspar är vedertagna i sådan utsträckning att de sällan
ifrågasätts (Holmquist & Lindgren, 2002:1). Därmed är förhållanden mellan
exempelvis kvinnor och män, kvinnligt och manligt svåra att förändra. Med en
sådan polarisering för handen blir de likheter som kan finnas mellan
kategorierna ställda åt sidan (se Holmquist & Lindgren, 2002) och
polariseringen blir därmed ordentligt konserverad. Huruvida likheter och
olikheter grupperna emellan är från början givna eller frammanade och upprätt-
hållna just genom denna polarisering kan diskuteras. Även tendensen att
beskriva saker och förhållanden ur ”kvinnors perspektiv” skapar en distinktion
mellan kvinnors och mäns perspektiv på sociala relationer. Kvinnor och män
som motsatta kategorier åläggs härigenom olika uppfattningar om hur deras
gemensamma system fungerar (Yanagisako & Collier, 1987:15-16, se även
Bordo, 1990:149).

Det är svårt att friskriva sig från de praktiska konsekvenser som denna existerande
dualism ger upphov till. Saarinen (1989) menar att "kön är en meningsfull
kategori ifall man med dess hjälp kan upptäcka åtminstone någon väsentlig
olikhet, åtskillnad eller hierarki mellan könen. Grunden till att kvinnor kan föras
samman i en kategori utgörs då inte av en väsensmässig likhet, utan en
strukturell analogi, nämligen den att kvinnorna oberoende av tid, kultur och
klassposition är förtryckta såsom kvinnor” (1989:68). Härigenom är det inte
motiverat att enbart debattera likhet eller olikhet mellan könen. Även i vilken
utsträckning en eventuell olikhet är en följd av hierarkier, av maktförhållanden
mellan kvinnor och män, men även mellan grupper av män samt grupper av
kvinnor bör diskuteras. Felski problematiserar dock även denna utgångspunkt
och menar att argument som påvisar skillnader mellan exempelvis kvinnor ofta
används för att bestrida argument som lyfter fram skillnader mellan män och
kvinnor, ”mångfalden i verkliga kvinnors erfarenheter tillåter oss inte att chansa
på en generell definition av den kvinnliga skillnaden” (2002:55). Problemet som
uppstår är således hur kvinnan skall befrias från sin annorlundahet gentemot
mannen utan att bli en och samma, det vill säga sammanföras till en homogen
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population. Heterogenitet förutsätter skillnad och skillnader leder naturligt till
jämförelser (Felski, 2002:57).

Att argumentera mot att biologiska skillnader skall vara avgörande för kvinnor
och mäns lika rättigheter men sedan vidhålla just det biologiska som kriterium
för att styra samman kvinnor till en grupp blir därmed i högsta grad
motsägelsefullt. Exempelvis Hardings (1994) argumentation utifrån lesbiska
kvinnors liv visar på att kvinnor är olika och även att kvinnoliv kan innebära
många andra saker än att relateras till en eller flera män. Den här avhandlingen
förhåller sig både till genus och till kön. Teoretiskt är ställningstagandet att den
socialt konstruerade kvinnan (och mannen) är avgörande för könsmakt-
strukturens upprätthållande och de uttryck som den tar sig. Det vi bestämmer att
en kvinna ska vara ligger till grund för de strukturella riktlinjer som dras upp.
Till grund för detta ligger dock den biologiska kvinnan och den biologiska
mannen. Att åtskillnad alls görs mellan kvinnor och män grundar sig ytterst i att
det är just dessa biologiska skillnader mellan individer som legitimerar
polarisering. I praktiken menar jag således att det är kvinnan i biologisk mening
som sorteras och utgör den huvudsakliga grunden till grupperingen av kvinnor.
Ett konkret exempel på det är när Bodens kommun väljer att satsa på ”kvinnors
företagande”. En sortering på biologisk grund äger här rum vilket gör att stora
delar av det resonemang som förs fortsättningsvis kring praktiken i Boden utgår
från termen kön snarare än genus. Det ska inte likställas med ett ställnings-
tagande för biologisk determinism. Snarare tvärtom, de socialt skapade implicita
och explicita mekanismer som skapar den praktik som kvinnorna möter är de
intressanta. Könssegregeringen är alltså väl befäst men var har den sina rötter?
För att förstå den seglivade struktur vi verkar under idag kan en tillbakablick
vara behjälplig.

HAR DET ALLTID SETT UT SÅ HÄR?

Olika värderingsgrunder har genom tiderna satt kvinnors liv och arbete i en
underordnad position gentemot mäns liv och arbete. Tydligt är att det är
Mannens föreställningar om Kvinnan som har fått utgöra en rådande norm i
samhället även om denna bild har olika ansikten under olika perioder.

Kvinnor, äktenskap och arbete

Kvinnors möjligheter till förvärvsarbete har över regioner och epoker sett olika
ut, när det gäller hemarbete har skillnaderna knappt varit märkbara. ”Manliga”
arbetsuppgifter har tenderat att professionaliseras medan ”kvinnliga”
marginaliserats och förblivit hemarbete (Wiesner, 1993:83ff). Trots att livet och
villkoren för kvinnor tillhörande olika samhällsklasser har sett olika ut genom
tiderna fanns (och finns) det en avgörande likhet kvinnor emellan. Kvinnor har
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varit betydligt mer begränsade i val och möjligheter än män (jämför Miles,
1993; Wiesner, 1993).

Bondesamhället27 har beskrivits som det sista av svenska samhällen där kvinnor
och män arbetade på någorlunda jämlika villkor. Jämlikheten bestod inte i att
kvinnor och män gjorde samma saker i lika stor utsträckning, utan i att de båda
två med sina respektive ansvarsområden var lika viktiga för gårdens och
familjens överlevnad (Löfgren, 1982; Ohlander & Strömberg, 1996). Att så lite
av kvinnornas rutinarbete omnämns i litteraturen indikerar också att
kvinnoarbetets ekonomiska betydelse underskattas. Mycket av det dolda arbetet
var en nödvändig förutsättning för ekonomisk överlevnad och framgång bland
svenska bönder (Löfgren, 1982). Det fanns, då som nu, en dold kvinnoekonomi.
Att arbeta i städerna tedde sig under den här tiden något annorlunda än att arbeta
på landsbygden. Många exempel visar på kvinnors påhittighet när det gällde att
finna försörjningsvägar – även sådana som de egentligen var utestängda ifrån
(Ohlander & Strömberg, 1996:53). Änkor var under denna tid de enda kvinnor
som ansågs vara myndiga och därför var de också de enda kvinnor som hade rätt
att bli borgare. Att bli borgare var en förutsättning för att få driva handel eller
öppna en verkstad. Även för yrken utanför de borgerliga (alltså yrken öppna
även för omyndiga kvinnor) måste kvinnor ansöka om och få tillstånd att driva
egen rörelse.

Hur stor andel kvinnor som faktiskt var yrkesverksamma är svårt att uppskatta
då gifta kvinnor inte räknades som självförsörjande även om de drev en egen
verksamhet (Ohlander & Strömberg, 1996:56 ff., se även Losman 1993).
Kvinnor var alltså utestängda från de flesta yrken men arbetade givetvis ändå
inom allehanda näringar trots att de inte formellt kunde driva egen rörelse.
Giftermål kunde öppna dörren till yrkeslivet för en kvinna som härigenom kom
in på sin makes yrkesbana som självskriven medhjälpare. Detta arbete – precis
som bondmorans - syntes inte i något skatteregister oavsett hur mycket kvinnan
arbetade. Kvinnors synlighet kom först med änkeståndet när kvinnan kunde
ansöka om burskap (Ohlander & Strömberg, 1996:56). Änkornas ställning i
samhället var alltså mycket speciell vilket idag kan tyckas märkligt. Losman
skriver; ”En kvinna som blev änka blev genast mer synlig än en hustru, men det
var ju samma människa, och man vågar nog förutsätta, att om en änka visade sig
kunnig och driftig, så var hon förmodligen likadan under äktenskapet” (1993:5).

Vanligt var att kvinnan ärvde och övertog sin avlidne mans verksamhet och
kunde på så vis bli självförsörjande. Somliga yrken var också i första hand
reserverade för änkor för att ge dem möjlighet till försörjning. Ett exempel på

                                                  
27 Bondesamhället föddes efter medeltiden, i början av 1600-talet enligt Ohlander &
Strömbergs (1996) periodisering.
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detta var tobakshandeln i Stockholm som enligt ett kungligt dekret borde
reserveras för änkor och ”avsigkomna borgare” (Ohlander & Strömberg,
1996:95). I många europeiska länder rådde under denna tid en allmän
uppfattning att kvinnors arbete inte var att likställa med arbete i sig utan mer var
att betrakta som en typ av välgörenhet, att ge en kvinna dispens att arbeta
betydde att hon kunde räddas undan fattigdom (Wiesner, 1993:104). Kvinnors
handlingsutrymme måste begränsas och deras insatser har behandlats perifert.
Det faktum att Hon, med allt sitt arbete i hemmet, under alla tider har lösgjort
Honom för lönearbete och produktion bortses helt ifrån såväl som den faktiska
produktion som kvinnor har stått för genom historien (Miles, 1993:166).
”Kvinnornas historia är därför både en historia om deras arbete och en historia
om deras makt – eller maktlöshet” (Ohlander & Strömberg, 1996:65).
Naturligtvis har stora förändringar och i många fall förbättringar ägt rum och
situationen för kvinnor ser i många delar annorlunda ut idag. Naturligtvis har det
även sett annorlunda ut under andra epoker. Det som denna korta och
fragmentariska tillbakablick påvisar är dock att det som idag anses vara en
självklarhet när vi talar om kvinnor liv och arbete för inte allt för länge sedan
enligt lag var en omöjlighet. Kvinnan som företagare var således en juridisk
omöjlighet och mannen som norm för företagande och företagare stod ohotad.
Det fanns en kategori företagare (och till stor del även lönearbetare) och den
utgjordes av män. Normen var universell.

KVINNOR OCH ARBETE:
EN KÖNAD PRAKTIK AV ETT OKÖNAT GÖRANDE.

Idag talar vi gärna om att kvinnor och män verkar på lika villkor. Förklaringarna
till varför det ändå skiljer sig mellan kvinnors och mäns val av exempelvis
utbildning, yrke och grad av ansvarstagande för hem och familj skiljer sig åt.
Det kan hävdas att det ligger i kvinnors natur att göra vissa val, och inte nog
med detta. Att kvinnor och män gör olika val är dessutom gynnsamt för
samhället eftersom de kompletterar varandra genom dessa olika val (jämför
Moore, 1988:22). Detta är ett enkelt, bekvämt och reproducerande sätt att
betrakta ordningen i samhället, ett synsätt som helt bortser från bakomliggande
strukturella faktorer och mönster. ”Kvinnor har, via ett järnhårt men oskrivet
samhällskontrakt, tilldelats huvudansvaret för den helt oavlönade och tämligen
flexibla uppgiften att ta hand om hem och barn, att ta hand om den så kallade
reproduktionen av det mänskliga. Enligt samma hårda kontrakt tilldelas kvinnor
också de sämre jobben i lönearbetet, där skarpa skillnader upprätthålls mellan
”kvinnliga” och ”manliga” arbeten (Wikander, 1992:21-22). Det är med andra
ord samma segregerande fundament som ligger till grund för synen på kvinnor
och män i nutid som dåtid, endast praktiken ser – delvis – annorlunda ut. På
grund av att kvinnor bär det huvudsakliga ansvaret för hem och familj förankrar
sig kvinnor och män olika i arbetslivet. Mäns arbetsmarknadsbeteende har dock
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kommit att framstå som det normala och kvinnors som det avvikande (Forsberg,
1989:36). Även här får mannen agera tes och kvinnan antites. Kvinnan blir sedd
som kvinna i första hand och arbetare i andra hand. En paradox i detta är att
arbete i sig inte är könat men den könssegregerad arbetsmarknad i Sverige
vittnar, icke desto mindre, om arbete som en könad praktik.

Arbete - ett okönat görande

Om arbete i sig inte är könat så stämmer det illa överens med gängse hur arbete
framställs i prat. Kvinnor har alltid varit verksamma på, såväl som utanför,
arbetsmarknaden28. Att betrakta arbete som uppbyggt av arbetsmarknads-
relationer eller klassrelationer är inte nog för att kunna förstå kvinnors arbete.
För detta måste en könsproblematisering av fenomenet arbete till (Jansson,
2001:29). Arbete är någonting man gör och inte någonting man är och är därför
inte könat (Jansson, 2001). Teoretiskt är det aktören på arbetsmarknaden som är
könad, inte arbetet som utförs. Såväl prat om som praktiken kring arbete är,
paradoxalt nog, den rakt motsatta. Ett sätt att närma sig de interrelaterade
konstruktionerna kön och arbete är att studera könsskapande processer i
organisationer vilket tydligt visar att arbete inte är ett könsneutralt fenomen
(Eriksson & Eriksson, 2002:53). Eriksson och Eriksson menar att det finns
”vissa gemensamma kulturella konstruktioner kring bland annat kön och
profession” (2002:54), detta tar sig bland annat uttryck i olika professionella
ideal som skapar både arbetet och arbetaren. Sådana ideal framträder genom
prat, det vill säga hur personer talar om sig själva i egenskap av tillhörande en
profession. Det är värt att understryka att det är genom vardagliga praktiker som
en sådana uttryck för kön och arbete framträder. Det är i vardagliga praktiker
som strukturella normer och föreställningar kommer till uttryck och manifesterar
sig i individers liv och vardag.

Resonemanget som förs av Eriksson och Eriksson bygger på skapandet av kön
och arbete i organisationer. Jag menar att tankelinjerna väl går att tillämpa på
processer som skapar kön och arbete men som ligger utanför en organisation.
Författarna lutar sig vidare mot Gherardis begrepp ceremoniellt och åter-
ställande arbete. I det ceremoniella arbetet representerar både kvinnor och män
sin könstillhörighet och förväntar sig att den skall bekräftas av andra. Då den
symboliska ordningen hotas eller bryts ägnar vi oss däremot åt återställande
arbete som består av olika ritualer som syftar till att återställa den symboliska
ordningen och samtidigt reparera avvikelser från denna ordning (Eriksson &
Eriksson, 2002:56). Detta visar på hur könsmaktstrukturens inneboende makt
kan operera. Könstillhörigheten kan ge sken av att vara förhandlingsbar, i alla
                                                  
28 För tydlighets skull – även den obetalda arbetet är i mitt förmenande en del av
arbetsmarknaden, dock är det när arbetsmarknaden diskuteras i den offentliga debatten enbart
betalt arbete som avses.
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fall i någon utsträckning, men när denna förhandlingsbarhet tar för mycket plats
på arenan återställs den kollektiva ordningen. ”I detta processperspektiv
konstituerar och konstitueras kön, organisation och profession i relation till
varandra i och genom informanternas sociala praktiker. Hur detta kan ta sig
uttryck är dock en empirisk fråga” skriver Eriksson och Eriksson (2002:56).
Sålunda manifesterar sig könsmaktstrukturens inneboende – och reglerande –
makt på olika arenor för socialt liv varav arbete är den arena som står i fokus
här. Kvinnorna i det här arbetet är tänkta att röra sig från en del av
arbetsmarknaden till en annan, från vård och omsorg till företagande. Det
betyder att de även rör sig från en professionell identitet till en annan.
Förflyttningen från vård och omsorgsanställda till företagande berör
identitetsskapande på flera interrelaterade plan. Det är en individuell om-
ställning, en professionell omställning samt även en könad fråga – vilka
diskursiva diskrepanser föreligger i ett sådant skifte mellan kvinnor och män i
samma situation? Det här arbetet ämnar inte att svara på denna frågeställning,
den är enbart retorisk. Det som dock konstateras är att kvinnorna normaliseras
två gånger. Den första normaliseringen återfinns i relationen mellan det politiska
(offentliga) systemet kontra det privata, den andra normaliseringen återfinns
inom könsmaktstrukturen där korrektioner för så kallade ”avvikelser” äger rum.

Arbete har i högsta grad en könad laddning, där visst arbete betraktas som
”manligt” och annat arbete som ”kvinnligt”. Ett mycket konkret exempel på
detta är distinktionen mellan betalt kontra obetalt arbete där det första har en
starkt manlig konnotation och det senare en starkt kvinnlig. Forsberg trycker på
denna åtskillnad och skriver ”Människor är formade till män och kvinnor både
biologiskt och socialt. Strukturer, processer och ting är däremot enbart formade
till manligt och kvinnligt i ett socialt sammanhang.” (1992:121). Att köna ett i
grunden okönat görande är en aktiv, skapande handling. De faktiska effekter vi
kan se på arbetsmarknaden är tydligt kopplade till könsdimensionen, det vill
säga det biologiska könet utgör fortfarande sorteringsmekanism. Genom detta
kan vi också tala om arbetets könade praktik. Kvinnors arbete är könat även när
de träder in i det betalda arbetets sfär vilken tidigare varit reserverat för män.

Relationen mellan betalt och obetalt arbete som en könad praktik

Relationen mellan betalt och obetalt arbete är viktig. Den får konsekvenser både
på individnivå och samhällsnivå och bidrar än idag till att strukturera
produktionen i samhället. Det obetalda arbetet tenderar att inte betraktas och
värderas som arbete, däremot lösgör det resurser för förvärvsarbete. Genom att -
för att generalisera - kvinnor tar ansvar för familj och hem och anpassar sitt
förvärvsarbete efter detta görande frigörs män som arbetskraft att delta i den
avlönade produktionen i samhället. På detta vis är det obetalda arbete knutet till
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det betalda, det utgör i många stycken en förutsättning för betalt arbete29. Sett ur
detta perspektiv struktureras både det obetalda och det betalda arbetet av
lönearbetarsystemet (Jansson, 2001:140-141). Även när både mannen och
kvinnan lönearbetar är åtskillnaden tydlig. Detta avspeglas bland annat i det
värderande språkbruk som brukar hänvisa till männens arbete som tillhörande
den primära arbetsmarknaden och kvinnor arbete som tillhörande den
sekundära30. När det obetalda arbetet ges ett värde görs det därför att det frigör
tid och möjlighet för andra att förvärvsarbeta31. Utförandet av det obetalda
arbetet är en tjänst som kvinnor förväntas erbjuda. Jansson (2001:277) menar att
självuppoffring är en moralisk dygd och ett förväntat kvinnligt beteende.
Eftersom kvinnor förväntas vara självuppoffrande betraktas inte de själv-
uppoffrande handlingar som kvinnor begår som heroiska. De uppfattas i själva
verket inte ens som handlingar, utan som naturligt varande, som ett instinktivt
beteende.

Problem förknippade med kvinnors utträde på arbetsmarknaden förklaras ofta
med att kvinnorna också är mödrar. Skillnaden mellan kvinnors och mäns
arbetsmarknadsdeltagande placeras därmed utanför själva arbetet. Både arbete
och män friskrivs på så sätt från ansvar för kvinnors underordning. Under-
ordningen förläggs istället till kvinnors dubbla vedermödor eftersom det är i
kvinnors ”naturliga” livsvillkor problemen bottnar. Hur konflikter mellan
moderskap och arbete skall hanteras görs inte till en fråga om förhandling
mellan kvinnor och män, eller ens mellan mödrar och arbetsmarknad. Istället är
det för var enskild kvinna att hitta strategier för att bemästra det som är givet av
naturen och därmed inte går att förändra. Det som förenar kvinnor konstrueras
således som naturligt och oföränderligt (Jansson, 2001:282, jämför även
Albinsson & Arnesson, 2000:86). Kvinnlighetens betingelser blir strukturella
och ordnande samtidigt som ansvaret läggs på individen. ”Om det visar sig vara
ett ogörligt uppdrag avfärdas det som en enskild kvinnas misslyckande. Ingen
annan kan lastas för det man själv valt. Som maktmedel är det oöverträffat att
göra de förtryckta till orsaken till sitt eget förtryck” (Jansson, 2001:25). Så länge
en förmodad könsneutralitet föreligger i samhällsstrukturen och på arbets-
marknaden och kvinnan blir bärare av sitt eget problem kommer de individuella
valen aldrig att förstås annat än ur ett individuellt perspektiv. Strukturer som
lägger sordin på kvinnors upplevda och faktiska handlingsutrymme går fria. En
följd av detta är att kvinnors arbete (främst det obetalda) har svårt att erhålla ett
högt värde såväl hos kvinnor som hos män (Jansson, 2001:261). En tydlig
                                                  
29 Jämför exempelvis Qvists (1980) resonemang om den historiska uppdelningen i mäns
arbete och kvinnors sysslor tidigare i detta kapitel.
30 En diskussion kring denna relativt vedertagna terminologis lämplighet återfinns i Dareblom
(2002).
31 Huvudsakligen mäns arbetskraft, men i viss utsträckning även andra kvinnors arbetskraft
genom utförandet av exempelvis barnomsorg och liknande tjänster.
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underordning av gruppen kvinnor som arbetskraft kan skönjas och denna
underordning är i högsta grad en konstruerad underordning.

Kvinnans konstruerade underordning på arbetsmarknaden

Det svenska samhället beskrivs ofta som jämställt, som ett föregångsland.
Frågan är vad satsningarna på jämställdhet har gett för resultat. Trots att vissa
normer och värderingar har förändrats kvarstår en tydlig och stark segregering
mellan kvinnor och män inom många områden. Det som har ersatt en rad
undanröjda, formella hinder för jämställdhet är en mer osynlig struktur som ger
upphov till en omfattande ojämställdhet. Dahlström talar här om en avkönad”
(”könlös” eller könsneutral) ojämställdhet” (1992:30). Könsneutraliteten kan
ifrågasättas då normen och språkbruket oftast utgår från mannen som det
normala och acceptabla och ”därmed förbiser man de kvinnospecifika hindren
för frihet och jämställdhet” (ibid., 1992:38). Alla förändringar till trots betraktas
kvinnan fortfarande som bärare av könskonflikten. Den upprätthållna
distinktionen mellan det offentliga och privata livet är inget annat än en
reproduktion av den verklighetssyn som, i förlängningen, är ett sätt att
upprätthålla mannen och det manliga som norm (jämför Hirdman, 1990:94-96
och Solberg, 1999:3).

Några, av många, spörsmål som styr och formar kvinnors arbete genom att sätta
upp ramar för kvinnors handlingsutrymme är återkommande. Relationen mellan
betalt och obetalt arbete är ett sådant. Arbetets omfattning, det vill säga heltid
kontra deltid, är ett annat spörsmål liksom val av utbildning/yrke/profession. Det
är inte längre lika givet att kvinnans primära mål och/eller uppgift är att bilda
respektive administrera ett familjeliv. Kvinnan är heller inte lika rättslös som
hon historiskt har varit med kraftigt begränsade möjligheter att studera, arbeta,
driva företag och att vara en myndig person. Annat har dock inte förändrats
nämnvärt. Många av de traditionella kvinnosysslor som utförts obetalt av
kvinnor under århundraden har professionaliserats men dessa ”nya” yrken
innehas till en överväldigande majoritet av kvinnor och uppbär låg status, låg
lön samt begränsade möjligheter till karriärutveckling. Uppenbart är att kvinnor
och män i stor utsträckning är verksamma inom olika sektorer av
arbetsmarknaden och att det inom dessa sektorer råder olika villkor (Albinsson
& Arnesson, 2000:86).

Att kunna förvärvsarbeta på lika villkor förutsätter att tid för detta kan frigöras.
För de allra flesta kvinnor är tiden en hårt intecknad resurs, omsorg om andra
ingår i tidsplaneringen i någon form (Baude, 1987:82). Det är ytterst ovanligt att
mäns valsituationer på arbetsmarknaden problematiseras och beskrivs i samma
termer (Forsberg, 1992:115). Trots att kvinnor gör karriär och arbetar
professionellt blir distinktionen mellan betalt och obetalt arbete vag, inte minst
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om likheten mellan arbetet i de två sfärerna uppbär stora likheter (Solberg,
1999:3). Många kvinnor arbetar inom omsorgsrelaterade verksamheter vilket
kan försvåra en gränsdragning. ”Ofta kan man se att kvinnors arbetsuppgifter
[…] är en omsorgsverksamhet som inte syns när den utförs – utan först när den
inte utförs.” (Forsberg, 1992:147). Detta innebär att kvinnors arbete (eller
kvinnors sysslor) tenderar att problematiseras när de inte utförs snarare än att
förutsättningar och villkor för dess utförande får stå i fokus.

Många omsorgsrelaterade uppgifter har förts över till offentliga institutioner och
en betydande omorganisering av vardagslivet och dess arbetsförhållanden har
härmed skett. Under 1970-talet ägde en kraftig utbyggnad av den offentliga
sektorn rum. En ”kvinnosektor” växte därmed fram i form av offentlig
tjänsteproduktion. Kvinnlig arbetskraft utgjorde – i en nu större omfattning - ett
nytillskott på arbetsmarknaden. Den fick till sin huvuduppgift att ta hand om
barn, sjuka, äldre och andra grupper med vårdbehov. Kvinnorna betraktades som
flexibla och rörliga och förväntades anpassa sig enkelt till förändrade behov och
arbetsuppgifter, dessutom ansågs de besitta en naturlig kompetens för vårdande
och omhändertagande uppgifter. Den samhälleliga välfärden blev därför ett
kvinnoansvar (Forsberg, 1992:112). Utvidgning av den offentliga sektorn är
emellertid inte längre en realitet, snarare framställs en expansion av den
offentliga sektorn som ekonomiskt och politiskt omöjlig (Hirdman, 1990:106).
Nedskärningar inom offentliga verksamheter får bieffekter. En effekt är att
kvinnors förvärvsarbete i Sverige är mycket känsligt för företeelser som
politiska svängningar och skattetryck. När välfärdsstaten omformas utsätts också
kvinnors arbetsmarknad för en strukturomvandling som påverkar andelen
förvärvsarbetande kvinnor i landet. I den mån som en privat marknad kan ta till
hand om de uppgifter som idag drivs i offentlig regi kan den friställda kvinnliga
arbetskraften och dess kompetens tas till vara (Björnberg, 1992:210-211).

Kvinnors livs och arbetsmönster styrs och påverkas ofta av ekonomins
utveckling (se Baude, 1987; Acker, 1992:281-282). Kvinnor som arbetskraft
(och därigenom kvinnodominerade professioner och sektorer) tenderar att
anpassas i storlek efter rådande konjunktursvängningar medan den manliga
arbetskraften och de mansdominerande professionerna har en helt annan
stabilitet. Kampen om kvinnors arbetskraft har delvis lösts genom deltidsarbete
och tillfälliga jobb. Satsningar på kvinnors företagande blir allt vanligare men
även här slår den könade strukturen för arbete igenom. Sundin menar att
”Deltidsföretagande är vanligt av samma skäl som deltidsanställning –
hänsynstagande till barn och make” (2002:36). Mönstret tenderar alltså att
upprepa sig oavsett var på arbetsmarknaden kvinnorna befinner sig. Det är
emellertid inte arbetsdelningen i sig som är orsak till kvinnors underordnade
ställning utan bakomliggande värderingarna av det som förknippas med kvinnor
respektive män (se Baude, 1987:69). ”Trots att arbetsdelningen mellan könen



51

kan sägas vara ett historiskt arv, så beror ändå mycket på hur ett arv förvaltas”
(Wikander, 1992:36). Arbetsdelningen bör alltså förstås som ett uttryck för
maktintressen snarare än en orsak till att maktrelationer uppstår (Baude,
1987:69).

Genom en omfattande strukturförändringen på kvinnors arbetsmarknad (i den
här studien mer specifikt vård och omsorg) får kvinnor som arbetskraft än en
gång spela rollen som buffert och stötdämpare i en ekonomisk återhämtnings-
period (jämför Forsberg, 1992:140). Strukturförändringen öppnar, åtminstone
teoretiskt, upp för nya lösningar. Det talas allt oftare om privatisering av vård
och omsorg som en lösning på flera interrelaterade problem; de anställda
kvinnornas väg ut ur en otillfredsställande arbetssituation och lokal-
/regionalpolitiska arbetsmarknadsrelaterade problem (där exempelvis arbets-
löshet kan befäktas genom etableringar av nya, privata verksamheter). Privat
vård och omsorg är inte att likställa med en privatisering av marknaden som
sådan. Det betyder att kvinnorna i dessa “nya” alternativa sysselsättnings-
alternativ utvecklar ett nytt beroende, beroendet av politiska beslut och
regleringar rörande privat produktion av vård och omsorg. Arbetsuppgifterna har
härmed förflyttats från att vara obetalda och osynliga till att professionaliseras
och betinga inkomst med vidare förflyttning till en möjlig verksamhet i
företagsform. Inte under några av dessa olika skeenden har kvinnorna varit eller
är helt fria att verka. Kvinnors liv och arbete har varit och är en politisk fråga
som ständigt konstrueras och rekonstrueras.  Frågan som kvarstår är mer exakt
vad det är som konstrueras - Kvinnan eller idén om vad Kvinnan ska vara?

VAD HANDLAR SKAPELSEBERÄTTELSEN EGENTLIGEN OM?

I början av detta kapitel påannonserades en skapelseberättelse om kvinnan och
därigenom, om än indirekt, även om mannen. Diskussionerna har hittills speglat
denna skapelse utifrån ett par olika utgångspunkter med olika roller i fokus. Det
skapande, konstruerande inslaget finns där men vad är det som konstrueras? Det
är viktigt att särskilja mellan konstruktionen av kvinnor (som biologiska
enheter) och konstruktionen av hur dessa kvinnor ska vara och vad de ska göra
vilket termen genus redan har visat på. Kvinnan som koncept är inte
nödvändigtvis detsamma som kvinnan som biologisk varelse. Kan individer,
kategorier, kroppar, själar, koder och liknande likställas när vi talar om genus,
om kön som social konstruktion? Jag ställer mig tveksam till detta och menar att
det är ett samspel av konstruktioner rörande samma fenomen som gör
förståelsen av sociala skapelser möjlig. Idéer om kvinnor, mödrar, företagare
och dylikt får vitt gående konsekvenser även på ett materiellt plan. De påverkar
den infrastruktur som omger respektive konstruktion och därmed är idéerna av
stor betydelse (Hacking, 1999:9 ff.). Som en konsekvens av att vara
klassificerad – här exempelvis som kvinna – påverkas även individuella
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kvinnors upplevelser av sig själva vilket också formar individer ”in that indirect
way people themselves are affected by the classification – and, if you like, the
individual herself is socially constructed as a certain kind of person”. (Hacking,
1999:11). Kroppen och idéerna om kroppen kan därför inte separeras, de hänger
intimt samman och konstruerar varandra. Utan skrivna eller oskrivna regler,
accepterad beteendepraxis, normer och värderingar och liknande skulle Kvinnan
som vi känner henne idag inte existera. Frågan är om Kvinnan över huvud taget
skulle göra det (jämför Hacking, 1999:30). Vad betyder då denna vidare
problematisering för skapelseberättelsen om kvinnan?

Konstruerade idéer om kvinnan får vida genomslag i vad som upplevs som
möjligt respektive inte möjligt för en kvinna. Alla individuella kvinnor har ett
idékoncept att förhålla sig till och de påverkas av detta idékoncept i olika stor
utsträckning. Kvinnorna konstrueras socialt inte bara till Kvinna utan till en viss
sorts kvinna. På samma vis skapas Mannen till en viss sorts man. Diskussionen i
det här kapitlet påvisar bland annat att vissa idéer som ingår i konceptet Kvinnan
har långa rötter tillbaka i tiden. Då de fortfarande är verksamma drar jag
slutsatsen att de är så väl rotade i våra bilder av kvinnor (och män) att de är
institutionaliserade. De reproduceras ständigt och de utgör strukturella
begränsningar. Ett tydligt exempel är idén om kvinnans fallenhet för att vårda
och ombesörja hem och familj. Det är knappast kvinnan som individ som
signalerar att så är fallet, snarare gamla kulturella och traditionella aspekter av
det sociala livet. Ett kulturarv väl synligt i praktiken men ofta osynliggjort i hur
vi pratar om detsamma. Idén om Kvinnan som institution upprätthåller normer
och värderingar och ger oförtrutet Kvinnan sitt värde i relation till Mannen
oavsett om det gäller beteendemönster, föräldraroll, förvärvsarbete eller annat
handlingsutrymme. Genom att se till konstruktionens olika beståndsdelar
underlättas också en diskussion kring vilka arenor som genus skapas på och hur
vi själva (inter)agerar på dessa arenor. Resonemanget synliggör i så motto
förändringspotentialen i den sociala konstruktionen på ett relativt konkret vis.
Den gemensamma nämnaren för samtliga dessa arenor är maktstrukturer som
sorterar och segregerar mellan kvinnor och män.

Ett mer radikalt grepp kan givetvis tas än vad som görs här för att belysa
genusproblematiken samt hur denna slår och sorterar. Kvinnor och arbete har
diskuterats relativt övergripande, i en generaliserande och kanske även
schabloniserande anda. Att tala om kvinnor (och män) på gruppnivå gör att
individuella skillnader och förutsättningar får stå åt sidan. Så även en mer
utvecklad problematisering av skillnaden mellan olika grupper av kvinnor. Det
innebär inte att sådana frågeställningar inte är synliga för mig. I den här
avhandlingen är mötet mellan individ och struktur viktigt och önskan är att
blottlägga strukturella mekanismer som påverkar kvinnor både som individer
och som grupp. De teoretiska dragen är därför något grövre. Argumentet att alla
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kvinnor (och män) är unika och att varje enskild situation är speciell kan
framföras, för så är det givetvis på en individuell nivå. Alla kvinnor kommer
inte att känna igen sig i den beskrivning av kvinnors liv och arbete som
presenteras här på samma sätt som en del män kommer att känna igen sig i
”kvinnornas situation”. På strukturell nivå tas dock ytterst sällan sådana hänsyn,
kvinnor och män behandlas där närmast uteslutande som grupper och kategorier.
Därför förläggs diskussionen i den här avhandlingen på denna nivå där också
studiens primära förändringsambition återfinns. Att lyfta fram strukturella
normer och värderingar som rör kvinnor (och män), arbete och företagande i
ljuset gör det möjligt att problematisera dem vidare. En förändring på denna
nivå får i nästa led konsekvenser för kvinnor även på individnivå och den
kommer att påverka olika kvinnor på olika vis. Skapelsen av Kvinnan samt av
kvinnors arbete har problematiserats. Att vara företagare är en aspekt av
kvinnors arbete, nu mer även en legitim sådan. Hur skapelsen av Kvinnan och
hennes arbete tar sig uttryck på arenan för företagande - och då främst kvinnors
företagande - utgör föremål för nästa kapitels diskussion.
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KAPITEL 4

FÖRETAGANDE, FÖRETAGAREN
OCH OMGIVNINGEN

En yrkesrelaterad roll att anta är den som företagare. Företagande är ett fenomen
som vid en första anblick kan tyckas vara könsneutralt, likväl är det en del av en
arbetsmarknad som sorterar kvinnor och män in i olika sektorer och
professioner. Om företagande är ett könsneutralt sysselsättningsalternativ torde
ingen skillnad mellan förutsättningarna för kvinnor och män i deras gärningar
som företagare föreligga. Det här arbetet intresserar sig främst för samspelet
mellan individ och struktur och företagande betraktas i viss mån som en
kollektiv företeelse där flera aktörer är med och skapar företagandets praktik
med tyngdpunkten lagd på kvinnors förutsättningar som företagare. Mötet
mellan individer och strukturer samt mellan prat, handling och praktik ger en
ståndpunkt där individ och struktur betraktas som lika viktiga för företagande.
Aktören separeras inte från omgivningen. Innan dessa aspekter utvecklas vidare
redogörs inledningsvis för några grundläggande ställningstaganden inom detta
teoretiskt diversifierade fält.

OM PERSPEKTIV OCH DEFINITIONER

Teorier som behandlar företagande och entreprenörskap är långt ifrån ett
homogent och entydigt fält (Low & MacMillan, 1988; Bull & Willard, 1995;
Brazeal & Herbert, 1999; Johannisson & Landström, 1999; Shane &
Venkatamaran, 2000, Landström, 2000). Fältet omfattar allt från individen till
samhället som helhet och det utgörs av många olika discipliner som alla närmar
sig forskningsområdet utifrån olika perspektiv och definitioner. Att enas om en
allomfattande definition är svårt, så även att jämföra olika definitioner och
forskningsresultat (Gartner, 1995:69; Delmar, 1996:5, Landström, 2000). En
teoretisk diversitet leder naturligt till att olika frågeställningar aktualiseras inom
ramen för det teoretiska fältet. Styrkan i detta är att en rad komplementära
perspektiv utvecklas. Företagande kan förklaras utifrån den entreprenöriella
rollen men aktören kan även separeras från själva funktionen och processen
kopplas då istället till den samhälleliga kontexten. Ytterligare en ingång är att
sätta individens roll i fokus och att tydligt koppla denna till huruvida
infrastrukturen underlättar eller begränsar företagande. Företagande betraktas
alltså även som en kollektiv företeelse (Delmar, 1996:6, se även Van de Ven,
1995). Ytterligare ett ställningstagande är att förhålla sig till företagande som ett
socialt snarare än ett ekonomiskt fenomen (Steyaert & Katz, 2004:179). Steyaert
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och Katz förespråkar även en vidare syn på tid, rum och form vad gäller
företagande för att bättre förstå fenomenet företagande. Exempel på sådana
vidgningar är att studera företagande i nya rum, att erkänna att dessa är politiska
rum samt att inkludera vardagliga göranden i konceptet företagande. En stor
flora av litteratur ägnar sig alltså åt att definiera företagaren/entreprenören och
dennes roll i samhället32. Den här avhandlingen ansluter sig inte till det
sällskapet, den sortens begreppsutveckling utgör varken mål eller ambition här.
Trots detta önskar jag klargöra vissa ställningstaganden som är grundläggande
för hur jag ser på företagande men kanske främst på företagaren.

Gemensamt för olika perspektiv och definitioner av entreprenören  är
beskrivande karaktäristika likt ’risktagare’, ’innovatör’, ’organisatör’ och
’kapitalist’. Sådana karaktäristika utgör ofta centrala byggstenar i strävan att
förstå företagare som företeelse (Ljunggren, 1998:21). Ett annat synsätt säger att
entreprenören kan vara en individ som tar steg i riktning mot att starta företag
men ännu inte gjort så (Carter et al, 1996). Detta ser jag som ett mer öppet
synsätt på företagaren, inte lika bundet till personliga karaktäristika och
synsättet kan relateras till den förutsättningslösa ingång i den här studien som
jag tillämpar vad gäller kvinnorna och deras processer. När jag möter kvinnorna
och tar del av deras praktik och deras berättelser står det ännu inte klart var de
kommer att landa i sina processer. Några blir kanske entreprenörer enligt dylika
definitioner, andra blir det kanske inte.

Processen som är tänkt att leda fram till att kvinnorna startar företag är mer
intressant än att sortera in kvinnorna i olika fack som exempelvis entreprenörer,
företagare och ägare. Men någon terminologi måste användas och ett
ställningstagande måste göras detta till trots. Termen företagare är den som
tillämpas. Den behöver inte motsvara de karaktäristika som ofta förknippas med
entreprenören (se ovan). Att skapa sitt eget sysselsättningsalternativ och att
försörja sig på verksamheten är en definition som föreslås av Ljunggren
(1998:23) och det är också den definition som används i den här avhandlingen.
Det är i egenskap av potentiella företagare som kvinnorna studeras. En del
kvinnor blir företagare, andra inte, en del kvinnor blir ägare av företag andra
driver projekt men äger inget företag. En öppenhet i detta avseende bjuder in till
en empirisk diversitet som är högst intressant men icke desto mindre är det
viktigt att vara medveten om att dessa olika roller eller funktioner kan få olika
konsekvenser för praktiken.

                                                  
32 Litteraturen rymmer en lång rad definitioner inklusive deras respektive utgångspunkter. För
den som önskar läsa mer och få en överblick hänvisas till exempelvis Guillet de Monthoux,
1983; Brazeal & Herbert, 1999; Bull & Willard, 1995; Bridge, O’Neill &Cromie, 1998;
Johannisson & Landström, 1999; Landström, 2000.
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Individen diskuteras ingenstans i denna avhandling i termer av ”lämplig” eller
”olämplig” utifrån de olika personliga karaktäristika de besitter. Detta är dock en
teoretisk strömning som ger upphov till debatt och en mängd litteratur ägnar sig
följaktligen åt att identifiera sådana personliga egenskaper. Ett
omvärldsperspektiv på företagande anläggs i det här arbetet och jag finner det
därför tillräckligt att notera att en sådan teoretisk inriktning är tongivande i
många sammanhang, dock inte i detta33. Värt att poängtera är att de
karaktäristika som presenteras som ”kännetecknande” för en företagare/
entreprenör ofta har en tydlig, manlig prägel. Så länge de egenskaper som
litteraturen söker och efterlyser hos företagaren är att likställa med egenskaper
som av tradition anses beteckna en man kommer majoriteten av ”riktiga”
företagare som står att finna i studier att vara män.34 Argument som rör
personliga karaktäristika fyller i den här avhandlingen endast funktionen att
konstatera att stereotypiseringen av företagaren samt stereotypens manliga
prägel frodas i litteraturen. Härigenom är det väl berättigat att betrakta inte bara
Kvinnan och Mannen utan även Företagaren som en social konstruktion.

Att visa på hur många olika discipliner, definitioner och perspektiv som fältet
inrymmer visar vidare på det komplexa i att prata om företagande och företagare
i olika sammanhang (inte enbart akademiskt) och i viss mån varför det kan vara
svårt att nå enighet i praktiker kring företagande. De infallsvinklar som har
presenterats ovan erbjuder ett smakprov från ett mångfacetterat teoretiskt fält.
Ställningstagandet är att det är svårt att se entreprenörskapet och entreprenören
som två helt separata företeelser, men en absolut och automatisk koppling
mellan de två går däremot inte heller att göra och denna diskussion bör heller
inte förstås som ett sätt att grovt förenkla en sådan koppling. Däremot är det ofta
företagarens aktioner som tar sig uttryck i själva företagandet (se Ljunggren,
1998; Birley & Muzyka, 1997). Företagaren är en del av sin kontext men inte att
likställa med hela kontexten (Holmquist, 2003:2). Min utgångspunkt är att
företagarens individuella förutsättningar är viktiga men så är även samhälleliga

                                                  
33 Den intresserade läsaren kan med fördel vända sig till Sexton och Bowman (1985), Hyrsky
(1999) och Delmar (2000) som tillhandahåller genomgångar och diskussioner kring flera
begrepp. Se även Rotter, 1966; Brockhaus, 1980; Brockhaus & Horwitz, 1986; Long, 1983;
Gartner, 1989; Bridge, O’Neill & Cromie, 1998; Landström, 2000; med flera.
34 Annan kritik har framförts mot studier som ämnar fastställa entreprenörens psykologiska
karaktäristika. Carsrud & Johnson (1989:21-22) ifrågasätter perspektivets teoretiska bidrag,
Delmar (1996:13-14) menar att karaktäristika som lyfts fram inte är tillräckliga för att kunna
förklara entreprenöriellt beteende, Landström (2000:6) ifrågasätter att en individs motiv hålls
konstanta över tiden och över situationer och entreprenörens ”annorlundahet” ifrågasätts
också gentemot andra individer i samhället. Reynolds (1991:61-66) är kritisk till
utelämnandet av kontextuella faktorer, en linje som också drivs av Shane & Venkatamran
(2000:219) som menar att entreprenöskap snarare handlar om att vissa situationer triggar vissa
reaktioner hos vissa individer, de karaktäristika som då blir tongivande är inte nödvändigtvis
representativa för individerna i andra situationer.
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normer och värderingar, regionala förutsättningar; företagandets yttre ramverk.
Prat om företagande är lika viktigt som dess praktik. Processen där prat skall
omvandlas till praktik bör inte underskattas. Vad får då föreställningar och hur
vi pratar om företagaren och företagande för praktiska konsekvenser för kvinnor
som företagare? Prat och föreställningar är av stor betydelse, det är för
företagaren att både förhålla sig till sådana normerande föreställningar och att
förhålla sig till de strukturella förutsättningar som råder och som vårt språkbruk
formar.

EN MANLIG NORM, FÖRESTÄLLNINGAR OCH ETT
NORMERANDE SPRÅKBRUK

”The archetype of the entrepreneur with two main, rather pervasive characteristics, risk-taking
propensity and an innovative nature, occurs even in such of today’s research with focus more
on the personal characteristics of the entrepreneur than general economic development. What,
then, makes these characteristics so special in nature? My point here is that these
characteristics, together with some other ‘adjectives’ attached to entrepreneurship in early
economic theories, have implicitly directed subsequent research into a theoretical discussion
concerning treating the embedded/implicit maleness of entrepreneurship as a gender-neutral
concept.” (Kovalainen, 1994:8).

Det är meningsfullt att ta hänsyn till hur kön och arbete – där företagande utgör
en del – ömsesidigt påverkar varandra, något som föregående kapitel redan har
problematiserat. Samspelet mellan kön och arbete påverkar även kvinnors
upplevelser av att vara företagare. Bruni, Gherardhi och Poggio (2004:406 ff)
argumenterar för att praktikerna kön och företagande samexisterar och
samagerar. Bilder av ”hur det ska vara” betraktas lätt som ”sanna” även när vi
talar om företagande och företagare. I sitt handlingsutrymme har kvinnor dubbla
begränsningar att förhålla sig till, dels som kvinnor, dels som företagare (jämför
Holmquist, 2003:4; Holmquist & Sundin, 2002:23) eftersom de i detta bedöms
efter dubbla, manliga normer och måttstockar. Lindgren sammanfattar detta när
hon skriver “Egenföretagandet är liksom ledarskapet omgärdat med manliga
föreställningar om materiella förutsättningar, men även värderingsmässiga
mönster, t ex att människor förväntas involvera sig totalt och ägna huvuddelen
av dygnets timmar åt arbetet […] En typisk entreprenör beskrivs av bl a Chell
(1991) som chanstagare, innovativ, fantasifull, äventyrlig, rastlös och
handlingsinriktad. Dessa egenskaper kan till stor del betraktas som
könsstämplade; t ex så ger det helt olika associationer om man betraktar män
som äventyrliga jämfört med kvinnor som detta (jfr Sundin, 1995).” (Lindgren,
2000:83, se även Bruni et al, 2004:407-410). I dessa ”sanningar” om och
beskrivningar av företagaren har kvinnan oftast en perifer ställning och ges
därmed i bästa fall mening som komplement till mannen som utgör normen
(Nilsson, 2002:187).



59

Teorier om företagande är ett fält främst uppbyggt kring studier av män, för män
(Sundin & Holmquist, 1989: Berg, 1997). Det råder samtidigt en utbredd
könsblindhet i forskningen, fokus riktas mot den manliga normen som i
allmänhet betraktas som könsneutral (Berg, 1997; Baker et al, 1997; Bruni et al,
2004:410). Förståelsen av kön och företagande hänger samman och har en
konserverande tendens där traditionella dikotomier - som exempelvis man/
kvinna – upprätthålls och reproduceras med manliga koncept som kontroll,
konkurrens, rationalitet och så vidare som eftersträvansvärda och legitima
(Ogbor, 2000:620). Generaliseringar av detta slag kan ge vissa implikationer för
företagaren som medelvärde, men därutöver är förklaringsvärdet begränsat. Med
tanke på dominansen av män som studieobjekt kan i bästa fall en bild av den
genomsnittlige mannen som företagare tecknas (Berg, 1997:262). Påvisade
skillnader mellan kvinnor och män som företagare tenderar att förklaras ”as a
result of women owner’s lesser qualifications in terms of human, social and
financial capital.” (Baker et al, 1997:222, se även Ahl, 2002:171). Ahl ringar in
detta väl när hon framhåller att även om företagande och företagaren är
konstruktioner men manlig konnotation så betyder det inte att företagare eller
män i realiteten är allt det som tillskrivs dem (2002:54). Det är inte givet att ens
män som företagare tjänar på att normen med dess könade laddning upprätthålls,
skapas och omskapas.

För att kunna tänka på och tala om kategorier på nya sätt är det nödvändigt att
först se och erkänna problematiken med bakomliggande föreställningar och det
prat som är tongivande samt att erkänna kunskapsproduktion som ett
maktverktyg (Ogbor, 2000:608, 627, se även Berg, 1997:267 och Bruni et al,
2004:408). Kvinnor som företagare förväntas passa in i redan könade, manliga
strukturer och därmed blir de osynliga som kvinnor i en stor del av litteraturen.
Kvinnor har inkluderats i flertalet studier men traditionella definitioner av
företagande har ändock inte utmanats i någon större utsträckning vilket lämnar
en del att önska. Forskningen om samt förståelsen av företagande och
företagaren har härmed mycket att vinna på att ge genusaspekten en legitim plats
i teorin. Som Bruni et al (2004:409) påpekar tenderar sådana diskursiva
praktiker att diskriminera män som inte passar in i könkstruktionen såväl som de
individer, oftast kvinnor, som inte kan delta i konstruktionen då de är uppbundna
av arbete i hemmet.

Kvinnor framställs ofta som bärare av sin egen problematik, antingen gör de inte
rätt eller så är de inte rätt, allt detta i relation till den manliga normen (Ahl,
2002:144). Fortfarande uppbär karaktäristika som anses vara kvinnliga (oavsett
om det handlar om kvinnan som företagare eller inte) en negativ laddning.35

                                                  
35 Se till exempel Sexton & Bowman-Upton (1990:31) för exempel på traditionellt
”kvinnliga” egenskaper som påverkar kvinnors möjligheter i arbetslivet negativt.
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Kvinnors företagande måste rättfärdigas då det inte utgör ett naturligt, delat och
självklart socialt fenomen genom sin avvikelse från den manliga normen (Bruni
et al, 2004:408). På den här punkten verkar inte dagens företagande, med visst
fokus på kvinnor, ha inneburit något nytt (jämför Sundin, 2002:39). Så länge
egenskaper som anses vara generellt kvinnliga verkar till kvinnors nackdel och
underordnas får detta effekt för kvinnor som närmar sig företagande (jämför
Mirchandani, 1999:226-228). Annorlunda uttryckt – med detta som
utgångspunkt blir det mycket svårt för kvinnor att bli företagare på lika villkor
som män. Associationen mellan kvinnor och företagare är inte och har historiskt
inte varit given (jfr Miles, 1993; Wiesner, 1993; Ohlander & Strömberg, 1996).

Upprätthållandet av särartstänkandet rörande kvinnor och män som företagare
kan ifrågasättas utifrån de resultat som studier uppvisar. Det vore felaktigt att tro
att studier i sig är neutrala och objektiva reflektioner på det här området, de är
lika medskapande som andra föreställningar som produceras (Ahl, 2002:11, se
även Foucault, 2002a samt diskussion i kapitel 2). Reproducerade bilder som
bygger på ett särartstänkande påverkar den materiella verklighet som kvinnor
som företagare möter. Genom att kvinnor som företagare har denna verklighet
att förhålla sig till påverkar ett sådant särartstänkande också kvinnorna som
objekt (jämför Hacking, 1999). Skillnader mellan kvinnor och män som
företagare framkallas av olika strukturella förutsättningar för kvinnor och män
att vara företagare. Företagare, kvinnor som män, omgärdas av ett affärsklimat
som struktureras av lagar, praxis, beteendenormer, och av komplexa nät av
institutionella förutsättningar till vilka företagare måste anpassa sig för att
möjliggöra företagens överlevnad. I detta ligger också övergripande strukturella
skillnader i kvinnors och mäns positioner i samhället. ”Men and women play by
identical rules, but the rules are written, over long periods of time, by men.”
(Baker et al, 1997:233). Precis som Holmquist & Sundin menar jag att en av de
stora förtjänsterna med att ”lyfta fram kvinnor som entreprenörer och företagare
är att det synliggör att idealbilden inte är generell” (Holmquist & Sundin,
2002:23).

Idén om Kvinnan som företagare som annorlunda Mannen som företagare gör
också att Hon bemöts annorlunda. Det är denna stereotypiserande idé som
främst gör gruppen kvinnor som företagare till en grupp möjlig att definiera
(Holmquist 1996:90). Däremot säger detta inte att eventuella skillnader är
essentiella. Betrakta dem snarare som konstruerade efter könsmaktstrukturens
princip (se Mirchandani, 1999:228). Oavsett vilken förklaring till kvinnans
avvikelse som tillämpas tenderar ansvaret att läggas på individen mer än på
strukturen. Även när strukturella hinder lyfts fram blir det upp till kvinnan att
förhålla sig till dessa och att arbeta runt problematiken genom anpassning till
strukturen (jämför Jansson, 2001 och diskussionen om mödraskap kontra
arbete). Så länge kvinnor som företagare inte bedöms med externa faktorer i
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åtanke – såsom exempelvis diskriminering på arbetsmarknaden och ansvar för
hem och familj – kan skillnaderna i motiv till företagande mellan kvinnor och
män inte till fullo förstås. Sådana faktorer har även betydelse för hur ett
framgångsrikt företagande definieras av företagaren själv  (Marlow & Strange,
1993:2).

Betingelserna är övergripande desamma för alla kvinnor i samhället, dock slår
de olika beroende på geografisk hemvist, ålder, utbildning, familjesituation,
etnisk bakgrund och så vidare. Intressant är dock att laddningen i terminologin
kring företagare och företagande är lika oavsett ovanstående variationer (jämför
Kovalainen, 1993:154). Detta leder i nästa led till att yrken och sektorer könas
och därmed verkar kvinnor som företagare under olika förutsättningar och på
olika marknader än män. Företagande är en del av detta mönster eftersom
könade sektorer även innefattar företagare inom dessa sektorer (Cowling &
Taylor, 2001:167-168)36. Företagande är härmed en del av de värderingar och
strukturer som omgärdar arbetsmarknaden, kvinnors och mäns inställning till
företagande som sysselsättningsalternativ skiljer sig inte nödvändigtvis åt från
inställningen till arbete i stort (Spilling & Berg, 2000:43; Sundin, 2002:36;
Holmquist, 2002:48). De flesta kvinnor och män startar företag inom
verksamhetsområden där de sedan tidigare har utbildning och/eller erfarenhet.
Så länge som kunskapsbasen (som utgör arbetskraften på arbetsmarknaden) är
könad så kommer rekryteringen till företagande att vara könad i samma
utsträckning (Spilling & Berg, 2000:54).

Forskare, myndigheter och politiker måste tillsammans ta ansvar för att
konstruera föreställningar om kvinnor som företagare som beaktar de
strukturella hinder som kan försvåra för kvinnor att bli och vara företagare.
Istället för att ställa kvinnans ”bristande egenskaper” som företagare i fokus
vore det förtjänstfullt om skillnaderna i villkoren för kvinnor och män som
företagare bereddes större utrymme (Danilda, 2001; se även Hult, 2002; Braag,
2003). Mannen blir Företagare och kvinnan blir Kvinnlig Företagare, med andra
ord är kvinnan den enda kategorin Företagare som retoriskt är könad37. Men
företagande är nu inte en isolerad företeelse, det är en del av en samhällstruktur
som genomsyrar alla delar av livet, alla individer, alla aktiviteter och allt arbete.

Jag delar Ahls ståndpunkt när hon skriver; ”By an uncritical acceptance of
entrepreneurship as something unequivocally positive, through the assumption
                                                  
36 Se även Sexton & Bowman-Upton (1990) som problematisera huruvida det är kvinnorna
eller de företag som de driver som diskrimieras och Sundin (2002) som diskuterar sambandet
mellan arbetsmarknad, arbetsmarknadsbeteende och företagande.
37 Kategoriseringen ”kvinnlig företagare” är dessutom en egenskapsbaserad kategorisering
vilket innebär att även män kan inkluderas i denna kategori. Dock behandlas den alltid som en
biologiskt baserad kategori vilket gör den tveksam av flera anledningar.
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that men and women are essentially different, by taking a certain construction of
the public/private dichotomy for granted where women are given responsibility
for children and household work, and by the individualist canon in
entrepreneurship research, attention is turned away from structural and
institutional arrangements. The result is the loss of a discussion of institutional
factors relevant for women’s entrepreneurship, the loss of power perspective,
and an acceptance of the current state of women’s subordination to men.” (Ahl,
2002:171, jämför med Carter, 2000:180). Den manliga normen har
problematiserats samt hur denna norm påverkar kvinnor som har att förhålla sig
till den. Utifrån den diskussion som har förts så här långt kan konstateras att det
inte är individen och dess karaktäristika som betraktas som det mest avgörande
för förståelsen av företagande då dessa karaktäristika inte är objektiva och
neutrala och därmed blott speglar en bild av företagaren, dock en bild med
genomslagskraft. Omgivningen, strukturer, sociala konstruktioner, före-
ställningar och normer är av stor betydelse. Men även dessa faktorer slår olika
mot kvinnor och män och därför blir också kvinnors upplevelser av företagande
och strukturer intressanta.

Strukturella hinder, upplevelser och erfarenheter

Både skillnader och likheter mellan kvinnor och män som företagare
argumenteras för i litteraturen. Trots att det naturligt förekommer olikheter i
upplevelser individer emellan är poängen här att de likväl är könade. Med detta
som utgångspunkt kan föreställningen om kvinnan som den aparta företagaren
nyanseras. Det vore ovist att anta att alla kvinnor (och alla män) har samma
motiv och drivkrafter till att bli företagare. Samhällets strukturer kan individer
förhålla sig till på olika vis. Företagande kan däremot aldrig bli en
”patentlösning” för kvinnors möjligheter att förverkliga sig själva på
arbetsmarknaden så länge strukturella, könsbetingade hinder kvarstår. Sådana
genusspecifika hinder slår olika mot kvinnor och män även om de individuella
drivkrafterna till att bli företagare kan vara likartade (jämför Carter, 2000:166).
Det är härmed inte konstigt att erfarenheterna av företagande skiljer sig åt
mellan kvinnor och män (Marlow & Strange, 1993:8).

Kvinnor och andra i samhället ”förfördelade grupper” 38 kan, genom
företagande, komma runt restriktioner och hinder som är inneboende i
exempelvis stora organisationer. Företagande är därför symboliskt viktigt då det
utmanar vanliga föreställningar om kvinnors position(er) i samhället
(Mirchandani, 1999:22539). Kvinnor och män möter i stora drag samma problem
                                                  
38 Eduards och Åström definierar utanförstående grupper som ”ungdomar, pensionärer,
invandrare, glesbygdsbor, handikappade, kvinnor m fl.” (1993:3) vilket mycket slående
belyser den faktiska minoriteten ”icke- utanförstående” i samhället.
39 Mirchandani refererar här till Goffee & Scase, 1987:8.
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som företagare, men problemen tar sig ofta olika uttryck. Trovärdighet är ett
intressant exempel där män ofta upplever trovärdighetsproblem som bottnar i att
verksamheten är ny och förhållandevis okänd. Kvinnor brottas med andra
attityder som att bli sedda som företagare istället för exempelvis företagets
sekreterare eller ägarens fru av kunder och intressenter. Kvinnor relaterar också
oftare dylika problem till just könstillhörighet än män. Därmed blir likheter
och/eller olikheter i upplevelser av företagande, upplevelser som är starkt
förknippade med kön, synliga. Annorlunda uttryckt; det är inte enbart i
förutsättningarna och villkoren för företagande som det skiljer sig åt mellan
kvinnor och män utan även i erfarenheterna av själva företagandet (Marlow,
1997:200 ff. Se även Sundin & Holmquist, 1989; Mirchandani, 1999).

Rådande föreställningar om kvinnors och mäns roller i yrkesliv såväl som i
familjeliv spelar således en viktig roll men dessa kan också uppvisa regionala
skillnader. Därför är även regionala könskontrakt som påverkar utvecklingen av
kvinnors företagande viktiga (Danilda, 2001:78). ”To become and be an
entrepreneur may – not at least in rural environments – imply breaking out of the
norms of female behaviour. A notion of place as ‘home’ does, in other words,
not take into account the fact that power relations structure the experience of
place.” (Berg, 1997:265). Än en gång understryks upplevelsers individuella
prägel. Det finns med säkerhet företagare i samma region som har diametralt
olika uppfattningar om företagsklimatet och handlingsfriheten i regionen, även
inom grupperna kvinnor och män. Detta kan dock inte bortförklara normgivande
föreställningar utbredda i samhället, deras uppvisade regionala variationer eller
att de tenderar att utgöra strukturella hinder för kvinnor som företagare.

FÖRETAGANDE PRÄGLAT AV TID OCH RUM

”Small firms do not operate in a closed world and their activities and behaviour affect many
of us and, in turn, they are affected by economic, political, social and cultural trends.”
(Southern, 2000:79).

Företagande kan förstås genom att ta samspelet med omgivningen i beaktande.
Företagarens motiv är inte oviktiga men så är inte heller bakomliggande
strukturella, ekonomiska och politiska förutsättningar i den miljö där företagaren
skall verka (Aldrich, 1979:188, se även Bridge, O’Neill & Cromie, 1998).
Företagande är en processuell och dynamisk företeelse och i denna process utgör
länkar mellan företagaren och andra för processen viktiga aktörer en
förutsättning (Aldrich & Zimmer, 1986:3-4, se även Carsrud & Johnson,
1989:23-25, Van de Ven, 1995:47, Steyaert & Katz, 2004:182). Processen att
starta företag kan visa sig vara mer beroende av andra aktörers aktiviteter och
agerande än den enskilda företagarens. Exempel på detta är möjligheter på den
aktuella marknaden och möjligheter att anskaffa kapital (Aldrich & Zimmer,
1986:8-9). Företagare existerar alltså inte i ett vakuum, de reagerar på sin
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omgivning (Gartner, 1985:700). Att vara företagare är en social roll del i en
social kontext som påverkar potentiella företagares förutsättningar (Aldrich &
Zimmer, 1989:20). Här spelar regionala förutsättningar samt vikten av att
betraktas som legitim i omgivningens ögon en central roll.

Legitimitet

För att starta och etablera en verksamhet underlättar en viss grad av acceptans
och legitimitet från omgivningen vilken av Etzioni beskrivs på följande sätt;
”The immediate sources of legitimation are the values of the society and the
relevant sub-societies, applied to endorse an activity or institution at issue.
Reference is made to the society and sub-societies because often there are
significant variations on sub-societal levels.” (Etzioni, 1987:183). Det är alltså
viktigt att erhålla stöd från mer än en aktör/institution eller grupp för att en ny
satsning skall anses legitim nog att bära egen kraft, speciellt då det föreligger
någonting nyskapande eller mönsterbrytande över verksamheten (se även
Aldrich & Fiol, 1994). Utan legitimitet kan förutsättningarna avsevärt försämras.
Legitimitet innebär bland annat informationsutbyte och förtroende i relation till
andra aktörer i omgivningen (Reynolds, 1991:64). En sådan interaktion med
omgivningen äger rum på flera nivåer samtidigt och med denna som
utgångspunkt ges en förståelse för företagarens och företagets kontext som tids-
och rumsbunden. Vinner företaget och företagaren legitimitet i omgivningen har
detta en positiv påverkar för producerade produkter/tjänster och större resurser
av olika slag står till företagets förfogande (Etzioni, 1987:17540). Företagandets
betingelser på en given plats vid en given tidpunkt är därmed viktiga att förstå.
Vunnen legitimitet kan inte betraktas som statisk eller tas för given över tid och
rum.

Företagandet och dess karaktär påverkar även vad som betraktas som legitimt
och inte. På detta vis kan företagande förändra existerande, sociala mönster av
relationer, organisationer, produktionssätt och dylikt i samhället och det är
företagaren som omsätter denna funktion i handling. Det är funktionen och inte
aktörens karaktäristika som står i fokus här då sådana karaktäristika ”will differ
according to the specific historical context in which the function is served.”
(Etzioni, 1987:176). Funktionen kvarstår däremot som en möjlighet. Företagare
kan naturligtvis felbedöma omgivningen och därmed försöka utveckla mönster
som inte är brukbara i den miljö där företagaren befinner sig men företagande
betraktas trots det som en aktivitet där nya och bättre lösningar sökes.
Företagaren kan introducera nya mönster men att integrera dessa fullt ut i
omgivningen är inte företagarens roll (Etzioni, 1987:178-179) och därför är

                                                  
40 Etzioni använder själv termen entreprenörskap i bemärkelsen att skapa nya mönster. Jag
menar att resonemanget även är applicerbart på företagande med eller utan nyskapande inslag.
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relationen till omgivningen betydelsefull för att implementera sådana
förändringar. Legitimitet utgör alltså en god förutsättning för att ett samspel
mellan företagaren och omgivningen ska leda till nya sociala mönster, till
förändring.

Företagaren verkar i en kulturell kontext som är styrande genom att dra upp
riktlinjer för vad kvinnor och män får/bör/ska utföra för slags arbeten, genom att
upprätthålla traditioner och regional särart i form av varor och tjänster som
produceras, genom de möjligheter som infrastrukturen kan erbjuda och så vidare
(Epstein, 1993:14 ff, se även Aldrich, 1979). Väljer företagaren att träda in på en
ny marknad blir känsligheten större (Aldrich och Fiol, 1994). Resonemanget kan
föras ner på regional nivå. Svårigheten att vinna legitimitet för verksamheter
som är nya eller inte traditionella är i stor utsträckning desamma på regional
som nationell nivå även om regionala traditioner och värderingar kan skilja sig
åt. På regional nivå kan detta likställas med etableringen av ett nytt företag med
en ny produkt, tjänst eller ett nytt koncept för den aktuella marknaden. Att vara
först med en viss typ av verksamhet medför ytterligare ett riskmoment.
Eventuell skepticism och misstro från andra aktörer påverkar möjligheten att
säkra finansiering, skapa och etablera en egen nisch, attrahera kunder och
anställda med mera. Vid etableringen av nya branscher och/eller verksamheter
saknar företagaren och verksamheten ofta den trovärdighet som utgör en
fundamental förutsättning för interaktion med andra aktörer. Uppnådd
sociopolitisk legitimitet, det vill säga processen när allmänheten, opinionsbildare
med flera accepterar en verksamhet som lämplig givet existerande normer och
regelverk ska inte underskattas (se Aldrich & Fiol, 1994).

Nära kopplat till sociopolitisk legitimitet är ideologi som, oavsett sitt substantiva
innehåll, spelar en viktig roll i att avgöra vad som skall betraktas som legitimt
eller inte, ”Central to the concept of ideology are the concepts of values, ideals,
beliefs, cultural systems through which it is defined and conceptualised. I see
ideology as that part of culture, which is actively concerned with the
establishment, and defence, of patterns of beliefs and values.” (Ogbor,
2000:610). Den sociala kontexten är ett mynt med två sidor för företagaren; den
kan innehålla en mängd restriktioner men också en rad potentiella möjligheter.
Företagaren kan genom att agera utveckla nya normer och värderingar som på
sikt kan förändra det som ligger till grund för de initiala restriktionerna.
”Political stability and ideological legitimacy reduce environmental uncertainty
and thus encourage future-oriented behavior, giving organizational
entrepreneurs the confidence to found new organizations.” skriver Aldrich
(1979:171). En sådan politisk stabilitet och ideologisk legitimitet är lika mycket
ett regionalt som ett nationellt fenomen.
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(Infra)Strukturella och regionala förutsättningar för företagande

Bland andra Van de Ven argumenterar för att se företagande som en process
vilken utgör en del av en makrokontext som formas av bland annat politik och
kulturella normer. En sådan makrokontext utgör företagandets infrastruktur.
Infrastrukturen kan bestå av olika komponenter, exempelvis institutionella
arrangemang (legitimitet/förtroende, normer, regler, lagstiftning), funktioner i
egen ägo (teknologisk utveckling, R&D, tillverkning, marknadsföring,
distributionskanaler) för att nämna några (Van de Ven, 1995:47). När nya
sociala system växer fram med komponenter likt de ovanstående i kombination
kan också nya nischer skapas. ”These environmental niches do not pre-exist,
waiting to be filled (McKelvey, 1982, p.109); they are socially constructed
through the opportunistic and collective efforts of interdependent actors in
common pursuit of a technological innovation.”41 (Van de Ven, 1995:40-43).
Regleringar och institutionella arrangemang kan både underlätta och försvåra
framväxten av nya verksamheter och produkter. Infrastrukturen med alla dess
komponenter reglerar delvis företagarens handlingsutrymme men företagarens
handlingsutrymme kan också konstruera och förändra infrastrukturen. En sådan
förändring förutsätter att flera aktörer verkar tillsammans och överskrider
gränser som dittills inte överskridits. Detta är ett görande som kan ta mycket tid
och stora resurser i anspråk (Van de Ven, 1995:48, jfr även Moran & Ghoshal,
1999).

Infrastrukturen ser olika ut i olika regioner. En god regional förutsättning för att
främja företagande är att ha någon form av konkurrenskraft samtidigt som
regional konkurrenskraft kan verka främjande för företagande i regionen.
Företagsstrukturen i den regionala miljön kan utgöra en sådan konkurrenskraft
tillsammans med den omkringliggande kunskapsinfrastrukturen och/eller av det
samspel av sociala, kulturella eller institutionella faktorer som skapar det klimat
som företagen verkar i (Malmberg, 2001:14). Rimligt är att anta att olika
aspekter väger olika tungt i olika regioner och under olika perioder. Dynamiska
– och därmed för många attraktiva – miljöer växer oftast fram spontant och över
lång tid, de är sällan resultatet av en välplanerad utvecklingsstrategi (Malmberg,
2001:33) vilket innebär att en sådan konkurrenskraft inte enkelt kan konstrueras
även om näringspolitiken kan vara med och forma den regionala miljön.
Näringspolitikens uppgifter bör istället ligga på ett mer generellt plan och
grunda för rimliga och relativt stabila förutsättningar för näringslivets utveckling
(jämför Malmberg, 2001). Gynnsamt för regionen är om politiken grundar för
nya etableringar, både i termer av antal företag och nya verksamhetstyper och
                                                  
41 Noteras bör att dessa komponenter är framtagna för att visa på hur en teknologisk
innovation kan tas fram och kommersialiseras. Dock kan utgångspunkten tas i denna
infrastruktur även då teknologin inte är en del av konceptet då infrastrukturen speglar
komponenter som är centrala i olika stor omfattning beroende på innovationens karaktär.
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branscher, för att ge företagare goda strukturella förutsättningar. Allt detta
förutsatt att det politiska målet är att främja det regionala företagandet.

En distinktion mellan regioner och deras förutsättningar görs ofta baserad på
regionernas lokalitet. Tödtling och Wanzenböck visar till exempel att
strukturella förutsättningar för företagande kopplade till rumsaspekten är viktiga
för att förstå hur och var företag etablerar sig. Etableringar i före detta
industriella och/eller landsbygdsområden framträder i deras studie som
strukturellt mindre gynnsamma för företagande (Tödtling & Wanzenböck,
2004:351). Regionala skillnader i förutsättningar föreligger alltså och är av stor
betydelse för företagande och företagare. Perifera kontra urbana/centrala miljöer
är begrepp som ofta används för att beskriva detta (se exempelvis Niittykangas,
1996: Smallbone et al, 1999; Anderson, 2000). Periferin beskrivs och förstås då
som underordnad kärnan men begreppen är inte absoluta i sina betydelser, det är
förståelsen av konceptet rum som laddar periferin med sin specifika betydelse
(Anderson, 2000:93). Med hjälp av moderna transportmedel och modern
teknologi är det allt svårare att klart definiera vad det innebär att vara perifer,
begrepp som närhet och avstånd omdefinieras såväl i tid som i rum.
Förutsättningarna i dessa olika miljöer skiljer sig med sannolik åt trots nya,
gränsöverskridande förutsättningar. Strukturella problem för utvecklingen av
periferin karaktäriseras bland annat av att stora, expanderande företag hellre
söker sig till centrala regioner och som en följd av detta attraheras utbildad
arbetskraft också främst till de centrala regionerna42. Kvar blir ett näringsliv till
stor del baserat på lokala tjänster vilket inte borgar för ny, innovativ utveckling i
samma utsträckning (Anderson, 2000:94, 105). Företagsklimatet kan därmed
utgöra en del i att definiera och/eller omdefiniera en region som perifer eller
central.

Små företag besitter generellt sett mindre möjligheter att påverka sin omgivning
än stora företag. De måste därför ofta anpassa sig efter rådande förhållanden i
relativt stor utsträckning. Den lokala infrastrukturen blir viktig och den lokala
arbetsmarknadens storlek samt natur är en del av denna infrastruktur. Kostnaden
för arbetskraft, graden av konkurrens mellan olika arbetsgivare om
arbetskraften, arbetskraftens utbildningsnivå et cetera är betydelsefullt för
företagaren (Smallbone et al, 1999:109-110). Att se nya möjligheter är ett sätt att
skapa arbetstillfällen och i förlängningen hålla en perifer region vid liv. Inte
minst viktigt är detta i tider av omvandling, det är då enklare att avvika från
gamla, generella mönster och nya valsituationer och möjligheter uppstår för
både arbetstagare och arbetsgivare (Forsberg, 1989:154). Dock krävs det att
flera samverkande parter (exempelvis företagare, politiker, banker) gör en
gemensam satsning för att se möjligheter och skapa en levande region samt att

                                                  
42 Jämför Forsberg (1997) som för ett intressant resonemang om rulltrapperegioner.
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utrymme ges för ett nytänkande. För perifera regioner kan ett sådant samarbete
bli helt avgörande. Mindre kommuner försöker ofta skapa en image av
framtidsoptimism och innovationsvilja som ett led i kampen att dra till sig
resurser. Detta kan ses som både en extern marknadsföring och som ett försök
till inre konsolidering (Forsberg, 1997:31). Detta öppnar dörren för nya och
alternativa verksamheter och produktionssätt. Den avgörande frågan är vad som
sätts i första rummet – politisk ideologi och maktutövande eller möjligheten att
skapa nya förutsättningar och arenor för företagare i regionen.

Regionala könskontrakt, arbete och företagande

Även könsmaktstrukturen är ideologisk. Regionala könskontrakt är en
strukturell betingelse som påverkar arbete och företagande för kvinnor och män.
Med regionala variationer reglerar det vardagslivet och kvinnors och mäns olika
ansvarsområden. Könskontrakten skapar och formar regionalt varierande
könsidentiteter som sätter upp ramar för hur kvinnor och män förväntas agera
(Forsberg, 1997:32-3343). För att passa in i sådana mönster utvecklar kvinnor
och män olika strategier. Att studera könskontrakt är inte alldeles enkelt,
”Könskontrakten låter sig ju inte utan vidare mätas eller studeras, eftersom de
består av ideologi och föreställningar. Vi måste översätta könskontraktet med
något som vi kan se och känna. Om vi ska leta efter kontraktens regionala
variationer måste vi därför söka efter deras avspeglingar i form av mer eller
mindre segregerade mönster. […] Det är viktigt att särskilja mellan å ena sidan
de strukturella ramarna och å andra sidan de konkreta handlingar som ibland
sker inom ramarna men som ibland också spränger desamma.” (Forsberg,
1997:39). Det regionala könskontraktet påverkar kvinnors företagande, dels på
en retorisk nivå som uttrycker vad som är möjligt och lämpligt i enlighet med
politisk ideologi, dels i hur kvinnor upplever företagande som praktik, vilka val
de göra och anser sig kunna göra.

Kvinnor i perifera regioner har ofta begränsade möjligheter att förflytta sig
socialt. Storstadsregioner erbjuder könskontrakt som inbjuder till en jämställd
relation mellan kvinnor och män i betydligt större utsträckning, kvinnor i sådana
regioner kan välja livsform (Forsberg, 1997:53). Kön (liksom ålder) är en faktor
som inte låter sig påverkas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den är
dessutom svårförklarad eftersom den i sig inte är relaterad till eller kan förklaras
av själva arbetet (Forsberg, 1989:29, jämför Jansson, 2001). Kvinnor utgör, som
konstaterades i föregående kapitel, en ytterst heterogen grupp. När en
strukturomvandling äger rum på en lokal arbetsmarknad slår den därför inte lika
mot alla kvinnor. Heterogeniteten förtjänar återigen att lyftas fram, utan en

                                                  
43 Forsberg hänvisar till Åström & Hirdman (1992) vad gäller själva termen ”regionalt
könskontrakt”.
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nyanserad förståelse växer lätt en syn på kvinnor som offer för strukturella
omständigheter fram oemotsagd. Som grupp betraktad möter kvinnor icke desto
mindre strukturella svårigheter (jämför Forsberg, 1989:72). I tider av strukturell
förändring omprövas och omförhandlas även könskontrakten vilket kan vara
både av godo och av ondo. Positivt är att ett könskontrakt som verkar
begränsande för kvinnor kan omförhandlas samtidigt som kvinnor i tider av
strukturell förändring på till exempel arbetsmarknaden skall förhålla sig till en
omförhandling av könskontraktet samtidigt.

”De krafter som påverkar den enskildes beslut och möjligheter är resultatet av en
komplex sammanvävning av såväl individuella, psykologiska och fysiska
faktorer som strukturella faktorer.” menar Forsberg (1989:141). Relationen
mellan orsak, verkan och handling är komplex och långt ifrån given även för
företagande. Kvinnor har alltid varit en idealarbetskraft för den offentliga
sektorn och när strukturella omvandlingar sker lokalt frigörs delar av denna
arbetskraft vilket kan innebära att andra yrken och delsektorer får en allt större
andel kvinnor som yrkesverksamma. Hur arbetsfördelningen mellan kvinnor och
män traditionellt har sett ut på den lokala arbetsmarknaden samt vilken
strukturomvandling som i övrigt pågår på samma arbetsmarknad blir då
betydelsefullt (Forsberg, 1989:214). Att främja kvinnors företagande kan vara
förtjänstfullt men det förutsätter att detta inte är en satsning enbart på papper.
Det är viktigt att intention, prat och handling går tillräckligt väl hand i hand för
att förutsättningar för företagande skall vara realistiska och för att alla berörda
aktörer i den regionala kontexten skall ta sitt respektive ansvar för att skapa
sådana förutsättningar. Den kontextbundna betydelsen kan inte förhandlas bort.
Utan vidare acceptans för verksamheten blir det svårt för företagaren att lyckas i
sin satsning. Grundläggande för vilken form legitimitet, socialt stöd, regional
kultur, regional tradition och så vidare tar sig i relation till företagande är ytterst
en fråga om maktutövande, det politiska pratet och makten att definiera vad
företagande och företagaren ska vara blir central.

FÖRETAGANDE, ARBETE OCH GENUS

I detta och föregående kapitel diskuteras hur kvinnan, företagaren och kvinnan
som företagare skapas. Det här kapitlet bygger ut den grund som föregående
kapitel lägger genom att diskutera inte bara kvinnor (och män) och arbete i mer
generella termer som könade utan att även applicera det resonemanget på
företagande. Kvinnor är alltid kvinnor, oavsett yrkesroll. Biologin som
segregeringsmekanism utgör en grundbult i vårt sätt att betrakta varandra och
stora delar av det sociala livet är uppbyggt just kring kvinnor och män som två
dikotoma begrepp och företeelser. Den är härmed svår att förhandla bort, den
styr och påverkar i olika stor utsträckning och på olika vis för olika kvinnor.
Den är dock aldrig vilande eller neutral. Härigenom slås tonen an i mötet mellan
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vad som är förhandlingsbart och vad som inte är det. Det är inte ett
ögonblicksmöte som äger rum, det är ett processuellt möte. Som ringar på
vattnet får det effekt(er) på flera arenor samtidigt. Företagande blir alltså, som
konstateras i detta kapitel, ”blott och bart” ett tillägg till könstillhörigheten.
Kvinnan blir Kvinnlig Företagare. Därmed inte sagt att rollen som företagare är
mindre viktig.

Att även företagande är omgärdat av manliga förtecken är inte förvånande om
diskussionen relateras till den som förs i kapitel 3. Genom att ta den historiska
återblicken i beaktande och den syn på kvinnor och arbete, mer specifikt som
företagare, som denna belyser står det klart att företagande länge varit en
mannens inmutning. Ända in på 1900-talets andra hälft var den ”ideala kvinnan”
hemmafru. Arbetade hon gjorde hon det gärna i de ”nya”, offentliga och
kvinnodominerade yrkena. Den bilden ligger långt ifrån den gängse bilden av
företagande. Detta kvinnoideal främjade segregeringen på arbetsmarknaden,
samhällets välfärd blev en kvinnornas ansvar och de tilldelades därmed effektivt
en sektor på arbetsmarknaden. Hur vi pratar om företagande är byggt på och
anpassat efter mannen som företagare och den manliga normens primat slår
tydligt igenom. Kvinnan får även här utgöra antites till det ’normala’ och
’universella’. Det är därför angeläget att tänka på och omvärdera kategorier som
företagande, företagare, man och kvinna. Den illusionistiska könsblindheten
måste erkännas innan den kan förändras förutsatt att vi vill att kvinnor och män
ska betraktas och värderas lika som företagare. Att ha mannen och det manliga
som måttstock även för kvinnor som företagare blir problematisk eftersom
kvinnan svårligen kan leva upp till denna standard. Detta är ytterst en maktfråga,
mannen som norm och som modell måste de-normaliseras.

Könsmaktstrukturen håller ett stadigt grepp om både kvinnor och män i alla
delar av livet, företagande inkluderat. Implicit säger detta att även teori om
företagande, då speciellt kvinnors företagande, är ställt under överordnade lagar
som påverkar det allmänna förhållningssättet till just företagande och kvinnors
företagande. Sådana överordnade strukturer har rötter långt tillbaka i tiden och
kan inte lätt avfärdas. Företagande är en del av den könssegregerade
arbetsmarknaden som i sin tur är ett uttryck för en samhällelig könsmaktstruktur,
detta oavsett hur könsneutralt företagande kan te sig. Genom att betrakta
företagande i ett kontextuellt sken kan en vidare bakgrundsförståelse av
förutsättningarna för kvinnor som företagare nås. Strukturella hinder ställs inte
alltid i fokus, kvinnorna som individer gör det betydligt oftare. Villkoren för
företagande borde naturligt stå i centrum för politiskt prat istället för individerna
och deras möjliga likheter och olikheter i relation till varandra för att undvika att
individen skall axla ansvaret för händelseförlopp och utfall även i situationer
som individer har mycket begränsade möjligheter att påverka. Att förstå
företagandets köning i rätt perspektiv och att sätta den i sitt större sammanhang
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är avgörande för hur en sådan köning kan motverkas. Om könskontrakten
sorterar kvinnor till en del av arbetsmarknaden och män till en annan samt att
normen för företagande och företagare är man och detta förhållande inte på
allvar utmanas kan inte heller de regionala kontrakten för företagande
undkomma sin könade prägel. Prat om kön påverkar även här prat om
företagande. Könade strukturer ger könade praktiker hos könade individer.

I fallet företagande som politisk satsning är det uppenbart att framväxten av fler
företag handlar om ett samspel mellan individ och (regional och nationell)
struktur. Näringspolitikens roll är att grunda för rimliga förutsättningar.
Näringslivsklimatet och företagarklimatet (som inte med självklarhet är
detsamma) kan även utgöra ett viktigt verktyg i att omvandla en perifer region.
Det visar vilken viktig roll som satsningar på företagande kan spela, både för
regionen och för individerna. Det visar också hur viktigt det är att skapa goda
förutsättningar för företagande. Politikernas roll blir härmed allt annat än oviktig
för en sådan satsnings utfall. Legitimitetsaspekten lyfts fram som en viktig
förutsättning för att lyckas med en etablering. Att legitimitet ges en fram-
trädande roll betyder inte att den betraktas som absolut avgörande. Ett sätt att
bryta mönster och tänja på gränser är också att gå bortom det som anses som
legitimt och accepterat, att utmana snarare än att röra sig inom befintliga
gränser. Med de specifika förutsättningar som problematiseras i den här
avhandlingen i fokus menar jag dock att legitimitet är en viktig förutsättning för
företagande om än inte helt avgörande. Det föreligger en rad aspekter som alla
på var sitt sätt påverkar hur företagande utvecklas. De regionala förut-
sättningarna, den regionala traditionen, det regionala könskontraktet, företags-
klimatet och liknande snävar in och formar det handlingsutrymme som är
legitimt för företagande i regionen. Detta gäller naturligt för samtliga regioner
men kvinnorna går här in i en politisk satsning på kvinnors företagande vilket
också slår an tonen för vilket sorts företagande som är accepterat, legitimt och
önskvärt i kommunen. Satsningen ger ramar för kvinnornas handlingsutrymme.

Vilka antaganden om företagande och företagare görs då här? Vad träder fram
och vad står tillbaka? Precis som i föregående kapitel där konstruktionen av
Kvinnan och Mannen samt kvinnor och arbete diskuteras utgår den enskilda
företagaren och det enskilda företagets perspektiv. Den teoretiska diskussionen
förläggs även här på en högre aggregeringsnivå och därför blir även här
argumentationen mer svepande och generaliserande till sin karaktär. Givetvis
uppvisas stora variationer bland företagare, företag, kvinnor som företagare och
liknande, dessa är inga homogena grupper. Då enskilda variationer utgår ur
diskussionen kan detta möjligtvis antyda att enkla lösningar är tillgängliga, att
åtgärder kan vidtas som påverkar förutsättningarna för dessa grupper som
helhet. Så är inte fallet. Alla kvinnor som är företagare upplever inte försvårande
omständigheter kopplade till strukturella hinder, med säkerhet har många av
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dessa kvinnor heller ingen erfarenhet av genusrelaterade svårigheter i gärningen
som företagare. Det är viktigt att poängtera detta, dels för att med tydlighet
klargöra vilka anspråk på tolkning som det teoretiska perspektivet kan göra, dels
för att problematisera framställningen av kvinnor som företagare. Detta är
särskilt viktigt med tanke på att jag väljer att studera en grupp kvinnor som
redan är kategoriserade och grupperade, både som kvinnor, som kvinnor som
potentiella företagare samt som kvinnor med en yrkesbakgrund inom vård och
omsorg. Den empiriska ingången är alltså i sig kategoriserande och delvis följer
den teoretiska framställningen detta mönster genom att inte tydligt lyfta fram
heterogenitet och problematisera individuella variationer. Meningen är inte att
ignorera detta och att agera blint för vad den teoretiska diskussionen utelämnar
utan istället att teckna förutsättningar för kvinnors företagande i möte med
strukturella hinder och/eller förutsättningar. Ytterst är det individuella möten
med individuella förutsättningar. Dock görs avvägningen här för att lyfta fokus
och ansvarsbeläggande från individen allena och låta strukturen ta sin del av
ansvaret för vilka förutsättningar som föreligger för kvinnor som företagande.

Att bygga vidare när grunden är lagd

Förstudien berättigar fler teoretiska inslag än genus och företagande, de två för
ögat kanske mest uppenbara. Ytterligare aspekter lyfts i nästa kapitel fram och
vidareutvecklas. Även dessa syftar till att förstå hur normer och föreställningar
kring företagande, företagaren och kvinnor som företagare kan upprätthållas.
Det sociala skapandet, oavsett om vi här avser skapelsen av kvinnan, företagaren
eller kvinnan som företagare, är kontextuellt. Skapandet äger inte rum i ett för
övrigt neutralt vakuum utan på olika arenor i omgivningen; i hemmet, på
arbetsmarknaden och i den här studien framför allt i den politiska omgivningen
inom vilken en satsning på kvinnors företagande äger rum. I omgivningen utgör
politiskt prat och handling två företeelser som kvinnorna har att förhålla sig till
när de går in i satsningen. Resonemanget för in den politiska aktören i arbetet.
Den politiska aktören ges en passivt aktiv roll (mer om detta i kapitel 7). Ytterst
betraktas skapandet, oavsett arena, som en maktfråga som styr vem som har rätt
och möjlighet att definiera hur skapelsen skall se ut.

Det politiska skapandet träder alltså in utan att politiken som sådan utvärderas.
Politiskt skapande består huvudsakligen av prat, handlingar och beslut. Det
politiska skapandet har även en tydlig framtoning av makt, såväl inom det
politiska systemet som mellan politiker och deras olika motparter på olika
arenor. I den här avhandlingen utgör kvinnorna som deltar i den politiska
satsningen på företagande en sådan motpart på gruppnivå. Maktaspekten är inte
uttalad i förstudien, den är implicit närvarande. Det fångar mitt intresse. Det är
en dynamisk och komplex omgivning som kvinnorna som (potentiella)
företagare befinner sig i. Företagande diskuteras i detta kapitel ur ett
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omvärldsperspektiv (se Aldrich m fl) men vad innebär detta mer konkret? Hur
kan spelet i denna omgivning brytas ner, studeras och förstås? Genom att plocka
upp dessa trådar som förstudien lägger ut tar sig nästa kapitel an denna uppgift.
Kapitel 5 för in ytterligare komplexitet i det skapande, sociala spelet. Härigenom
kan dels de bakomliggande strukturer som kan ses som överordnade företagande
synliggöras samt att företagande kan placeras in i och förstås i en större och
vidare kontext. Att fastställa att en könad dagordning existerar är gott men inte
tillräckligt för att förstå vilka effekter denna dagordning har på kvinnor praktik,
detta förutsatt att vi inte nöjer oss med att konstatera hur det förhåller sig och
därefter kapitulera för tingens ordning.
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KAPITEL 5

POLITISKT AGERANDE
 OCH HUR DET SÄTTER AGENDAN

Omgivningen som företagaren verkar i innefattar mycket och den kan förstås
och analyseras utifrån många olika utgångspunkter. Här är utgångspunkten
politisk, det vill säga, omgivningen förstås som sammansatt av aktörer som
agerar i ett politiskt spel. Innebörden av detta är att en enskild aktör inte gör sina
val i en neutral omgivning som existerar utan egen agenda. Förutsättningarna för
kvinnors och mäns liv, också som företagare är en skapad situation upprätthållen
av en åtskillnadspolitik, detta är en grundläggande och redan fastslagen
ståndpunkt. Vad förhåller jag mig då till genom politik som begrepp och
företeelse? Avsikten är inte att diskutera begreppsdefinitioner. Politik är i den
här studien tätt kopplat till en politisk aktör, det vill säga till en kommun och en
kommunal satsning. Prat, beslut och handling är centrala inslag. Begreppet
politik nagelfars eller definieras därmed inte vidare. Intressant är istället att
betrakta de strukturer som tar form till följd av det som här benämns som ett
politiskt agerande. Det är inom dessa strukturer som kvinnorna – och det som
för dem är förhandlingsbart på individuell nivå – skall finna sig till rätta.

Element i omgivningen som påverkar en organisation, ett företag, en potentiell
företagare och så vidare är inte alltid synliga eller uppenbara. Likväl existerar de
på olika nivåer. Den yttersta nivån består av hela det system av aktörer som en
enskild aktör har någon relation till. Därefter ligger ett skikt av individer och
organisationer som aktören interagerar direkt med. Närmast aktören återfinns så
den egna nivån av perception och representation av omgivningen, en nivå som
Pfeffer och Salancik benämner ”the enacted environment”44. En aktörs
aktiviteter och handlingar påverkas direkt av ”the enacted environmnet” medan
händelser på andra nivåer av omgivningen snarare påverkar aktörens/
organisationens utfall (Pfeffer & Salancik, 1978:62-63). Att bryta ner relationen
mellan aktören och omgivningen till olika nivåer ger en möjlighet att bättre
förstå det spel som pågår aktörer emellan. Interaktioner och relationer
samexisterar på olika nivåer av omgivningen men de kan ha olika betydelse och
karaktär beroende på vilken nivå de återfinns. Det som utgör en lösning för en
aktör i systemet kan skapa problem för en annan aktör och relationer mellan

                                                  
44 Pfeffer & Salancik (1978) och Pfeffer (1981) utgår i resonemanget från organisationens
perspektiv. Grunddragen i Pfeffers argumentation är dock väl applicerbara på andra
analysnivåer. Här används de för att problematisera ett politiskt spel mellan olika aktörer och
grupper av aktörer i en region.



76

aktörer är härmed inte oproblematiska ur ett makt- och resursperspektiv. Detta är
i sig inte konstigt då ”Organizations are constituted by the economic, social,
political, and legal environments but law, social norms, values, and political
outcomes reflect, in part, actions taken by organizations in their interests of
survival, growth, and enhancement.” (Pfeffer och Salancik, 1978:190). En del av
spelet består därför i att använda den makt som ligger inbyggd i det större
systemet och dess styrning för att verka för egna mål och intressen (ibid,
1978:188-189). Detta för in det politiska agerandet på agendan.

Det politiska agerandet kan vara gäckande, det kan påverka relationen mellan
organisationer och/eller aktörer utan att behöva ha en direkt del i utfallet av
aktörens verksamheter. Det betyder att politiska aktörer sällan på ett direkt vis
påverkas av de konsekvenser som kommer av politiska beslut. Viktigt för andra
aktörer blir därför att ha en god relation till en politisk aktör samt att besitta
övertygande argument för sin egen sak eftersom detta kan påverka hur utfallet
av politiska beslut slår i det egna fallet (Pfeffer & Salancik, 1978:191). Politiska
aktörer har - eller kan ta sig - befogenheter att skapa förutsättningar på en
marknad eller i en region utan att själva behöva förhålla sig till konsekvenserna
som deras politiska beslut kan få för aktörerna kring en region eller på en
marknad. Detta ger de politiska aktörerna en stark maktposition och relationen
till de politiska aktörerna kan visa sig vara mer avgörande än relationer inom
och kring regionen eller marknaden. I förlängningen innebär detta sannolikt att
beteendemönster bland aktörer i ett socialt system anpassas efter den politiska
aktören och dess beslut. För den enskilda aktören blir det viktigt att länka sin
verksamhet till de socialt accepterade normerna som råder för tillfället, detta kan
vara helt avgörande för verksamhetens utfall (Pfeffer & Salancik, 1978:192).

Maktaspekten i det större systemet är svår att bortse ifrån. Det är dock
meningsfullt att göra åtskillnad mellan makt och auktoritet. I alla sociala system
florerar normer, värderingar och aktiviteter som är accepterade inom systemet.
Denna acceptans binder samman aktörerna inom systemet genom det delade
perspektivet på ”hur det ska vara”. Det som är accepterat är också legitimt i den
sociala kontexten. Detta gäller även för positioner mellan aktörer och
distribution av makt och inflytande. Legitim makt omvandlas till auktoritet.
Genom denna omvandling förändras de möjliga sätten att utöva inflytande på ett
subtilt men avgörande vis (Pfeffer, 1981:4). Auktoritet har en annan laddning än
makt och betraktas ofta som eftersträvansvärt. När makt, via legitimitet,
transformeras till auktoritet möter den betydligt mindre motstånd. ”At that point,
it no longer depends on the resources of determinants that may have produced
them in the first place […] Power is a property of the system at rest; politics is
the study of power in action.” (Pfeffer, 1981:5,7). Processen där makt
transformeras till auktoritet är viktig, den hjälper till att förklara hur göranden
och varanden kan institutionaliseras i en social kontext där makt alltid existerar
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som en implicit eller explicit komponent. Hur makten aktiveras och positionerar
sig är beroende av hur relationerna mellan olika aktörer i det sociala systemet
utvecklar sig. Men makt är inte nödvändigtvis politik, politik träder in när
makten – och användandet av maktfaktorn – aktiveras inom ramen för dessa
sociala relationer.

MAKT

”Power is treated as an entity or attribute which all manner of things, processes, or agents
may have” (Barnes, 1988:1).

Maktaspekten har vidrörts i samband med flera tidigare diskussioner i arbetet,
bland annat i relation till diskurser, prat, tolkningsföreträde och makt att
definiera, i relation till könsmaktstrukturen, i föregående kapitel om företagande
och företagaren samt i föreliggande kapitel. Maktaspektens närvaro har hittills
legat inbäddad i andra argumentationslinjer. Detta gör det relevant att utveckla
några tankar kring makt.

Om skapande och medskapande av makt i sociala relationer

Det finns många sätt att förhålla sig till makt på. Floran av begrepp och
definitioner är rik (se t ex Russel, 1952; Barnes, 1988, Clegg, 1989). Implicit är
grunden för användningen av maktbegreppet i den här avhandlingen redan lagd i
tidigare kapitel. Avstampet tas i att makt hör till en relation och/eller situation.
Makt ses inte som en tillgång/egenskap som är inneboende i och på så vis
oföränderligt tillhörande en person. Det är aktörers beroenden av varandra som
ger strukturella förutsättningar för maktutövande. När en aktör besitter
någonting materiellt, en tjänst, status, tillfredsställelse, erkännande och dylikt
som värderas högt av en annan aktör blir detta ”någonting” en resurs i
aktörernas relation till varandra. Aktör A:s makt över aktör B definieras av hur
B värderar det som A har att erbjuda. I de fall som beroendet ser olika ut mellan
aktörerna kommer även styrkeförhållandet mellan aktörerna att vara ojämnt
(Molm, 1997:1,15-30). Intressant är hur ett sådant beroende omvandlas till ett
maktattribut. Innehavet av ett maktattribut gör det möjligt att tillämpa strategier
som påverkar motpartens beteende inom de strukturella ramar som drar upp
riktlinjerna för socialt agerande i en given situation (Molm, 1997:38). Även
aktörer som besitter en gynnsam maktposition är delvis begränsade av den
omgivande strukturen som reglerar aktörens handlingsutrymme att, genom valda
strategier, förbättra sin position. Makt finns alltså inneboende i sociala system
och samspelet mellan individer kan förstås som uttryck för förhållanden i det
omgivande systemet. En mångfald av styrkeförhållanden utgör tillsammans ett
sådant socialt system där makten skapas ”i varje ögonblick, på varje punkt, eller
snarare i varje relation mellan en punkt och en annan. Makten är överallt; inte
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därför att den omsluter allt, utan därför att den kommer överallt ifrån.”
(Foucault, 2002b:103, jämför Barnes, 1988). Maktrelationer står inte ensamma,
de är integrerade i andra relationer såsom ekonomiska processer, bekantskaps-
förhållanden och liknande. För att förstå maktmekanismerna räcker det därför
inte med att enbart analysera en enskild relation.

I sin ständiga föränderlighet kan makt innebära ett styrkeövertag för ena parten i
en relation. Det förutsätter dock ett medskapande från de parter som innehar en
mindre gynnsam maktposition. Ofta talas det om makt och motstånd. Genom att
ta motstånd i beaktande kan ett sådant medskapande från den underordnade
parten förstås. Där det finns makt finns också motstånd. Både makt och
motstånd utgör inneboende delar i en relation. Motståndet står därför aldrig i
”utanförställning i förhållande till makten” (Foucault, 2002b:104), det behövs
för att utgöra maktens motpart, maktens måltavla. Alla typer av motstånd fyller
en sådan funktion. En maktrelation upprätthålls alltså både av det som är i
termer av maktutövande och det som inte är eller inte vill vara. Nät av
maktrelationer och motstånd är som redan poängterats under ständig förändring,
det är viktigt att se att ”maktfördelningar” aldrig är mer än ögonblicksbilder av
ständigt pågående processer (Foucault, 2002b:108). Genom att betrakta makt
som ett resultat av samspelet mellan olika aktörer är det inte givet att makt
utövas på den ena partens bekostnad, som ett nollsummespel (Molm, 1997:30).
Inte heller är det osökt att se makt som ett verktyg som kan användas både i
konfliktsituationer men även preventivt för att förhindra att konflikter blossar
upp (se Hindess, 1996:68 med hänvisning till Lukes, 1972). I enlighet med ett
sådant synsätt blir makt en möjlighet, en möjlighet som också blir till politik.

Makt som politik förstås och beskrivs här med hjälp av Foucaults tankar om
disciplinär makt. Disciplin utgör en specifik teknik för maktutövande som
formar och dresserar individer och därmed också ”framställer” dem på önskvärt
sätt. Individer blir således både föremål och verktyg på samma gång (Foucault,
2003:171). Vad betyder då disciplinär makt för ett större, socialt system? Politik
kan utgöra ett sätt att bringa ordning i alla styrkeförhållanden kopplade till
varandra i ett system (jämför Foucault, 2002b:104) och kan därmed utgöra en
form av hierarkiserad övervakning. Disciplinär makt utövas genom politiska
beslut med bestämda mål i sikte. Politik är inte alltid att likställa med disciplinär
makt och vice versa, kopplingen görs här som ett sätt att förklara politik och
maktutövande i relation till varandra samt vilken påverkan denna relation kan ha
på enskilda individer. ”Den disciplinära makten däremot gör sig osynlig; i
gengäld tvingar den dem som den underkastar sig att vara synliga. I det
disciplinära samhället är det undersåtarna som skall synas. Den belysning de
utsätts för befäster det grepp makten har om dem. Det är det förhållande att den
disciplinära individen ständigt syns, att han alltid kan iakttagas, som håller
honom kvar i hans beroende.” (Foucault, 2003:178 ff). Inom ett disciplinärt
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system finns även inslag av normaliserande sanktioner som straffmekanism, ett
straff som syftar till att göra individen medveten om att hon/han har begått ett fel
i enlighet med systemet (ibid). Synlighet kontra osynlighet är dock relativt även
i en politisk kontext. Den politiska synligheten fyller en viktig funktion, den
producerar ord och sänder ut budskap vilket möjliggör för den politiska aktören
att behålla sin position. I ett sådant disciplinerande syfte tenderar den enskilda
snarare än den politiska aktören att lyftas fram för att ”åtgärdas”.

Individer blir, medvetet eller omedvetet, bärare av makt i relationer och/eller
situationer. Även om makten inte bor i individen kan individen inte bortskrivas
från maktutövandet. Kroppen är ett maktmaskineri (Foucault, 2003:140), detta
förstås i relation till maktutövande genom disciplinering (se ovan). Härigenom
blir individen central även om makten ligger i själva relationen. Individen är
medskapare till både över- och underordning och underordningens karaktär är
också ett resultat av detta skapande. Makt påtvingas inte dem som inte har makt,
istället omges de av makten som sprids genom dem och stödjer sig på dem
(Foucault, 2003:178 ff). Kroppen är ett objekt som makten kan inrikta sig på,
som den kan manipulera och forma efter önskemål och som i alla samhällen
utsätts för tvång, förbud och förpliktelser (Foucault, 2003:138). Detta illustrerar
hur makten å ena sidan kan frikopplas från individen genom att erkännas som en
strategi och inte en egenskap samtidigt som den är aldrig så tätt knuten till
kroppen (individerna i den givna relationen) för att kunna verka. På detta sätt
betraktas samtliga individer som bärare av makt; bärare eller förmedlare eller
föremål för maktutövningen. ”Maktens effektivitet, dess tvingande kraft utgår så
att säga från den andra parten som makten tillämpas på. Han upptar i sig en
maktrelation inom vilken han åtar sig båda rollerna; han blir principen för sitt
eget underkuvande.” (Foucault, 2003:203). Det som inte får förglömmas är att
individer inte kan införlivas i ett tvångssystem om det inte föreligger ett
beroende i botten. (Foucault, 2003:32, se även Molm med flera ovan).

Makt som strategi, som skapad i utrymmet mellan överordning och
underordning. Hur ser då maktens konstruktiva möjligheter ut i en relation, en
konflikt och liknande? Jag vänder mig här till Mary Parker Follets resonemang.
Follet tar ett relativt brett grepp på maktdiskussionen och gör den i högsta grad
till ett teoretiskt, praktiskt och värdeteoretiskt spörsmål.

Makt som en konstruktiv möjlighet

Flera av de utgångspunkter som presenterats ovan delas av Follet45, den stora
skillnaden ligger i att hon tydligt framhåller makt som en konstruktiv möjlighet
                                                  
45 Den utgåva av Folletts texter som detta resonemang huvudsakligen baseras på är ”Dynamic
Administration. The Collected Papers of Mary Parker Follett” editerad av Metcalf & Urwick
(1940). Folletts papper är i sig själva oredigerade men utgivna vid olika tidpunkter och här
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till förändring och som en möjlig väg till enande mellan parter i en relation.
Trots att makt ligger i relationer och inte i individer blir individer bärare av makt
som en konstruktiv möjlighet i en relation.

Makt utgör en möjlig väg till integration och beskrivs av Follet som ”simply the
ability to make things happen, to be a casual agent, to initiate change.” (Follet i
Metcalf & Urwick, 1940:99). Att initiera förändring kan göras på flera sätt,
någon form av kontrollfunktion förutsätts dock. Kontroll och styrka är däremot
inte att likställa, ofta är det genom våra svagheter som vi skaffar oss kontroll
över en situation (Follet i Metcalf & Urwick, 1940:99). Jag förstår Follets
resonemang som ett argument för att även svaghet och därmed behov av att
hävda sin position kan leda till makt. Det är alltså inte maktutövandet i sig som
behöver skilja sig åt utan den bakomliggande anledningen till själva
maktutövandet. Det tidigare förda resonemanget om styrkeförhållanden står inte
i motsättning till denna utgångspunkt, däremot nyanseras det genom att
problematisera kontroll som styrka/övertag och/eller svaghet, två tillstånd som
båda kan leda till att bevara en maktposition (jämför Foucault och Molm ovan).
Ett styrkeförhållande kan alltså grunda sig i svaghet. Åtskillnaden implicerar att
makt kan se olika ut till sin karaktär. Follet talar här om makt-över och makt-
med. Makt-över en motpart kan ses som ett resultat av övertalning, grupptryck,
kontroll och liknande vilket inte alltid borgar för konstruktiva lösningar för alla
inblandade parter. Makt-med utvecklas istället mellan flera individer/parter och
den har därmed inget tvingande inslag, något som ligger närmare till hands vid
tillämpandet av makt-över. För att reducera utövandet av det mindre
konstruktiva makt-över bör en gemensam plattform eftersträvas där parter kan
mötas och integrera sina respektive önskemål. Genom makt-med ökar
möjligheterna att tillgodose dessa önskemål (Follet i Metcalf & Urwick,
1940:101-103).

Integration kan, mer konkret, uppnås genom ett cirkulärt beteende mellan
parterna där en part responderar på en given situation baserat på hur motparten
har agerat och så vidare. Denna princip bör eftersträvas i interaktionen mellan
individer för att nå det samförstånd som leder till utvecklandet av makt-med
(Follet i Metcalf & Urwick, 1940:44-45). Makt producerad genom ett sådant
cirkulärt beteende är enligt Follet att betrakta som legitim makt. Ingen individ
har makt över någon annan och genuin makt, det vill säga makt som är
inneboende i själva situationen, kan produceras istället för extern makt (som
exempelvis egenmäktighet, manipulation, diplomati et cetera) med sitt tvingande
inslag (ibid, 1940:104-106). Follet gör här, till skillnad mot bland andra
Foucault, Hindess och Molm makt till en värdeteoretisk fråga vilket tilltalar då

                                                                                                                                                              
samlade av Metcalf & Urwick, därav den stående referensen till redaktörerna och inte
författaren för ett så korrekt återgivande av den här använda källan som möjligt.
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det implicerar en relation mellan makt och ansvar. Behövs i sådana fall
legitimitet? I en situation som kännetecknas av funktionellt enande, det vill säga
när parternas enas genom cirkulärt beteende, uppstår maktens legitimitet genom
samförstånd eller någon grad av samarbetet och enighet. Härigenom kan
legitimitet både betraktas som viktigt och samtidigt utgör den en aspekt som inte
behöver beaktas. Vid funktionellt enande blir legitimitet ett naturligt inslag i
maktutövandet samtidigt som ett funktionellt enande, paradoxalt nog, är svårt att
uppnå utan legitimitet.

Genuin makt kan inte delegeras. Låt oss föreställa oss en arbetsplats och rådande
maktfördelning där. Maktfördelningen beror inte på vilken makt som ledningen
är villig att avsäga sig och delegera utan på hur mycket arbetarna är villiga att ta
för sig. Deras möjligheter och positioner kan stärkas genom exempelvis
kompetensutveckling (Follet i Metcalf & Urwick, 1940:109). Enligt detta
resonemang kan vi tala i termer av ”kunskapsmakt” och makt görs till en
självutvecklande kapacitet (ibid, 1940:111). En sådan kunskapsbaserad kapacitet
kan dock svårligen ses som en rättighet att agera, makt-med handlar inte om
rättigheter eller skyldigheter utan om integration. Makt må förstås som en
kapacitet som individen kan tillskansa sig genom till exempel kompetens-
utveckling, men det är i den samhälleliga kontexten där individen verkar som
kapaciteten får sitt värde. Individen kan besitta kapaciteten men utan den sociala
interaktionen – vem definierar vad som skall betraktas som en kapacitet och
inte? Hur en viss kompetens eller utbildning värderas beror på den omgivande
kontexten och därmed blir användningsområdet för kapaciteter olika.

(Van)föreställningen att parterna i någon utsträckning måste ge upp makt för att
åtnjuta de privilegier som produktionen av gemensam makt har att erbjuda utgör
ofta ett hinder för att söka en gemensam plattform och följa situationens lag
vilket innebär att parterna söker den lösning som kan accepteras och föredras av
samtliga inblandade. Var situation innehåller en sådan potentiell lösning (Follet i
Metcalf & Urwick, 1940:112) och samförstånd är alltid möjligt att nå i enlighet
med situationens lag. Gemensamt utvecklad makt öppnar för skapandet av nya
lösningar, situationer och värderingar. Situationens lag kan leda fram till
lösningar inte uppenbara för någon part vid en första anblick. Detta förutsatt att
en sådan öppenhet tillämpas av samtliga inblandade parter. Det handlar alltså
inte om en process där makt ska balanseras (det vill säga att en part måste
avsäga sig makt för att en annan part skall kunna erhålla den). En sådan tanke
om rättvisefördelning är inte bättre än att utöva dominans genom makt. I olika
utsträckning innebär dessa båda alternativ en kamp om makten vilket inte är
kännetecknande för makt-med (Follet i Metalf & Urwick, 1940:115). Konflikt
och kamp kan således helt undvikas om gemensam makt efterstävas och en
kreativ och skapande process där nya värdeskapande lösningar kan tillåtas träda
fram eftersträvas.
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Nu förtjänar även detta att nyanseras något, även en konflikt kan vara en
konstruktiv och utvecklande möjlighet men det förutsätter att konfliktens parter
anammar ambitionen att sträva mot funktionellt enande. Detta behöver inte stå i
motsatsförhållande. Jag vill uppehålla mig en stund vid konflikten och dess
möjligheter. En konfliktsituation kan hanteras på tre huvudsakliga sätt; genom
dominans, kompromiss och integration. Det är i detta val som avgörandet om
konfliktens utfall och möjlighet ligger. Det konstruktiva med integration är att
inte låsa sig vid två alternativa lösningar som står i motsatsställning till varandra
(Follet i Metcalf & Urwick, 1940:33). Inställningen till själva konflikten och den
laddning som varje given situation ges är i många stycken mer avgörande för
utfallet än själva konflikten i sig. Ståndpunkten tangeras bland annat av
Giddens, ”Power is the capacity to achieve outcomes […] Power is not, as such,
an obstacle to freedom or emancipation but is their very medium – although it
would be foolish, of course, to ignore its constraining properties. The existence
of power presumes structures of domination whereby power that ‘flows
smoothly’ in process of social reproduction (and is, as it were, ‘unseen’)
operates. The development of force or its threat is thus not the type case of the
use of power.” (1984:257). Makt genom dominans signalerar även en strävan
efter stabilitet och kontroll men detta är förgängligt. Stabilitet är temporär
eftersom ingen process är statisk. Härmed kan utgångspunkten i integration och
samförstånd borga för en tryggare och mer stabil situation än en utgångspunkt
tagen i dominans. Integration är dock endast möjlig om båda parter ”lägger
korten på bordet” så att samtliga önskemål kan utvärderas, situationen kan
omvärderas och konfliktens potential kommer till uttryck (Follet i Metcalf &
Urwick, 36-39).

I varje enskild situation ligger alltså ett aktivt val och att ingen aktör behöver
vara helt underkastad omständigheterna. Att inte göra ett val är ett val i sin egen
rätt. Ingen maktposition eller konfliktsituation är av naturen given. Det
föreligger inte något universellt rätt eller fel, allt maktutövning tar form som ett
resultat av våra konstruktioner av hur det ska vara, vad som anses vara
grundande för en maktposition och så vidare. Men makt behöver inte innebära
motstridiga intressen eller aktiv kamp, den är heller inte förtryckande till sin
natur (Giddens. 1984:256). Härmed menar jag att det är fullt möjligt att också
omskapa synen på makt och den integration Follet talar om, det funktionella
enandet är ett alternativ som kan väljas. Parter i en relation kan välja att betrakta
makt som ett konstruktivt verktyg som kan föra en situation framåt. ”Some
people tell me that they like what I have written on integration, but say that I am
talking of what ought to be instead of what is. But indeed I am not; I am talking
neither of what is, to any greater extent, nor of what ought to be merely, but of
what perhaps may be.” (Follet i Metcalf & Urwick, 1940:34).
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Makt som en del av interaktionen mellan aktörer inom ett socialt system
aktualiserar frågan om tolkningsföreträde. Det finns inget rationellt sätt att
bestämma vems preferenser som skall få företräde eller vems värderingar eller
övertygelser som skall ligga till grund för ett beslut. För att återknyta till den
politiska kontexten grundas ett politiskt beslut i normer och sociala värderingar
eller traditioner, men dessa kan även användas för att legitimera ett
maktutövande och för att mildra upplevelsen av ett sådant maktutövande
(Pfeffer, 1981:70). Relationen mellan normer och sociala värderingar och
maktutövande är intressant. Normer och värderingar tar sig uttryck i handlingar
och aktiviteter. Processen att ge handlingar och aktiviteter mening är till stor del
avhängig språk, symboler, ritualer och ceremonier (Pfeffer, 1981:180).
”Language provides the justification for action necessary for the legitimation of
political choices. […] Language is used to provide meanings and justifications
for desired choices so that the use of power is not as necessary and when it
occurs, it is much more subtle.” (Pfeffer, 1981:193) Användningen av språket i
en politisk process är ett sätt att producera och tillhandahålla symboler mer än
reell substans till aktörer som påverkas av, men inte är direkt inblandade i, den
politiska processen. Dessa är aktörer som har relativt lite makt.

Den politiska processen kan således förstås utifrån två grupper av aktörer; de
som har en dominant position i den politiska processen och kan styras av
egenintresse och de som har en mer perifer position och därifrån besitter mindre
makt och auktoritet. Det politiska/symboliska språket agerar som en länk mellan
dessa två grupper då beslut fattade av den förra gruppen skall implementeras i
och av den senare (Pfeffer, 1981:193). När den senare gruppen har svårt att
skilja på verklighet och symboler blir det symboliska agerandet effektivt för att
legitimera beslut och för att tysta eller dämpa opponenter. Givetvis kan
symboliska förändringar också påverka det faktiska agerandet – exempelvis
genom resursallokering – i en region. I sådana fall blir utfallet både symboliskt
och substantivt.

Det symboliska språket är inte begränsat till den ena parten i en social relation,
det utgör ett verktyg tillgängligt för samtliga parter. Däremot upplevs det
förmodligen mer eller mindre givet att tillämpa verktyget för olika parter
beroende på position i det sociala systemet. Att skapa mening i en given
situation kan rättfärdiga vissa aktörers maktpositioner vilket i sin tur rättfärdigar
och rationaliserar beslut och misskrediterar andra aktörers motiv (Pfeffer,
1981:228). Normer och värderingar institutionaliseras på detta vis genom att
göras mer eller mindre delade och accepterade i en social kontext. Därefter kan
de spridas utan att möta för stort motstånd. När detta uppnås erhåller
producenten av det politiska/symboliska språket en maktposition relativt andra
aktörer i omgivningen. Men hur var det då med det funktionella enandet? Det
finns ingenting som säger att detta inte är möjligt att uppnå i en politisk process
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eller att funktionellt enande inte skulle utgöra en konstruktiv lösning för
processen. Det förtar inte den politiska produktionen av prat och handling samt
hur denna produktion formar spelet på den politiska arenan. Lått oss betrakta
detta närmare för att förstå hur förutsättningarna för ett funktionellt enande kan
se ut.

KONSTEN ATT VETA VAD SOM SKA SÄGAS
OCH VAR, NÄR OCH HUR DET SKA GÖRAS

Tanken om språkets och pratets centralitet har redan introducerats i tidigare
kapitel, här utvecklas språket som ett konkret förklaringsverktyg.
Utgångspunkten för detta är i prat som begrepp och det valda avstampet i
Rombach (1986) klargörs redan i inledningskapitlet. Närliggande begrepp som
kommunikation, retorik, predikan, språk eller diskurs46 kan givetvis inbjuda till
en likartad diskussion men Rombachs utveckling och behandling av begreppet
prat tilltalar mig som förklaringsverktyg. Diskussionen är konkret och praktisk
och väl applicerbar på ett konkret händelseförlopp som studeras. Rombach
erbjuder även en kategorisering av prat som vilken kan tjäna till att nyansera det
bakomliggande spel som prat kan ses som ett uttryck för. Inga anspråk görs i det
här arbetet på att analysera eller härleda skapandet av pratet vidare, att analysera
diskursiva formationer, ifrågasätta objektsbildning eller liknande47, det är som
förklaringsverktyg som prat är intressant, inte som analysobjekt per se.
Utgångspunkten tas i det politiska pratet vilket ligger i linje med det politiska
språket (Pfeffer, 1986). Politiskt agerande och därmed även politiskt prat utgör
en av mina byggstenar i strävan att förstå kvinnors företagande som politisk
satsning. Prat utgör en aspekt av det samspel som skapar och formar
företagande, det får här utgöra en fasad bakom vilken handlingar äger rum. Prat
är ett uttryck för någonting annat, det vill säga en handling eller en utebliven
sådan. Prat kan vidare användas som ett medel att förstå diskrepansen mellan
ideologi och handling. I detta tas diskussionens utgångspunkt.

Prat som politik – om olika sätt att vinna legitimitet

Pratets stora förtjänst är att det erbjuder en möjlighet för en organisation eller en
aktör att vinna legitimitet i sin omgivning vare sig detta är intentionen bakom
produktionen av prat eller inte. Föregående kapitel behandlar legitimitets-
aspekten och det är samma grundsyn på legitimitet som föreligger här där
                                                  
46 I kapitel 2 diskuteras verkligheten som socialt skapas och begreppet diskurs diskuteras i
detta sammanhang. Detta står inte i motsättning till valet av prat i detta avsnitt. Enligt den
definition av diskurs som också tillämpas i kapitel 2 rymmer diskurs flera olika komponenter.
Jag är här enbart intresserad av själva pratet utan att ha någon vidare ambition att se hur pratet
relaterar till andra delar av skapandet av denna sociala situation som föreligger.
47 Jämför exempelvis resonemanget som Foucault (2002a) för i “Vetandets arkeologi” .
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diskussionen bygger vidare med utgångspunkt i begreppet prat. För att
legitimitet skall komma ifråga måste aktören framställa sig på ett sätt som
överensstämmer med de normer och värderingar som råder i det större systemet
och det görs alltså med fördel genom prat, muntligt eller skriftligt. Handlingen
som följer - eller förväntas följa - i dess kölvatten frikopplas i viss mån från
själva pratet. När legitimitet är vunnen hos hela eller tillräckligt stora delar av
omgivningen är aktörens existens inte längre hotad utifrån, i och med detta
vidgas aktörens handlingsutrymme avsevärt även om acceptans och legitimitet i
sig inte är garanter för överlevnad (Rombach, 1986:66). En aktör kan använda
sig av genomförande, beslut och prat som legitimeringsvägar. För en politisk
aktör flyter dessa i viss mån samman. I en politisk process är skiljelinjerna
mellan prat, beslut och genomförande inte klara, inte heller framträder de med
nödvändighet i den ordningen. Det är emellertid främst pratet som intresserar
mig, det som sägs och det som inte sägs, producerade ord som kan få sådana
konsekvenser för vad som sedan görs och inte görs, vad som förväntas och
upplevs.

En kategorisering av prat presenteras av Rombach; prat som fördelsmarkering,
nackdelsmarkering, konfliktmarkering och slutligen prat som
samförståndsmarkering (1986:101-104). Kategoriseringen synliggör hur prat
kan användas i olika syften. Utmärkande karaktäristika för respektive typ av prat
är;

Fördelsmarkering
- Det positiva ordvalet
- Positivt laddade lösningar presenteras, fördelarna lyfts fram
-  Förmedlar att aktören beter sig så att omgivningen blir nöjd och dess

behov tillgodoses
- Används med fördel som en sorts marknadsföring av aktören
- Ett sätt att bekämpa ”yttre fiender”
- Bör svara mot den rådande normen om fenomenet i fråga
-  Försök att få aktören att framstå som rationell då en rationell process

implicerar att de bästa lösningarna valts
Nackdelsmarkering

-  Lösningars nackdelar kan också lyftas fram som ett tydligt sätt att
markera för omgivningen att ansvar tas för att lösa ett problem

- Det går inte att avgöra om en lösning i sig är positiv eller negativ, båda
sidor bör ges utrymme

-  Det påtagna ansvaret kan ökas genom att synligheten även för
nackdelarna ökar medan åtgärder i det tysta inte ger ansvar i samma
utsträckning
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Konfliktmarkering
- En part kan genom prat antyda att rådande missförhållande är ett resultat

av att en annan part inte har åtgärdat ett problem tidigare, nu kan detta
göras och en idealsituation kan uppnås

- Prat som konfliktmarkering är ett sätt att visa upp strukturer och processer
som svarar mot normer om intresserepresentation vilket ger
aktören/organisationen legitimitet

Samförståndsmarkering
- Samförstånd kan känneteckna pratets innehåll, parterna talar är om samma

lösningar
- När flera parter är eniga framstår lösningen som än bättre och blir därmed

än mer legitim

Att kategorisera prat på detta vis är smakfullt, det visar på pratets förmåga att
ständigt ändra skepnad och att anpassa sig efter yttre omständigheter. Fasaden
som pratet utgör kan också tjänstgöra som rökridå. En nackdelsmarkering
betyder inte självklart att en nackdel föreligger men ger en nackdelsmarkering
mer legitimitet än att ”bara” handla i det tysta kan aktören ha mer att vinna på att
via prat sända ut sådana signaler till omgivningen. Prat är i högsta grad ett
skapande verktyg och ett politiskt medel för att sälja in beslut och handlingar på
det vis som bäst ger omgivningens acceptans, förtroende och legitimitet.
Rombachs kategorisering av prat ser jag som ett värdefullt verktyg för att förstå
det sociala spelet som äger rum i Bodens kommun och då främst politikernas del
i det skapandet betraktat utifrån deras producerade prat.

Prat och handling på politiska arenor

Mellan prat och handling finns en spänning. Hur ska den förstås och hur kan den
användas? Bör det råda konsekvens eller inkonsekvens mellan prat, (beslut) och
handling? Hur kan en överensstämmelse mellan prat och handling ge, öka eller
minska en aktörs legitimitet? Finns någonting att vinna på att inte vara
konsekvent ur en legitimitetsaspekt? Ett absolut likhetstecken bör kanske inte
sättas mellan politik och ideologi i varje enskild situation men det är inte
långsökt att se politisk ideologi som en kraft i skapandet av politiskt prat. Andra
intressen ikläder sig med säkerhet också ideologins skrud i sådana processer
men utåt sett spelar ideologi en legitimerande roll och vid detta stannar
resonemanget här. Genom att ta den politiska handlingen och – i viss mån – den
politiska ideologin i beaktande kan prat och legitimitet nyanseras. Varken
konsekvens eller inkonsekvens mellan prat och handling behöver råda, i vissa
situationer råder istället en vaghet som helt enkelt gör det svårt att avgöra om
prat och handling följer samma linje. Oklara kopplingar mellan prat och
handling inbjuder till tolkning av vad som gjorts och inte samt i vilket syfte. En
sådan vaghet erbjuder en organisation möjligheter att svara mot befintliga
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normer om det som prat och handling avser i det specifika fallet. Även
inkonsekvenser kan vara funktionella men varken en inkonsekvens eller en
vaghet implicerar att aktören medvetet skapat situationen eller att de har försökt
dölja något för omgivningen. Det är alltså inte självklart eller givet att det alltid
är samma fråga som återfinns i prat, beslut och handling (Rombach, 1986:168-
177). Har prat väl lett till legitimitet är mycket, om än inte allt, möjligt.

Överensstämmelse eller inte – det är den betydelse som åläggs situationen där
prat och handling relateras till varandra som avgör om den är lyckad eller
misslyckad. Vad som sedan utgör måttet för en lyckad eller misslyckad situation
är ytterligare en fråga som gör situationen relativ. Är exempelvis en
överensstämmelse mellan prat och handling lyckad just för att en stringens
mellan prat och handling föreligger eller är den lyckad för att den ger
organisationen legitimitet? Kanske båda delarna? Att framstå som legitim i
omgivningens ögon kan visa sig vara viktigare än att genomdriva en ideologi i
beslut och/eller handling. Samtidigt bör betonas att utan beslut och
genomförande minskar aktörens möjligheter att vinna legitimitet genom prat.
Prat kan dock utgöra en väl fungerande legitimeringsväg även oberoende av
kopplingen till beslut och genomförande (Rombach, 1986:177-178). Det är just
detta som gör prat till ett så intressant och effektivt politiskt verktyg,
framställningen av en handling som negativ kan ge mer legitimitet än motsatsen.

Politik, prat och handling har en riktning. De äger rum på olika arenor.  På en
arena för prat är det viktigt att anpassa ett problem - samt handlingar vidtagna
för att angripa det aktuella problemet - till normen för hur problemet skall
hanteras. Om inte kan detta få konsekvenser. ”Normer är ideal omvandlade till
praktiska handlingsregler […] Om organisationen inte kan leva upp till, eller
visas leva upp till, normerna kan den utsättas för legala, ekonomiska och sociala
sanktioner […] Avgörande för en sådan värdering är vad organisationens
presentation ser ut att vara, inte vad den egentligen är.” (Rombach, 1986:180).
Samspelet mellan prat, handling, normer och legitimitet sammanfattas i detta.
Gällande prat, beslut och handling äger pratet fördelar. Prat kan produceras och
preciseras och göras väl synligt var och när så önskas för att föra en aktörs eller
organisations legitimitetssträvan framåt. Härigenom har producenten av prat en
möjlighet att använda verktyget prat aktivt genom en hel politisk process. Detta
är inte fullt lika enkelt med beslut och handling. Aktören eller organisationen
kan vinna legitimitet genom prat och det faktiska genomförandet blir sekundärt.
Detta kan fungera väl på kort sikt. Tanken att prat och beslut leder till handling
har ett berättigande och det är fullt rimligt för omgivningen att ha sådana
förväntningar på en aktör. Sådana förväntningar kräver att något genomförande,
någon handling, äger rum på längre sikt. Att bibehålla legitimitet enbart grundad
på prat kan i det långa loppet visa sig vara mycket svårt. Omgivningen är inte
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statisk eller orörlig, legitimitet en gång vunnen är tidsbunden oavsett hur kort
eller lång dess livslängd visar sig vara (jämför Rombach, 1986:65).

Att utgå från prat lägger en grund för hur det politiska pratet i satsningen på
företagande i Boden kan förstås. Inte främst en förståelse mätt i antal startade
respektive inte startade företag, snarare en förståelse för WIP/AdAstra kursen
som en politisk satsning. De kvinnor som deltar i kursen har att förhålla sig till
företagande som fenomen och till den politik som följer med själva satsningen.
Allt detta i relation till de ambitioner och mål som politikerna producerar och
presenterar i sina policydokument. Prat kan ge legitimitet och legitimitet ger ett
gott utgångsläge för att skaffa sig en fördelaktig position gentemot motparter på
den specifika politiska arenan. Sådana relationer har ett tydligt inslag av makt.
Maktaspekten slår igenom oavsett om genus, företagande, politik eller prat är för
handen, de är alla delar av företagandets vidare kontext och påverkar därmed det
lokala/regionala företagandet. Makt diskuteras i det här kapitlet i termer som
målar upp en bild, ett möjligt scenario, som känns lätt utopiskt. Är resonemanget
som främst bygger på Follets tankar då orealistiskt? Ovanligt i praktiken kanske
men inte orealistiskt eller omöjligt.

När makt diskuteras som inneboende i relationer, som byggt på
beroendeförhållanden, som kapaciteter och så vidare utgör detta situationer,
relationer och scenarion där aktiva val görs. Att arbeta aktivt i var sådan
situation, relation eller inom vart sådant scenario och sträva mot makt-med gör
att ett funktionellt enande kan nås. Detta i varje enskilt fall men också, om dessa
är tillräckligt många, inom ett större socialt system. Där måste arbetet börja – i
var enskild, liten men viktig situation och relation. Var sådan situation är en om
än liten arena där maktutövandets karaktär växer fram. I varje enskilt fall
handlar det för parten i den mest gynnsamma positionen om att välja hur
maktutövandet skall ta sig ut och vad som vill uppnås med detta i den givna
situationen. Disciplinärt maktutövande i en relation/situation är ett aktivt val.
Makt-över kan ersättas med makt-med. Som sagt; kanske en ovanlig praktik
men inte orealistiskt eller omöjligt.

Omgivningen (här betraktad som ett politiskt system) kännetecknas av
interaktion och makt. Omgivningen kan skiktas för att bryta ner denna
interaktion och maktrelationer. Denna deldiskussion i kapitlet fastslår att de
aktörer som kan fatta beslut och dra upp riktlinjer för systemet (ofta men inte
nödvändigtvis politiker) kan göra så utan att behöva ta några praktiska
konsekvenser av de beslut som fattas. Politiska aktörer kan skapa förutsättningar
på arenor där de själva inte verkar i praktiken. Men betyder det verkligen att de
inte behöver ta konsekvenser av sina beslut? Precis som diskussionen om prat
påvisar kan konsekvenserna bli nog så praktiska för den politiska aktören,
däremot är det inte givet att de i tid och rum är tydligt kopplade till
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beslutsfattandet. Jag menar inte att ge sken av att det är så enkelt som att
politiska aktörer kan fatta beslut och gå helt fria från konsekvenserna.

Den teoretiska beskrivningen av prat, slutligen, antyder kanske att prat är ett
politisk verktyg att användas av politiska aktörer. Detta grundar sig bland annat i
att en koppling görs till den politiska omgivning som Pfeffer och Salancik
diskuterar. Prat är inte ett verktyg enbart inom räckhåll för politiska aktörer,
produktion av prat kan användas av alla aktörer och intressenter för att vinna
legitimitet. En stor skillnad är dock tillgång till forum där prat (och handling)
kan levereras och synliggöras. Ett forum som fyller denna funktion är en
förutsättning för att nå ut till omgivningen för att i nästa led kunna vinna
legitimitet i sak. Här har politiska aktörer ett gynnsamt utgångsläge, att leverera
prat och handling hör den politiska vardagen till och kanaler och forum för att nå
ut till omgivningen finns etablerade. Detta kan vara betydligt svårare att nå för
enskilda aktörer. I själva produktionen av prat (och handling) är
förutsättningarna däremot lika, där föreligger inga förbehåll. Teoretiskt erbjuder
pratet samma möjligheter till samtliga aktörer vilket betyder att de olika
’markeringar’ som Rombach presenterar i sin kategorisering – i teorin – står
öppna för alla att tillämpa.

FÖRETAGANDE SOM DEL AV SIN OMGIVNING

Tre kapitel har tillsammans utvecklat en teoretisk föreställningsram. Den
behandlar både Kvinnan och Mannen, företagande, företagaren och omgivande
strukturer. Strukturella aspekter lyfts fram som, på olika vis för olika företagare,
formar det handlingsutrymme de har att röra sig inom. Köningen av både
kvinnan och företagaren är tids- och rumsbetingad. Den rumsliga aspekten kan
förstås vidare än ur ett regionalt perspektiv. Det sociala skapandet sker inte i ett
för övrigt neutralt vakuum utan i en omgivning som i högsta grad är aktiv och
politisk. Makten som ligger i det större sociala systemet har betydelse för vad
som blir möjligt och inte för kvinnor och/eller företagare, hur många företag
som startas, av vilka, inom vilka branscher och så vidare. Individens val äger
rum inom dessa yttre ramar.

Pfeffer och Salancik delar upp omgivningen i tre olika skikt. Jag översätter här
den yttre omgivningen till samhällsnivå, mellanskiktet till en regional nivå och
”the enacted environment” till individnivå. Såväl inom som mellan dessa skikt
sker ett ständigt samspel mellan olika mekanismer. Makt, politik, prat,
företagande och kön – alla återfinns de på samtliga nivåer. Min syn på detta
samspel är följande. På samhälls nivå manifesterar sig kön, företagande, politik
och prat i generaliserande normer och värderingar. Generaliserande blir de just
för att de drar upp riktlinjer för hur vi ska betrakta och bemöta kvinnor, män,
företagare och så vidare som kategorier. De anger en riktning för vilket agerande
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som är acceptabelt och legitimt. Enligt en segregerande princip sorteras således
kvinnor och män in i dikotoma kategorier som blir schabloniserande men likväl
styrande för hur kvinnor och män skall förstås, nämligen genom att ställas mot
varandra snarare än bredvid varandra. Detta säger också vad som blir legitimt
och acceptabelt att göra och vara för både kvinnor och män.

Ett sätt att kommunicera ut sådana generaliserande normer och värderingar är
genom prat. Prat är en viktig legitimitetsskapande maktfaktor. Ideologiska
ställningstaganden som rör företagande kommuniceras ut. Att uttala en vilja att
satsa på företagande kan vara nog för att ge politiker acceptans och legitimitet i
omgivningen. Prat sänder ut signaler. Prat kan attrahera potentiella företagare.
Prat väcker förväntningar. En överensstämmelse mellan prat och handling är
inte nödvändig för att upprätthålla acceptans och legitimitet och effekterna av en
sådan diskrepans kan bli svåra för företagaren att förhålla sig till. Politiskt prat
blir företagares praktik och vardag. Om prat inte följs upp av handling men
pratproducenten likväl betraktas som legitim i sin satsning på företagande och
satsningen inte ger förväntat resultat är det lätt att skuldbelägga de potentiella
företagarna för ett sådant ”misslyckande”. Företagande som ideologi ställs alltså
mot företagande som praktik. Detta visar på vikten av att ta den vidare kontexten
i beaktande då företagande studeras. Processer som ligger utanför själva
företagandet kan spela en stor - men ofta förtäckt – roll. Detta skapar
samhällsstrukturer som styr och sorterar och i detta skeende ligger makt
inneboende i det större (samhälleliga) sociala systemet att påvisa vad som är
”rätt” och ”fel”. Makten i det större sociala systemet antar lätt en övervakande
karaktär, det gäller att hålla sig inom ramarna för att inte sanktioneras. Dessa
yttersta ramar omger samtliga individer i samhället och utgör en sorts
gemensam, delad grund oavsett hur vi som individer förhåller oss till grundens
design.

Mellanskiktet, den regionala nivån, uppvisar större variationer. Hur de
samhälleliga normerna och värderingarna tolkas, upprätthålls eller utvecklas
beror till stor del på regionala förutsättningar, regional tradition, kultur – med
andra ord, regionala strukturer. Detta snävar ytterligare in handlingsutrymmet
för kvinnor och företagare. Regionala könskontrakt drar upp riktlinjer för
kvinnors och mäns varanden och göranden som jag betraktar som än mer
specifika än på samhällsnivå. Regionala traditioner är inte alltid enkla att bryta.
Politiskt prat (och handling) är även på regional nivå legitimitetsskapande och
får konkreta effekter på regionens invånare genom politiska beslut gällande
näringslivspolitik, satsningar på företagande och liknande.  Makt ligger i
relationerna mellan regionala aktörer på olika arenor varav företagande utgör en.
Det betyder att alla relationer som på ett eller annat vis tangerar företagande är
med och formar företagande som praktik med en regionalpolitisk prägel. Hur
processen ser ut beror på vilken aktör i relationen som har en gynnsam
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maktposition, hur den förvaltas och i vilket syfte. Makt bär också på en
inneboende, konstruktiv möjlighet och det innebär att företagande även kan
främjas i varje relation om så önskas. Prat kan mycket väl signalera makt-med,
men utan uppföljande handling kan samma prat i praktiken bli ett uttryck för
makt-över. Genom tanken om funktionellt enandet kan politiker och praktiker
(och även teoretiker) finna gemensam grund i frågor rörande företagande. Om
en sådan utveckling skall se dagens ljus förutsätter det att aktören med den mest
gynnade maktpositionen öppnar upp och bjuder in till en situation där
integration är målet. Detta resonemang är också applicerbart på samhällsnivå.

Individnivån slutligen blir än mer konkret och handlingsutrymmet för den
enskilda individen är här än snävare eftersom individen i praktiken har en rad
konkreta, vardagliga situationer att förhålla sig till. Familjesituationen är en
sådan mycket konkret, vardaglig och definierande situation. Rådande
familjesituation påverkar i högsta grad det faktiska och det upplevda handlings-
utrymmet. Går rollerna som maka, mor och företagare att förena? Är det, utifrån
detta, möjligt att bli företagare? Det politiska inslaget på individnivå handlar lika
mycket om att förhandla om den egna livssituationen som politisk ideologi och
dess effekter. Hur individen upplever sin maktposition och sitt handlings-
utrymme påverkar de val som individen i slutändan gör. Trots att individen är
den yttersta beslutsfattaren är det viktigt, vilket Pfeffer och Salancik också
understryker, att rätta sig efter socialt accepterade normer som råder för tillfället
för att inte möta allt för stort motstånd i sin gärning. Detta oavsett om gärningen
gäller rollen som maka, mor eller företagare. Handlingsutrymmet formas således
av ett antal relationer där individen får sin position beroende på hur
beroendeförhållandet mellan parterna ser ut. Potentiella sanktioner ligger
inbyggda i systemet som individens val antingen tar hänsyn till eller bortser
ifrån. Oavsett torde de inte i något fall vara betydelselösa. Individens val att bli
företagare eller inte kan alltså relateras till olika strukturella begränsningar som
omgivningen bjuder.

Ytterst handlar de idéer och värderingar om kvinnor, företagande och företagare
som kommer till uttryck i samhället om makt och tolkningsföreträde. Politiskt
agerande kan forma ett beteendemönster och en nyckelfaktor i detta politiska
agerande är det politiska pratet. Vad och hur signalerar politiska aktörer som är
initiativtagare till satsningar på företagande vad som är möjligt och önskvärt?
Hur uppfattas detta av potentiella företagare? Hur detta sker återverkar på den
samhälleliga och den regionala konstruktionen av kvinnor, företagare och/eller
kvinnor som företagare. Kapitel 3-5 visar på vikten av och förtjänsten med att
placera in företagande i en vidare kontext förutsatt att det ses som angeläget att
förstå strukturella förutsättningar för företagande. Det är förvisso intressant att
diskutera företagande i relation till konkurrens, tillväxt och liknande utifrån
företagets och företagarens perspektiv men detta är inte tillräckligt för att nå en
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god förståelse för de mekanismer som styr utvecklingen av företagande samt
företagares villkor. Den vidare kontexten, omgivningen, kunde ha antagit en
annan skepnad än den gör de dessa tre kapitel. Den hade kunnat klädas i
diskussioner om klass, profession, identitetsskapande och mera. Det här är mitt
val av ingångar givet den specifika situation jag studerar med grunden lagd i
förstudien. Säkert finns synpunkter på dessa gjorda val. Om ingångarna i sig inte
faller i smaken förtar det ändå inte att de valda ingångarna belägger den vidare
kontextens påverkan på företagandets förutsättningar samt erbjuder en möjlighet
att blicka bakom utfallet och betrakta mer eller mindre väl synliga mekanismer
där bakom.

De teoretiska begreppen relaterar således till varandra. Omgivningen delas in i
tre skikt eller nivåer på vilka olika aspekter av omgivningen kan förstås och
diskuteras. Detta illustreras i figur 5.1 nedan. Figur 5.1 utgör det ramverk som i
det följande realteras till kvinnornas berättelser och kommunens producerade,
skriftliga prat (se kapitel 7). Utgångspunkten är således att företagande och
företagare utgör en del av en interagerande omgivning, individer ställs mot
strukturer, relationer och sociala system har en inneboende maktfaktor som styr
denna interaktion. Begripliggörandet av omgivningen åskådliggörs i figur 5.1.
Det är denna teoretiska föreställningsram, detta perspektiv på företagandets
omgivning, som i kapitel 7 möter det empiriska materialet.

  SAMHÄLLSNIVÅ      REGIONAL NIVÅ INDIVIDUELL
NIVÅ

  GENUS/KÖN

    
FÖRETAGANDE

  POLITIK/PRAT

  MAKT

Figur 5:1 Omgivningens nivåer och aspekter

Så långt föreställningsramens beståndsdelar. Vad händer då inom
föreställningsramen när den ställs mot kvinnornas berättelser och upplevelser,
när den får liv och nyanser att förhålla sig till? Att de aspekter som presenteras i
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kapitel 3, 4 och 5 samspelar och har betydelse har argumenterats för men den
intressanta frågan kvarstår; Hur  samspelar de? Vad får detta samspel för
konsekvenser och vad kan detta lära oss om kvinnors företagande som politisk
satsning? Att möjliggöra en revidering, utveckling och nyansering av figur 5.1
är den empiriska studiens bidrag. Detta för att, genom att tillämpa begreppet prat
som verktyg, belysa hur interaktionen inom det större socialt system som
omgivningen utgör påverkar kvinnors företagande. Inte minst när pratet
överskrider gränserna mellan det offentliga och det privata systemet. Innan
kvinnornas berättelser tar vid ägnar nästa kapitel det praktiska
tillvägagångssättet utrymme.
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KAPITEL 6

FRÅN TANKE TILL HANDLING – HUR MITT
SKRIFTLIGA PRAT SKAPA S

Som en sista anhalt på resan som leder fram till mötet med kvinnorna i Boden
uppehåller jag mig vid studiens praktiska tillvägagångssätt. De kvinnor som jag
träffar och samtalar med har några saker gemensamt; de har alla ett
yrkesförflutet inom vård och/eller omsorg, de bor i Bodens kommun och de har
sökt sig till starta-eget kursen WIP/AdAstra. När arbetet inleds känns deras
yrkesbakgrund viktig. Jag föreställer mig att jag ska få möta kvinnor som gått
från offentlig anställning till företagande och få ta del av deras erfarenheter
kopplade till en marknad för vård och omsorgstjänster under omvandling. Redan
i förstudien förstår jag dock att det inte är fullt så enkelt. Fokus börjar förskjutas
mot företagande i relation till sin omgivning och till politiskt agerande. Mitt
intresse för turbulensen på arbetsmarknaden i samband med sjukhus-
sammanslagningen kvarstår. Jag betraktar den som upphovet till den politiska
satsning som studeras.

Jag tar kontakt med kvinnorna som visat intresse för WIP/AdAstra därför att jag
tror att de, givet situationen i Boden och valet de gjort att delta i kursen, befinner
sig i ett vägskäl i sina yrkesliv. För att överväga och delta i kursen antar jag att
kvinnorna på något plan tar ställning till vad företagande innebär eller kan
komma att innebära för dem. Det handlar om den egna sysselsättningen. Deras
drivkrafter och motiv till att delta i kursen vet jag ingenting om. Varför
intresserar jag mig då för ett vägskäl? Jag betraktar de som närmast
allmänmänskligt att omvärdera en situation och olika alternativ samt att kanske
vända blicken mot alternativa lösningar då vi ställs inför förändringar i livet. I
situationer när saker ställs på sin spets sker förändringar. Situationer och
fenomen omvärderas och nya eller alternativa förklaringar och möjligheter växer
fram. I ett sådant vägskäl har kvinnorna som jag samtalar med i studien tagit
ställning för eller emot företagande, åtminstone till den grad att de väljer att
delta i WIP/AdAstra. Min tro är vidare att ett sådant ställningstagande tenderar
att bli mer medvetet och genomtänkt när en faktiskt brytpunkt föreligger än om
allting går sin gilla gång och ställningstagandet förblir en lek med en tanke.
Företagande som tanke kan bli företagande som realitet. För att kunna göra detta
val måste föreställningar om företagande bemötas, för- och nackdelar måste
vägas samman och ett beslut måste fattas. I den här process kan kvinnornas
bilder av vad företagande är samt vem och vad en företagare är studeras och
ställas mot ett politiskt språkbruk och en politiska handling som de ställs inför.
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Jag har redogjort för en viss fokusförskjutning. Det innebär att jag som
undersökare har förändrat min syn på det jag studerar. Det får med sannolikhet
bäring på avhandlingen som produkt. Att skildra min egen process i bilaga 3 är
också ett sätt att visa hur arbetet har gått från tanke – eller skrivbordsprodukt –
till ett arbetet med förankring i den verklighet som kvinnorna upplever och
beskriver. Vad det hade inneburit för studiens resultat om jag hade ”hållit mig
själv konstant” kan vi givetvis enbart sia om, men den egna lärprocessen
påverkar även den studiens resultat. Harding (1987) menar att “Reflection on
how social phenomena get defined as problems in need of explanation in the
first place quickly reveals that there is no such thing as a problem without a
person (or groups of them) who have this problem: a problem is always a
problem for someone or other.” (1987:6). När min lärprocess förändrar min syn
på det problem jag studerar förändras även utfallet av studiet. Dags så att
redogöra för vad som har ägt rum, hur och med vilka48.

Jag följer åtta kvinnor över en period på mellan två och två och ett halvt år. Jag
(upp)följer kvinnorna över en längre period för att kunna ta del av hur de närmar
sig företagande, hur de upplever företagande som praktik och för att se hur detta
förändras över tiden. Därför är jag angelägen om att fånga upp kvinnorna när de
befinner sig i början av WIP/AdAstra. Detta val är indirekt mitt urvalskriterium.
Endast kvinnorna som deltar i den tredje kursomgången kvalificerar sig och
valet att följa just Gunnel, Lindad, Viola, Annelie, Inger, Lotta, Britta och Anna
utkristalliserar sig naturligt49. Bland dessa kvinnor finns erfarenheter från
äldrevården, handikappomsorgen, barnomsorgen samt sjukvården. Ålders-
spridningen är blygsam, spannet är cirka 45-55 år. Urvalet ger mig åtta kvinnor
att följa. Allt eftersom arbetet fortskrider målar kvinnorna upp sina bilder allt
mer i detalj och jag blir mer och mer nyfiken. Flera tänkbara spår träder fram i
materialet. Var berättelse bär sitt eget signum och är lika sann som någon annan.
Att involvera flera kvinnor i studien förändrar inte detta, däremot kan de
blottlägga fler tänkbara spår att färdas vidare på. Jag väljer därför att även
samtala med fyra kvinnor från kursomgång 2 (Greta, Katrin, Eva och Fia50) vid
ett tillfälle per person, detta i ett senare skede av studien. De samtalen följs inte
upp och inga jämförelser mellan grupperna görs heller. Beslutet visar sig vara

                                                  
48 För en mer detaljerad beskrivning än den som erbjuds här, se bilaga 2.
49 Anna gick egentligen kursomgång 2 men inkluderades här eftersom hon var drivande i
arbetade med det kooperativa projektet tillsammans med kvinnor från kursomgång 3 och
därmed fångades hon upp i denna studie på samma sätt som kvinnorna i kursomgång 3.
Termen kooperativ används här och framledes då det är på detta vis som kvinnorna själva
talar om sitt projekt. Dock är kooperation en arbetsform och inte att likställa med den
juridiska formen för detta företagande som är ekonomisk förening.
50 Sammanlagt i grupp två fanns 8 kvinnor med ett yrkesförflutet inom vård och omsorg. Tre
av dem tackade nej till att medverka i studien och en kvinna var inte anträffbar. Därför blev
de kompletterande samtalen slutligen 4 till antalet och inte 8.



97

gott, samtalen med Greta, Katrin, Eva och Fia fyller en kompletterande funktion
och bidrar med både bredd och djup.

Nästa fråga är hur jag följer kvinnorna, hur de är delaktiga i studien och hur vi
tillsammans närmar oss uppgiften som ytterst är min. I huvudsak är materialet
insamlat genom enskilda samtal. Vi pratar, funderar, resonerar tillsammans och i
ordets bokstavliga betydelse sam-talar. Jag är en aktiv samtalspartner som ställer
kvinnornas beskrivningar, föreställningar och bilder i fokus. Samtalens innehåll
är inte förutbestämda av mig genom frågeformulär eller liknande, varje samtal
antar sin egen form (jämför Maxwell, 1996:66). Detta sammanfattar väl det
förhållningssätt som ställer interaktionen före metoden i arbetet. Viktigt är hela
tiden att göra mitt bästa för att etablera en god och förtroendefull relation till var
kvinna vid vart samtal, det ser jag som en förutsättning för att få följa kvinnorna
över en längre tid och att få ta del av deras processer. Jag försöker vara lyhörd
för kvinnorna och att hitta former som gör dem bekväma i rollen som deltagare.
Ganska snart träder formen – eller formerna – för detta fram och kvinnorna intar
sina respektive positioner. Jag inleder arbetet med att samtala med Gunnel och
Linda, Viola och Anna. När jag hittat mitt praktiska förhållningssätt inkluderas
även Britta, Lotta, Annelie och Inger. Kvinnorna är aktiva i olika utsträckning
men med tiden blir samtalen mer personliga och öppenhjärtiga i samtliga fall.

Jag strävar hela tiden efter öppna och fria samtal med så liten grad av styrning
som möjligt medveten om att en sådan öppenhet i sig kan vara en styrning av ett
samtal i en viss riktning (Silverman, 1993:95-96).  En sådan problematik är
ständigt närvarande i alla samtal och är inte unik eller utmärkande för det här
enskilda arbetet. De uppföljande samtalen tar avstamp i tidigare samtal men tar
trots det olika vändningar. Jag upplever inga svårigheter att få till stånd
uppföljande samtal med någon av kvinnorna vilket jag ser som ett tecken på att
kvinnorna inte upplever det problematiskt, känsligt eller negativt att delta i
studien. Givetvis är det här min tolkning och mitt begripliggörande, kanske ser
kvinnorna annorlunda på saken. Detta kan jag inte svara för. Inför var träff och
vart samtal väljer respektive kvinna plats för mötet och under vilka former de
vill delta. Samtalsformen var den i särklass vanligaste och 19 samtal genomförs
fördelade på dessa åtta kvinnor.

Samtalsformen är den vanligaste men även andra aktiviteter äger rum. Jag
inleder huvudstudien med att under tre dagar anta rollen som bisittare på
WIP/AdAstra. Tanken bakom detta val är att möta kvinnorna i det sammanhang
som för flera av dem blir en praktisk introduktion till företagande. Det ger mig
möjlighet att ta del av hur kvinnorna resonerar kring sina tänkta projekt och
företagande i stort utan att påverka dem genom samtal med mig. Min tanke är
aldrig att utvärdera eller uttala mig om själva kursen men det berikar att få en
känsla för det forum som delvis formar kvinnornas bild(er) av företagande. Mina
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dagar som bisittare utgör en god förberedelse för de kommande samtalen. Jag
håller låg profil under dessa dagar och deltar själv i samtal endast i den
utsträckning kvinnorna frågar mig om min närvaro på kursen eller bjuder in mig
i diskussioner. Trots detta bekantar jag och de kvinnor jag senare samtalar med
oss med varandra på ett ytligt plan under dessa dagar. När samtalen inleds är vi
kända ansikten för varandra. Något mer djuplodande resonemang går svårligen
att föra utifrån mina dagar som bisittare51. Sammanfattningsvis konstaterar jag
att kvinnorna nästan uteslutande valde samtal som det huvudsakliga sättet att
kommunicera/agera. En förklaring till detta kan vara formen är bekant för
kvinnorna sedan tidigare. I liten utsträckning äger kommunikation rum via
telefon och e-post. Tillsammans diskuterar vi fenomenet företagande med olika
infallsvinklar. Kvinnorna berättar, visar och låter mig ta del av deras tankar och
processer. I gengäld fungerar jag som ett bollplank eller en kanal om man så vill
för att ventilera allt från frustration till framsteg. Detta utbyte leder samtidigt till
att såväl kvinnorna som jag själv kan legitimera vårt agerande hos en annan
intressegrupp (kvinnorna hos mig som akademiker, jag hos kvinnorna som
praktiker).

Genom hela arbetet växer teori och empiri fram under en form av växelverkan.
Det empiriska materialet samlas in över en längre tidsperiod och parallellt med
denna pågående process tar den teoretiska föreställningsramen form. Den
växelverkan som föreligger innebär att teori och empiri i viss mening ger
varandra näring under arbetets gång då båda dessa tankeprocesser är aktiva.
Däremot bearbetas eller tolkas inte det insamlade materialet som helhet förrän
samtalen med kvinnorna avslutas. Det är därför tal om en viss symbios mellan
teori och empiri men inte en process där de växer fram i samklang. Det är i detta
sken som den teoretiska tolkningsramen ska betraktas, den tecknar en mer
generell bild och förståelse, empirin fyller den med situationsspecifik betydelse.

VÄGEN FRÅN TRANSKRIPTION TILL KONKLUSION

När jag börjar samla in materialet gör jag det utan några konkreta tankar på vad
det ska visa eller berätta. Jag samtalar alltså inte med kvinnorna med någon
kategorisering i bakhuvudet. Den växer sig inte ens stark under processens gång.
Varje möte fascinerar mig i sin egen rätt och jag tar del av var berättelse och vart
samtal med vad jag vågar kalla förutsättningslöshet. Vid vissa samtal mer än
andra känner jag givetvis att det som berörs slår an någonting i mig baserat på
                                                  
51 Då mitt deltagande verkat förberedande för mig och för studien och inte på något vis gjort
anspråk på att vara deltagande observationer i antropologisk eller etnografisk mening väljer
jag att här inte gå in i en mer utförlig diskussion kring den deltagande observationens olika
former. Jag har själv främst utgått från Jorgensen (1989) som har hjälpt mig att sortera i
tankar och begrepp. Önskas en utförligare förståelse för vad som format den argumentation
som presenteras här hänvisas således till Jorgensen.   
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min förståelse. Detta trots att mitt mål är att inte låta utvecklingen styras av min
förståelse så långt det går att undvika. Jag försöker därför närma mig även
bearbetning och analys förutsättningslöst i den mån det alls låter sig göras. Jag
finner det dock svårt att göra en direkt uppdelning av processen i olika stadier
som tydligt utmärker vad som är bearbetning respektive analys. Delvis går detta
arbete in i varandra, delvis löper det parallellt, delvis följer det ena av det andra
(Huberman & Miles, 1994; Creswell, 199852). Återföringen till kvinnorna och
den bearbetning som följer av denna tillkommer också. Detta försvårar endast nu
när själva begripliggörandet som process skall återspeglas.

Innan den tolkande texten skrivs är det svårt att skapa mening eller att fullt ut
förstå vad ett material har att förmedla. Själva skrivandet är en del i att reflektera
och skapa mening. Här är det min mening som skapas som det står andra fritt att
ta till sig eller att ta avstånd ifrån. De metoder som används för att skapa mening
av erfarenheter är alltid personliga, livet och metoden är alltid relaterade till
varandra (Denzin, 1994:501). De värderingar, explicita som implicita, som
genomsyrar processen påverkar naturligt även de resultat som presenteras. Jag
gör inte någon hemlighet av subjektiviteten i det här arbetet. Redan när jag
bestämmer mig för vad jag ska studera görs den första datareduktionen.
Reduktion genom uteslutning (eller gjorda val om man så föredrar) löper sedan
som en röd tråd genom hela arbetsprocessen (Huberman & Miles, 1994:429).
Texten är lika subjektiv som de tidigare gjorda valen (Denzin, 1994:507). Var
gränsen går mellan fakta och fiktion är inte givet, inte heller i en vetenskaplig
text (Coffey & Atkinson, 1996:123-124). Detta säger något om vilka anspråk jag
gör vad gäller tolkning. Jag kan dra resonemanget ett steg längre. Min
verbalisering av mina tolkningar är vad som slutligen presenteras och detta bär
kvinnorna inget ansvar för oavsett hur mycket produkten modifieras eller
influeras av dem som samtalspartners (Lincoln & Denzin, 1994:577; Emerson et
al, 1995:64-65). Å andra sidan är det inte givet att respondenten skall äga
tolkningsföreträde vid tolkningen av det egna beteendet. Att respondenten ger
sitt samtycke till en framställning/tolkning gör inte denna per automatik mer

                                                  
52 Creswell (1998) talar om en spiralprocess bestående av momenten beskriva, klassificera och
tolka som tillsammans utgör en loop där formandet av var och en av dessa moment
representerar kärnan i kvalitativ dataanalys.  Huberman & Miles (1994:431) talar också om
förfarandet som en process och menar att kvalitativa studier tenderar att ha en livscykel som
sprider ut datainsamling och analys genom hela studien, där olika undersökningsverktyg blir
aktuella i olika skeden av en studie. Fördelen med detta är att forskaren alltid kan få en andra
chans i termer av datainsamling samt att insamlingsmetoderna kan justeras och kompletteras
allt eftersom. Nackdelen är att forskaren ställs inför uppgiften att försöka reducera mängden
insamlad data samtidigt insamlandet fortgår.
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”sann” eller ”valid”. Ett sådant samtycke är således enbart ett perspektiv bland
flera tänkbara (Silverman, 1993:10853).

Efter att ha slutfört samtalen sammanställer jag allt material per kvinna och
tecknar utifrån detta deras respektive porträtt eller berättelser som jag sänder ut
till kvinnorna för kommentarer. Kvinnornas synpunkter tas i beaktande vilket i
sig inte är problematiskt då de till största del handlar om att rätta till
felaktigheter i transkriptionerna och därmed vidare i berättelserna. Alla
kvinnorna godkänner sina porträtt. Det är fullt möjligt att tolka detta som att
mina framställningar i tillfredställande utsträckning sammanfaller med
kvinnornas egna bilder. Det behöver naturligtvis inte vara så men jag vill ändå
tro att kritiska röster skulle höjas om mina tolkningar var allt för vidlyftiga sett
ur kvinnornas perspektiv. Det är inte ”sanningshalten” i berättelserna eller
analysen som intresserar mig utan att visa hur kvinnorna väljer att delge och
beskriva sina situationer och upplevelser. Likväl tar jag hänsyn till deras
reaktioner på min text i detta skede. Därefter läses materialet igenom i sin
helhet, först utan penna i handen för att frammana en känsla för materialet som
helhet innan jag bearbetar och sorterar vidare. Genomläsningen avslutas med att
anteckningar görs kring vad materialet sammantaget berättar för mig, vad som
återkommer i berättelserna samt vilka likheter och olikheter som framträder
kvinnorna emellan (Silverman, 1993:117, se även Creswell, 1998). Utgångs-
punkten är 12 berättelser och en mängd anteckningar i en mängd marginaler.
Hur väljer man? Hur viktar man? Det är varken självklart eller enkelt.
Kvinnorna talar fritt under samtalen vilket också leder till att berättelserna
ibland är väl disparata men materialets rikedom är inte att ifrågasätta.

Mycket litteratur talar om tematisering och kodning. Kodning kan exempelvis
betraktas som ett verktyg för att generera koncept från ett material och kan
härigenom ses som en del av analysprocessen. Den bör däremot inte betraktas
som ett analysförfarande i sig (Coffey & Atkinson, 1996:26). Det är viktigt att
en tematisering är grundad i materialet och att de koder och kategorier som
används bereder vägar genom materialet (jämför Maxwell, 1996:79). Målet med
det kodande och tematiserande förfarandet är att söka efter typer, klasser,
sekvenser, processer, mönster eller hål i materialet och härigenom rekonstruera
samma material och ge det en ny mening (Coffey & Atkinson, 1996:30, se även
Jorgensen, 1989:107). På detta vis utgör kodning och tematisering en länk
mellan ett textmaterial å ena sidan och forskarens teoretiska koncept å den
andra. Detta känns rätt och riktigt men samtidigt aningen kliniskt. Det ger mig
en känsla av livlöshet även om det i mångt och mycket är en språklig fråga. Jag
överväger därför en kontextualiserande analys (Maxwell, 1996). Istället för att
                                                  
53 Silverman hänvisar i sin diskussion till Abrams (1984), Bloor (1983), Fielding & Fielding
(1986), Bryman (1988). Med andra ord är argumentationen hämtad från Silverman här relativt
komprimerad. Se Silverman för vidare hänvisning.
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systematiskt bryta ner den ursprungliga texten i delar och omorganisera dessa i
kategorier och/eller temata syftar den kontextualiserande analysen till att förstå
och presentera ett material i sin kontext, något som i sin tur kan göras på flertalet
sätt54. Gemensam nämnare för analyser som fokuserar på kontexten är att de
söker efter relationer som knyter uttalanden och händelser inom en kontext till
en sammanhängande helhet. De enskilda personerna skiljs här från texten utan
att berövas subjektsstatus (Jansson, 2001:54). Det tilltalar mig och jag upplever
att det stämmer väl överens med hela arbetets kontextualiserande ambition.

Med utgångspunkt i det kontextualiserande förfarandet vänder jag mig till
Janssons diskussion om analys som utgörandes av ”frusna ögonblick” där olika
diskurser möts. Sådana möten gör förståelsen av det som studeras mer komplex,
mångfacetterad och ibland kanske till och med motsägelsefull vilket i sin tur gör
det möjligt att betrakta samma fenomen ur flera synvinklar samtidigt.
Svårigheten består närmast i att lyckas förmedla alla materialets aspekter i
analysen. En målsättning med att fånga en sådan komplexitet är, förutom att
göra analysen mer övertygande, på ett bättre sätt beskriva den maktapparat som
omger det studerade (Jansson, 2001:40-41). Analysens frusna ögonblick utgörs
av de texter som är resultat av samtal mellan mig och kvinnorna samt de
dokument som producerats av Bodens kommun. Viktigt att betona är att det är
texten som utgör det frusna ögonblicket, ”berättelser om händelser och
erfarenheter stannar medan den som talar fortsätter att leva, utveckla, förändra,
tolka och tolka om de refererade händelserna och erfarenheterna. På så sätt är
det skillnad mellan text och den erfarenhet/det minne som den intervjuade bär
på”. Ett första förbehåll är just att analysen är en analys av intervjumaterialet
som text (Jansson, 2001:54). Ett andra förbehåll är att analysen skall syfta till att
förstå maktrelationer. Samtalsutsagorna betraktas härmed som representationer
av samhälleliga föreställningar, inte av kvinnor och/eller före detta vård och
omsorgsanställda som yrkeskollektiv (Jansson, 2001:55). Tolkningarna av det
empiriska materialet syftar främst till att förstå materialet som en del av samt
uttryck för en strukturell maktordning (Jansson, 2001:41).

Den strukturella maktordningen belyses här genom att i olika steg ställa
kvinnornas utsagor mot politikernas samt även mot teoretiska resonemang kring
maktstrukturer som gör sig gällande för kvinnor i den här specifika situationen.
Texter ställs mot varandra och olika frusna ögonblick relateras till varandra -
även de teoretiska diskussionerna utgör en form av frusna ögonblick (jämför
Foucault, 2002a). Resultatet består inte enbart i att ställa teori mot empiri utan
även att ställa normerande strukturer och individers val med och mot varandra.
En mer komplex helhet där teori och empiri kan vara eniga och oeniga samtidigt
                                                  
54 De exempel på strategier som Maxwell ger är vissa typer av case studier, vissa typer av
diskursanalyser, narrativ analys, “reading of voice” samt etnografisk mikroanalys. Exempel
på studier som tillämpat dessa respektive tillvägagångssätt går att finna i Maxwell (1996:79).
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tillåts träda fram. Aspekter samverkar och genom att visa på detta samspel kan
det statiska och dynamiska i en social process lyftas fram vilket i sin tur visar på
det vanskliga i att generalisera och göra allt för simplistiska antaganden om
varför kvinnor exempelvis inte blir företagare i större utsträckning.

Men mer konkret då? Nu är det fastslaget att jag strävar efter en
kontextualiserande analys som lyfter fram flera perspektiv samtidigt. Jag vill
lyfta fram komplexiteten som omger företagande när det placeras in i sin vidare
kontext samt de maktrelationer som verkar i denna kontext. Där sitter jag så med
mina tecknade porträtt och anteckningar i marginalerna och med ett teoretiskt
ställningstagande till analysförfarandet men har fortfarande att ta mig dit
praktiskt. Jag låter mig då inspireras av Merriam (1988) som för ett resonemang
som samtidigt är praktiskt och konkret och abstraherande. Merriam förespråkar
en arbetsgång för bearbetning, via analys till slutsatser där utgångspunkten tas i
en relativt konkret beskrivning av insamlat material med målet att sluta i ett
kontextuellt sätt att diskutera det som studerats. Inledningsvis används begrepp
för att beskriva den studerade företeelsen vilket kan leda till en systematisk
bearbetning av materialet, en tematisering eller kategorisering växer fram. Ett
tema bör här betraktas som ett nyckelord för beskrivningen av det studerade men
inte som en förklaring av detsamma.

Att plocka ut olika temata är också en del av tolkningsförfarandet (Merriam,
1988:152). Jag kan välja att närma mig tematiseringen av materialet på olika
sätt. Å ena sidan månar jag om att finna det som ter sig centralt för flera kvinnor
och, ur det perspektivet sett, är väl representerat i materialet. Å andra sidan
eftersträvar jag en komplex och mångfacetterad beskrivning och förståelse av
materialet. Konkret innebär det att inte bara kvinnornas enskilda berättelser är
viktiga utan även berättelserna som en helhet. Resultatet av detta blir fem temata
som i första ledet blir olika fylliga men som sammantaget påvisar ett samspel av
maktrelationer som kännetecknar den kontext som företagande placeras in i här.
Samtliga temata illustreras inledningsvis av ett större utsnitt ur en eller ett par
kvinnors berättelser med ambitionen att förankra dem i och exemplifiera med en
konkret situation. Därefter diskuteras övriga kvinnors berättelser i den mån de
berört det aktuella temat. Alternativa snittningar är alltid möjliga och så hade
varit fallet vilka temata jag än hade låtit träda fram.

Nästa steg är att utifrån den tematiska beskrivningen dra slutsatser och utveckla
teori vilket görs genom att ”teckna begreppsliga bilder av landskapet” (Merriam,
1988:152). Såväl det observerbara som det icke observerbara är här föremål för
diskussion. Tillvägagångssättet blir här betydligt friare och där det är möjligt att
leka med olika teoretiska idéer utifrån tänkbara sannolikheter. Detta beskriver
Merriam som ”ett slags projektioner om vilken grad av sannolikhet de relationer
och förklaringar man ställt upp kan tänkas ha och hur de kan vara giltiga i
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framtiden” (1988:153). Jag förstår Merriams diskussion om sannolikhet som ett
sätt att resonera om möjliga och tänkbara utfall, inte som sannolikheter i någon
statistisk eller generaliserande bemärkelse. Syftet är att med illustrationers hjälp
teckna en meningsfull bild som öppnar upp för att förstå det studerade
fenomenet på ett mer abstrakt plan, det vill säga inte enbart med en tydlig
koppling till det enskilda fallet eller den enskilda samtalsutsagan (Merriam,
1998:154). Detta förhållningssätt ligger till grund för framväxten av kapitel 8
och 9 som utgör analyskapitel. Här ligger illustrationerna från kapitel 7 och
deras relativt empirinära teorikopplingar till grund för en analys av företagande i
en vidare kontext på en konceptuell nivå snarare än på en konkret, empirisk.

ARBETETS TROVÄRDIGHET

Arbetet bygger på mitt och sammanlagt 17 kvinnors deltagande. Våra utsagor
och tolkningar är blott och bart detta – våra. Våra utsagor och tolkningar
stämmer inte alltid överens. Det jag erbjuder är ett perspektiv baserat på ett antal
praktiker och erfarenhetsbaserade synsätt. Kanske väcker perspektivet tankar,
det kanske rent av inspirerar eller leder till nya insikter om företagande och
företagandets förutsättningar.  Jag gör, som redan fastslagits, inga anspråk på att
leverera en ”sann” bild av någonting i den här avhandlingen och det är därför
ointressant att diskutera sanningshalten givet vissa kriterier. Däremot inbjuder
jag till ett samtal kring arbetets trovärdighet. Är det relevant givet mina
utgångspunkter? Både ja och nej. Å ena sidan kan diskussionen betraktas som
överflödig då ett annat tillvägagångssätt än det jag tillämpar inte hade varit mer
rätt eller fel, enbart annorlunda. Å andra sidan betyder detta inte att ett
reflekterande och kritiskt förhållningssätt till avhandlingen som produkt inte är
på sin plats.

Olika kriterier för en studies trovärdighet förordas i litteraturen. Patel och
Tebelius menar exempelvis att ”Forskaren måste kunna visa att tolkningarna ej
bygger på stereotypa uppfattningar, förutfattade meningar eller lättillgängliga
slutsatser” (1987:80) och menar vidare att för att kunskapen skall bli
allmängiltig krävs av forskaren ”observans, förmåga till distansering från det
som omedelbart sker och reflektion över detta […] För att läsaren ska kunna
bedöma trovärdigheten i tolkningarna måste forskarens perspektiv och
utgångspunkter tydligt anges och förfaringssättet presenteras utförligt.” (Patel &
Tebelius, 1987:80). Viktigt är också att uppgiftslämnarna är motiverade och
känner engagemang för studien och att forskaren har förmåga att gå in i
interaktionen med engagemang och intresse. Gjorda tolkningar kan vinna i
trovärdighet om uppgiftslämnarna får möjlighet att granska dessa (se även
Kincheloe & McLaren, 1994:151; Huberman och Miles, 1994:439 samt Lincoln
& Denzin, 1994:575). Här tar jag avstamp för diskussionen om arbetets
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trovärdighet i termer av giltighet, tillförlitlighet, använda källor, praktisk
användbarhet och överförbarhet.

Giltighet

En giltighetsbedömning görs utifrån huruvida tillräckligt material har samlats in
för att lyckas blottlägga ett tillfredsställande antal kvaliteter möjliga att upptäcka
i materialet (Johansson Lindfors, 1993:164 ff). Är insamlat material tillräckligt
för att stödja de teoretiska resonemang som förs och utvecklas i arbetet? Med
”tillräckligt” menar jag inte att göra en kvantifiering utan snarare att göra en
helhetsbedömning av hur mycket som kan fångas och blottläggas. ”Mer konkret
innebär detta att hela det sätt varpå data insamlats och analyserats d v s hela
forskningsstrategin måste inbegripas i denna del av trovärdighetsbedömningen.
Det räcker inte med att begränsa sig till själva datainsamlingen” (Johansson
Lindfors, 1993:168). Ambitionen är att placera in företagande i en vidare
kontext för att bättre förstå hur strukturella processer och strukturer påverkar
individen som (potentiell) företagande, att bättre förstå vad som händer när
individer möter politiska processer i en regional satsning för att främja
företagande. Kontexten består i sig av en rad olika aspekter som kan studeras
och förklaras. Jag koncentrerar mig på några sådana aspekter i omgivningen, det
är omöjligt att göra en heltäckande kartläggning av kontextens påverkan på
företagande. Det finns många trådar i materialet som jag kan spinna vidare på
och som alla berikar de teoretiska resonemang som förs och utvecklas och
därmed styrker vissa delar av resonemangen men inte alla. På så vis går det att
hävda att tillräckligt material inte har samlats in. Men det centrala är att visa på
vikten av att förstå företagande i en vidare kontext för att bättre förstå
mekanismer som verkar till företagandets fördel och/eller nackdel. För detta
ändamål menar jag att det insamlade materialet är tillräckligt. Aspekter som inte
tas upp i avhandlingen eller som tangeras men inte utvecklas vidare utgör
föremål för fortsatt forskning. Min bedömning är att det material som har
samlats in och presenteras är tillräckligt för att understödja de teoretiska
resonemang som förs men ytterst är det för läsaren att fälla det avgörandet.

Tillförlitlighet

Tillförlitligheten bottnar bland annat i forskarens förmåga att på ett konkret och
rättvisande sätt presentera insamlat material, studiens teoretiska relevans samt
ytterst den gjorda tolkningen. Ett sätt att måna om tillförlitligheten är för mig att
reflektera över min egen roll och mina egna utgångspunkter. Förutfattade
meningar synliggörs och så även subjektiviteten. Här fyller bilaga 3 en viktig
funktion. Sådana reflektioner kan synliggöra forskarens egen produktion
och/eller reproduktion av bilder, föreställningar och fenomen i studien
(Lindgren, 1999:14). Ett annat led i detta är att fundera över om det som redan
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inledningsvis var testbart bättre skulle ha kunnat utvecklas genom annan – här
en kvantitativ – metod (ibid). En kvantitativ metod hade, med arbetets syfte och
målsättning i åtanke, inte kunnat ge tillfredsställande information om vad som
händer när politiskt prat ställs mot en upplevd praktik samt hur detta tar sig
uttryck. Här utgör kvinnornas fria berättelser och deras egen produktion av prat
en förutsättning vilket inte hade fångats med en kvantitativ metod. Givet detta
blir samtalsformen för genomförandet viktigt.

Relationen mellan mig och kvinnorna samt vår gemensamma kunskaps-
produktion har betydelse. Ett tvåpartsdeltagande förespråkas där idealet är att
forskningsobjektet går in i processen som ett aktivt subjekt (Acker et al, 1983).
Kopplat till detta är frågan om framställning och tolkningsföreträde. Acker et al
skriver; “We are not interested in prediction, but adequate reconstruction
(Schutz, 1963). We conceive of this at two levels. The first has to do with
adequacy of interpretation and involves selection, organization, and
interpretation of our findings with the help of social theory. The other level of
concern is with the adequacy of our findings. We want to know that our research
results fairly and accurately reflect the aspects of social life that we claim they
represent” (1983:431). Med utgångspunkt i dessa två nivåer ställs tre kriterier
upp; 1) de studerades röst skall vara aktiv och närvarande i beskrivningen, 2)
den teoretiska rekonstruktionen måste vara till nytta för forskaren såväl som de
beforskade samt att 3) denna teoretiska rekonstruktion ska visa på underliggande
sociala relationer som inträffar i det dagliga liv som studeras. Det är dessa tre
kriterier jag väljer att förhålla mig till. Min ambition är hela tiden att låta
kvinnornas röster vara aktiva och jag anser att det uppnås i stor utsträckning.
Kvinnorna formar också vår interaktion och påverkar därmed vilken information
som produceras och används. Kvinnorna läser igenom och kommenterar
utskrifter av samtal, anteckningar och mina sammanställningar av samtalen med
respektive kvinna. Jag utraderar inte makt(o)balans som föreligger i våra möten
men jag försöker minimera den. Den teoretiska rekonstruktionen i arbetet är till
nytta för mig som forskare men även för kvinnorna om än i mer indirekt form då
den problematiserar och analyserar den situation som kvinnorna möter samt
visar på problem och svårigheter som kvinnorna brottas med. Denna
problematisering är endast möjlig genom att grundas på de underliggande
sociala relationer som jag fått ta del av i kvinnornas liv.

Om den gjorda tolkningen är adekvat eller inte beror enligt Acker et al slutligen
på hur ”riktig” beskrivningen är av de berättelser och erfarenheter som ligger till
grund för studien. Återges händelseförloppet så som det gick till? Genom den
interaktiva ambitionen inbjuds kvinnorna att ta aktiv del. Min slutliga tolkning
och bearbetning är däremot min. Jag ställer mig kritisk till att tala i termer av en
”riktig” beskrivning. Riktig för vem? Det är alltid val som ligger bakom var
utsaga som presenteras. Vad väljer kvinnorna att berätta, att lyfta fram, hur vill
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de framställa sig själva och sin specifika situation? Varför? I nästa led väljer jag
som forskare att lyfta fram och trycka på olika aspekter när materialet
sammanställs, bearbetas och analyseras. Våra uppfattningar om vad som är en
”riktig” återspegling och inte kan vara radikalt motsatta. Vem har då
tolkningsföreträde? ”De människor som studeras handlar utifrån sina subjektiva
bilder av verkligheten och forskaren måste tolka dessa bilder.” (Brunsson,
1986:103, se även Johansson Lindfors, 1993:166-167). Tolkningsföreträdet är
mitt eftersom jag släpper kvinnornas deltagande i skedet där analysen tar vid.
Det slutliga resultatet kan förmodligen bäst förstås som en kombination av deras
bilder och mina. För att undgå att min bild av det studerade i allt för stor
utsträckning ligger ovanpå materialet som ett raster läser jag igenom materialet
upprepade gånger och försöker förstå hur kvinnorna skapar mening samt hur de
uttrycker och förmedlar denna (jämför Maxwell, 1996).

Även teoretiskt försöker jag löpande att medvetandegöra mig om alternativa
förklaringar och tolkningar av det material jag har till mitt förfogande. Jag
utmanar och ifrågasätter efter bästa förmåga mina tolkningar som ett sätt att
vidga min egen förståelse. Men de diskurser om exempelvis kön och
företagande som presenteras i avhandlingen är ytterst visionära konstruktioner
som jag och kvinnorna tillsammans bidrar till att upprätthålla delar av. Kanske
är detta nödvändigt för att vi ska kunna relatera till en någorlunda delad
förståelse av det vi samtalar om (jämför Lindgren, 1999:15). Jag analyserar inte
hur produktioner(na) av prat eller diskurserna skapas eller hålls samman (se
Foucault, 2002a) och medvetenheten om vad som skapas och återskapas i denna
avhandling bör bedömas därefter. Även det som inte sägs är närvarnade i
avhandlingens språk och resultat. Härefter är också mina anspråk på tolkning.

Använda källor

Källor från olika teoretiska skolbildningar och vetenskapliga discipliner används
och integreras i det här arbetet. Det innebär också litteratur sprungen ur olika
länder och kontexter. Jag försöker att ge utrymme åt svenska källor i tron att de
bättre speglar svenska förhållanden. Förhållanden på arbetsmarknaden,
samhällets könsmaktstruktur, skapandet av Kvinnan och Mannen och förståelsen
av företagande och Företagaren, makt och prat utgör byggstenar. En koppling
mellan de teoretiska resonemangen och den svenska kontexten känns relevant.
Men ingen garanti finns för att det slutliga resultatet blir bättre för att enbart
svenska källor används, inte bara ursprung och kontext utan även innehåll och
perspektiv är avgörande. Alternativt hade jag genomgående kunnat välja
litteratur med utgångspunkt i samma disciplin eller skolbildning och eftersträva
likartade vetenskapliga utgångspunkter och antaganden. Konsekvens och
kompatibilitet kan tillföras genom att välja ett paradigm med dess tillhörande
utgångspunkter. Men ett sådant val sorterar också bort inte bara övrig litteratur
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utan även infallsvinklar som ligger utanför de av paradigmet givna. Förutom den
del av entreprenörskapsteorin som jag skriver mig bort ifrån används en källa
som bygger på resonemang om orsak och verkan, nämligen Forsberg (1989;
1997). Utgångspunkten i orsak-verkan ligger inte i linje med kunskapssynen i
den här avhandlingen. Samtidigt bidrar Forsberg med en förståelse av regionens
betydelse för kvinnor och mäns möjligheter att verka på arbetsmarknaden och
jag bedömer att Forsbergs resonemang skildrar de strukturella svårigheter som
kvinnor kan möta i samband med såväl regional utveckling samt om-
struktureringar på arbetsmarknaden, ett resonemang som bidrar till att förstå och
erbjuda en förklaring till situationen i Boden. Litteraturen väljs primärt efter
vida litteratursökningar men jag tar i möjligaste mån också del av perspektiv
som inte appliceras i arbetet för att inte låsa mig för mycket tankemässigt.

Den grupp kvinnor som deltar i studien utkristalliserar sig efter valet att utgå
från WIP/AdAstra kursen. Den kommer av att jag väljer en region och en tid där
någon form av transformation äger rum. I det rummet och i den tiden finns
kvinnorna, redan avgränsade. Gruppens sammansättning kan jag endast påverka
genom att välja en annan kontext att studera. Studien hade då blivit en annan.
Kvinnorna väljer själva grad av engagemang i sitt deltagande och implicit även i
den färdiga produkten. Jag upplever samtliga samtal som öppenhjärtiga och
informationsrika. En av de stora förtjänsterna med datainsamlingsprocessen och
dess design är det uppföljande inslaget som möjliggör för mig att ta del av
kvinnornas utveckling och förändring(ar). Att de så generöst bjuder in mig tror
jag delvis beror på att de själva påverkar interaktionens former. Kanske är det
värt att fundera över hur resultatet hade sett ut om jag även samtalat med de
kvinnor som avstod från deltagande. Den interaktion som föreligger bygger på
frivillighet hos kvinnorna och detta kan tänkas färga utfallet. Utan att kunna
ställa de deltagande kvinnornas erfarenheter och upplevelser mot de hos
kvinnorna som avstår är det omöjligt att avgöra om de berättelser som
presenteras här är annorlunda till sin karaktär, exempelvis om kvinnorna som
deltar väljer att berätta därför att de känner sig extra kritiska, extra positiva eller
dylikt.

Praktisk användbarhet och överförbarhet

Slutligen den praktiska användbarheten som bestäms av ”av dess tillämpbarhet
vid praktiskt handlande” (Johansson Lindfors, 1993:167). Den sortens prövning
kan svårligen göras inom ramen för ett forskningsprojekt. Den praktiska
användbarheten kan bedömas först när (eller om) andra individer eller grupper
av individer förutom de som teorin är utvecklad för tar den till sig och tillämpar
den för att bättre förstå sin egen verklighet (Brunsson, 1986:109, se även
Johansson Lindfors, 1993). Jag kan bara spekulera i potentiell användbarhet.
Min tro är att resultaten visar sig användbara för att förstå vikten av policybeslut
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beträffande företagande, för politiska aktörer i andra kommuner än Boden, för
intressenter som arbetar med företagarfrågor och för individer som står i stånd
att starta företag. Hur praktiskt användbara studiens resultat är får tiden utvisa.

Nära den praktiska användbarheten ligger studiens överförbarhet. I studiens
avslutande diskussioner lyfts både individuella likheter och olikheter fram samt
likheter och olikheter i att verka under samma strukturella betingelser. Det är
alltså inte den enskilda berättelsen som skall överföras utan snarare de
strukturella betingelserna som alla kvinnorna verkar under och som påverkar
deras förutsättningar för företagande. Utsagorna är uttryck för hur olika kvinnor
väljer att agera inom sådana strukturer. De strukturella betingelserna,
företagandets vidare kontext, kan slå olika mot kvinnorna men ingen kvinna kan
sägas vara fri från dess inflytande och påverkan. På så sätt är studiens
resonemang tillämpbara på alla kvinnor som är eller försöker bli företagare,
oavsett individuella variationer. Tanken om den vidare kontextens betydelse och
påverkan är överförbar. Diskussionen om överförbarhet kan givetvis brytas ner
ytterligare i termer av grupper av individer, regioner och liknande.

Kvinnorna symboliserar i den här studien en grupp som avviker från en manlig
norm, men normen kan förstås vidare än i termer av kön. Andra ”minoriteter”
där etnisk tillhörighet får exemplifiera borde helt eller delvis kunna relatera till
den problematik som lyfts fram i arbetet. Relationen mellan politiskt prat och
kvinnornas upplevda praktik i detta specifika fall kan delvis kopplas till
produktionen av vård och omsorg som ideologi. Även om den ideologiska
övertygelse som råder i Boden inte återfinns i landets alla delar så finns det
sannolikt andra politiska käpphästar som sätter igång liknande mekanismer.
Studiens resultat är därför inte begränsat till kvinnor med en professionell
bakgrund inom vård och omsorg. Samma argument kan användas om vi talar om
geografisk hemvist då regioner med liknande förutsättningar att utveckla ett
dynamiskt företagsklimat och näringsliv torde kunna relatera till det som äger
rum i Boden. Med andra ord är olika aspekter av arbetet och dess resultat
överförbart på olika grupper och sammanhang utanför studien. ”Det finns många
sätt att förändra sociala system” skriver Brunsson och menar att forskning
”verkar genom att skapa ’språk’ för att beskriva och förstå olika sociala
situationer och genom att förmedla dessa språk till systemens aktörer.
Därigenom påverkas aktörernas förmåga att beskriva, förstå och artikulera sin
egen och andras situation och handlande. Därigenom skapas också nya
förutsättningar för handlandet.” (Brunsson, 1986:106). Teorins tillämpbarhet
äger därför viss flexibilitet då det skapade ’språket’ som studien erbjuder kan
leda till olika förutsättningar för handlande för olika grupper, regioner och
situationer.
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Ett perspektiv representativt för samtliga kvinnor går svårligen att finna. Därför
är det viktigt att vara medveten om vem och vad det valda perspektivet utesluter.
Wolf (1996) skriver om detta: “although white females may have secondary
status because of gender, they acquire authority and privilege through race,
class, and Western culture” (1996:26). Jag gör inga anspråk på att kunna uttala
mig om hur en liknande situation upplevs eller hanteras av kvinnor med annan
nationell, kulturell eller etnisk bakgrund och tillhörighet. En kvinna i studien är
av samisk börd men detta är inte underlag nog för att kunna dra tolkningen
vidare. Medveten är jag också om att de geografiska aspekterna spelar in i vilka
möjligheter kvinnorna upplever sig ha som företagare (i en expansiv storstads-
region upplevs med sannolikhet förutsättningarna annorlunda) samt att klass-
frågan inte skall förringas. Med detta vill jag uppmärksamma läsaren på viktiga
faktorer som också formar studiens resultat men som inte belyses. Detta
omöjliggör inte att applicera studiens resultat på andra kvinnor, kommuner eller
yrkesgrupper. En medvetenhet om vilka begränsningar som ligger inneboende i
de val som görs gällande vilka kvinnor som studeras är däremot önskvärd.
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KAPITEL 7

FÖRETAGANDE SOM PRAT
OCH UPPLEVD PRAKTIK

Det är nu dags att möta kvinnorna vars berättelser och upplevelser utgör ett
fundament för det här arbetets empiriska del. Också Bodens kommun
presenteras som en aktör. Kapitlet följer följande struktur. Först bereds utrymme
åt Bodens kommun och de policydokument som kommunen producerat och –
delvis - även distribuerat till kommunens alla hushåll. Denna del hjälper även till
att placera kvinnornas berättelser i ett en lokal kontext. Därefter följer ett antal
deldiskussioner med utgångspunkt i kvinnornas berättelser. En eller ett par
kvinnor öppnar varje deldiskussion genom att deras berättelser blir
exemplifierande. Verkligheten träder sällan fram i enkla ”antingen-eller
förhållanden”. En del kvinnor utgör därför exempel på flera företeelser i de
kommande berättelserna, andra endast i enstaka fall. Kvinnornas berättelser
inleds med en kort presentation av samtliga kvinnor och deras respektive företag
eller projekt. Förutom själva tematiseringen, som kan ses som ett första led i att
analysera materialet, görs en första tolkning efter respektive deldiskussion.
Diskussionerna utvecklas sedan vidare i kommande kapitel. Återigen vill jag
understryka att det är kvinnornas perspektiv och berättelser som ligger till grund
för de resonemang som förs i kapitel 7-10. Klargörandet är viktigt då den
kritiska hållning som flera kvinnor har gentemot Bodens kommun inte bemöts
av kommunens perspektiv på händelseförloppet i det här arbetet. Det är ett valt
perspektiv som här ges tolkningsföreträde, inte en intersubjektiv verklighet som
tecknas.

BODENS KOMMUN OCH DESS NÄRINGSLIVSPOLICY

Trots att den geografiska aspekten är av betydelse för studien, dess
utgångspunkter och resultat så väljer jag att inte inkludera eller samtala med
representanter från kommunen från exempelvis Näringslivskontoret.
Ambitionen är inte att göra en jämförelse mellan kvinnornas och kommunens
upplevelser eller perspektiv. Det är genom kvinnornas upplevelser och
erfarenheter som jag vill studera vilka uttryck den politiska satsningen på
kvinnors företagande tar sig i kvinnornas praktik. Men på något sätt bör givetvis
Boden som kommun, eller mer precist den politik och det prat som tillämpas i
kommunen, inkluderas. Hur låter man då kommunen få en aktiv men samtidigt
passiv roll? Här låter det sig göras genom de riktlinjer som Näringslivs-
förvaltningen presenterar för sitt eget arbete på kommunens hemsida samt
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genom det informationsblad – Näringslivsnytt - som sänds ut till kommunens
invånare löpande under året. Dessa dokument agerar språkrör. Antagandet är att
den information och den policy som presenteras också är den som ligger till
grund för näringslivsarbetet och därför betraktar jag informationen som en
utsaga från kommunen lika representativ som någon annan. Samtliga nummer
av Näringslivsnytt som Bodens Kommun gett ut under åren 1997-2001 lägger
grunden till sammanställningen. De nummer som inte är direkt refererade till
möjliggör mer sammanfattande formuleringar likt ”Tidningen Näringslivsnytt
andades under 1997 optimism och framåtanda” och anges därför som källor.
Sammanställningen avslutas år 2001, samtidigt som mina samtal med kvinnorna
avslutas.

Näringslivsförvaltningen presenterar sig

På Bodens kommuns hemsida (http://www.boden.se á 2000-09-18) presenterar
Näringslivsförvaltningen sig och sin verksamhet; ”Näringslivsförvaltningen har
som uppgift att arbeta med näringslivsutveckling i kommunen. Inom detta ingår
att aktivt arbeta för nyetableringar, rådgivning till nystartade företag samt att
stödja befintliga företag. Dessutom är det Näringslivsförvaltningens uppgift att
samordna kommunens EU-projekt.”55 Satsningen på företagande i kommunen
förefaller vara både viktig och prioriterad. Näringslivsförvaltningen skriver
bland annat att ”Vi är din partner när du vill starta eget! En av de viktigaste
framgångsfaktorerna för att lyckas med omstruktureringen av Bodens näringsliv
är att många nya företag startar upp. Därför arbetar vi på Näringslivs-
förvaltningen aktivt med att stimulera till nyföretagande, vi hjälper människor
som har affärsidéer att realisera dem och stöttar de nyblivna företagarna med
rådgivning, utbildning och annat som kan behövas vid uppstarten.”56

Näringslivsförvaltningens information består till stor del av länkar till andra
organisationer, myndigheter, föreningar och företag. Rådgivning till blivande
företagare erbjuds en eftermiddag per vecka där även representanter från ALMI
Företagspartner är närvarande. Vid frågor om företagande kan e-post skickas till
förvaltningen och svar utlovas inom ett dygn.

Förvaltningen erbjuder även utbildningar. Dessa utbildningar bestod 2000-09-18
av Data- och IT-utbildning för byautvecklare, Grundläggande bokföring,
Orientering mot eget företagande samt IT-lyftet.57 Adresser och länkar till
kommunens företagar- och handelsorganisationer, Byautvecklingsgrupper,
                                                  
55 Bodens kommun, (2000-09-18), Näringslivsförvaltningen, [WWW dokument]. URL
http://www.boden.se/naringsliv/verksamhet/index.html
56 Bodens kommun, (2000-09-18), Starta-eget,, [WWW dokument]. URL
http://www.boden.se/naringsliv/starta_eget/index.html
57 Bodens kommun, (2000-09-18), Utbildning,, [WWW dokument]. URL
http://www.boden.se/naringsliv/starta_eget/utbildningar.html
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intressanta länkar för den som vill veta mer om företagande samt för
landsbygdsutveckling finns också tillgängliga på Näringsförvaltningens
informationssidor. Möjlighet att få sitt företag registrerat på en hemsida som är
upplagd som ett register över kommunens företag erbjuds. 2000-09-18 fanns där
länkar till 90 lokala företag. Stöd för den som vill utveckla en egen uppfinning
finns i form av Idéakuten, en uppfinnarförening som står öppen för alla.
Idéakuten skall verka som ”ett forum att under sekretess få diskutera sin idé med
andra uppfinnare och få deras synpunkter och bedömningar” och i samarbete
med Björknäs teknikcentrum erbjuds hjälp med bra datautrustning, moderna
NC-maskiner samt hjälp med att utveckla prototyper och arbeta fram
ritningsunderlag för de aktuella uppfinningarna.58

Handlingsprogram för näringslivsarbetet i Boden

1994 fastställde Bodens kommun inriktning och mål för det näringspolitiska
arbetet för en kommande 10-årsperiod. I detta program är det huvudsakliga
målet att behålla sysselsättningsgraden under hela perioden. Omstruktureringar
och neddragningar inom kommunens två huvudnäringar, offentlig sektor samt
försvaret, leder till att minst 2000 nya jobb måste skapas under denna 10-
årsperiod för att kompensera för dessa neddragningar. Det fastställs att främst
kvinnornas arbetsmarknad kommer att påverkas då den offentliga sektorn är
kraftigt kvinnodominerad. Särskilt stöd och uppmärksamhet skall därför riktas
mot kvinnors företagande. Även EU-medlemskapets möjligheter skall tas
tillvara. Ett speciellt program vid namn 3F, Företagsamhet För Framtid skall
spela en stor roll i den ”långsiktiga uppbyggnaden av ett differentierat näringsliv
i Boden.”59  

Bodens kommun trycker på vikten av att detta näringspolitiska program omsätts
i konkreta handlingsprogram. En del i detta är att aktivt stödja och verka för en
levande landsbygd, något som kommer hela kommunen till godo. Dock
understryks att ”Kommunens roll är inte att vara drivande utan stöttande” i detta
arbete.60 Vad gäller kvinnors företagande anser kommunen i sitt program att
”Särskilda insatser bör göras för att stimulera kvinnor till att utveckla idéer som
möjliggör att de kan pröva sin affärsidé i eget eller gemensamt företagande med
andra.”61 Ett led i denna satsning är projektet Adapt och Employment Now62 där

                                                  
58 Bodens kommun, (2000-09-18), Idéer och uppfinningar, [WWW dokument]. URL
http://www.boden.se/naringsliv/foretagande/ideer_o_uppfinnarverksamhet.html
59 Bodens kommun, (2000-09-18), Handlingsprogram-Mål, [WWW dokument]. URL, s.1-2
http://www.boden.se/naringsliv/verksamhet/mal_handlingsprogram.html
60 Bodens kommun, (2000-09-18), Handlingsprogram-Mål, [WWW dokument]. URL, s.3
http://www.boden.se/naringsliv/verksamhet/mal_handlingsprogram.html
61 Bodens kommun, (2000-09-18), Handlingsprogram-Mål, [WWW dokument]. URL, s.4
http://www.boden.se/naringsliv/verksamhet/mal_handlingsprogram.html



114

ett av målen är att minst 30 procent av projektets deltagare skall vara
verksamma som egna företagare efter projektets slut. Kompetensutvecklings-
program/projekt riktade till kvinnliga företagare kommer att erbjudas (till
exempel ett designprojekt med syftet att utvidga marknaden för hantverkare) och
föreläsningar samt seminarier kommer att anordnas i samarbete med Kvinnliga
Företagareföreningen. Det är även viktigt att kvinnliga förebilder aktivt lyfts
fram och med start hösten 1997 skall Årets kvinnliga företagare utses i Boden.
Målet är att minst 35 procent av dem som startar företag i Boden skall vara
kvinnor och att minst två utbildningar per år erbjuds kvinnliga företagare lokalt i
Boden.63

Boden har en lång tradition som tjänstemannastad främst inriktad mot offentlig
sektor. Då näringslivet omstruktureras genom rationaliseringar och ned-
dragningar är det viktigt att tillvarata den kompetens som under en lång tid
byggts upp inom verksamheter som vård, omsorg och försvar. Utvecklingen på
arbetsmarknaden förväntas gå från offentlig till privata arbetsgivare och vård
och omsorg, rehabilitering, friskvård och utbildning är därför områden där nya
arbetstillfällen bör kunna skapas. Avknoppningsverksamheter från offentlig
sektor skall stimuleras och projektidéer som bygger på befintlig kompetens inom
dessa områden skall därför prioriteras säger programmet.64 Så långt kommunens
policy och handlingsprogram. Vad kan man då utläsa ur Näringslivsnytt,
informationsbladet som distribueras till kommunens alla hushåll en gång i
månaden? Vi gör här en tillbakablick med början 1997.

Näringslivsnytt – kommunens företagarklimat i ett nötskal?

Tidningen Näringslivsnytt andas under 1997 optimism och framåtanda.
Näringslivsnytt innehåller presentationer av enskilda företag i kommunen där
verksamhet och nisch, historik, marknadsandelar, strategi och liknande
presenteras för kommunens invånare. Några personliga profiler återfinns också
där företagar- snarare än företagsporträtt tecknas. Tidningen rapporterar från
olika seminarium med ambition att stimulera utvecklingen av regionen och dess
företagande. Kommande aktiviteter i form av utbildningar, temadagar,
seminarier och dylikt görs reklam för. Bland annat den kommande satsningen
IT-lyftet där kommunens företagare ska få lära sig mer om informations-
teknologi lyfts fram. Även Skapa Företagsby ägnas stort utrymme i ett nummer.
Skapa invigdes 1994 ”med målsättningen att bli ett högteknologiskt kurs-,
                                                                                                                                                              
62 En utförligare presentation och beskrivning av Adapt och Employment Now återfinns i
bilaga 1.
63 Bodens kommun, (2000-09-18), Handlingsprogram-Mål, [WWW dokument]. URL
http://www.boden.se/naringsliv/verksamhet/mal_handlingsprogram.html
64 Bodens kommun, (2000-09-18), Handlingsprogram-Mål, [WWW dokument]. URL
http://www.boden.se/naringsliv/verksamhet/mal_handlingsprogram.html
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konferens- och företagscentrum”65. Man talar om att något som kan liknas vid
”Gnosjöandan” är under framväxt och framtidstro lyser igenom. Själva
företagsklimatet i Boden lyfts fram och beröms. En del i detta är starta-eget
verksamheten som utvärderas och god statistik uppvisas. Ett nummer av
Näringslivsnytt ägnas åt kvinnors företagande och där går att läsa att 33 procent
av kommunens nystartade företag startats av kvinnor, en siffra som ligger 50
procent över rikssnittet66. Kvinnorna som blir företagare har lägre medelålder än
dito män. Fler kvinnor än män finansierar sina verksamheter med egna medel
och fler män än kvinnor använder sig av revisorer medan kvinnorna istället
vänder sig till Näringslivsförvaltningen i större utsträckning. En anledning till
att kommunen satsar på kvinnors företagande är den strukturomvandling som
pågår i kommunen som medför minskad sysselsättning i den offentliga sektorn
där en stor del traditionellt kvinnliga yrken försvinner.67

Innehållsmässigt är tidningen under 1998 till stor del lik 1997 års upplagor.
Möjligheterna till lokala samarbeten lyfts fram under rubriken ”Samverkan
istället för konkurrens”. Exempel på internationella samarbeten och utbyten lyfts
fram, likaså den utbildning och kompetenshöjning som, i kommunens regi,
erbjuds företagare. I kursutbudet för 1998 finns bland annat en ledarskaps-
utbildning för kvinnor som företagare. Den starka expansionen i kommunen
lyfts fram vid upprepade tillfällen. Den framväxande ”Bodenandan” lanseras
som företeelse och flera inflyttade företagare porträtteras också för att visa på
det attraktiva företagsklimatet i Boden. Bodens företagare har detta år med
kommunens hjälp gjort en gemensam satsning på Nolia-mässan vilken upplevs
ha slagit väl ut. För att främja företagarandan på lång sikt startades det EU
finansierade projektet 3F. Målet med projektet var ”att införa företagsamhet och
entreprenörskap som en naturlig del i skolundervisningen”68. Ambitionen var att
öka samarbetet mellan näringsliv och skola. Projektet var tänkt att fortlöpa till
1999.

Framtidstro genomsyrar Näringslivsnytt även under 1999. Framgångsrika,
lokala företagare ges fortsatt utrymme liksom kommunens välkomnande
inställning till nya företag. En del omvandlingar av verksamheter och
annorlunda grepp presenteras. Ett exempel är ett inlett samarbete mellan Bodens
kommun som inhyser ett större antal värnpliktiga och Luleå kommun som har

                                                  
65 Bodens kommun, (2000-09-18), Näringslivsnytt, nr 7/97, [WWW dokument]. URL, s.1
 http://www.boden.se/naringsliv/verksamhet/nr7_november-97_naringslivsnytt.html
66 Bodens kommun, (2000-09-18), Näringslivsnytt, nr 8/97, [WWW dokument]. URL
 http://www.boden.se/naringsliv/verksamhet/nr8_december-97_naringslivsnytt.html
67 Bodens kommun, (2000-09-18), Näringslivsnytt, nr 8/97, [WWW dokument]. URL
 http://www.boden.se/naringsliv/verksamhet/nr8_december-97_naringslivsnytt.html
68 Bodens kommun, (2000-09-18), Näringslivsnytt, nr 4/98, [WWW dokument]. URL, s. 5
 http://www.boden.se/naringsliv/verksamhet/nr4_sept-98_naringslivsnytt.html
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ett tekniskt universitet. Det ”gränsöverskridande arbetet” mellan kommunerna
består i att erbjuda värnpliktiga en möjlighet att påbörja sina universitetsstudier
redan under värnplikten som ett led i att göra regionen mer attraktiv för
målgruppen. Tidigare Försvarsdata har nu köpts upp av VM-data och
verksamheten omvandlas, fokus går allt mer från försvaret som kund till den
privata marknaden. Mångåriga erfarenheter av datalösningar till försvarets olika
enheter tas dock tillvara. En ny utbildning – ”Säljande Butik” - genomförs där
köpmän förkovrar sig i skyltning och inredning av sina egna butiker för att locka
fler kunder. Presenterad statistik visar att ca 30 procent av företagen drevs av
kvinnor under 1997, under 1998 var motsvarande siffra nästan 50 procent. I
nummer 6/99 kan man också läsa om avknoppningar från försvaret som ska ge
Boden en ny framtid69.

Bodenandan lyfts fram allt mer frekvent, i detta avseende är år 2000 inget
undantag. Man talar om Bodenandan som en samarbetsvilja mellan företagen i
kommunen. En satsning görs under 2000 för att stärka och expandera turismen i
regionen där ambitionen är att lyfta fram mer än de militära forten som
sevärdheter för att sälja in kommunen. Det konstateras också att 41 personer
deltagit i WIP/AdAstra-kurserna under 98/99. Av dessa var två tredjedelar
kvinnor, och efter avslutade kurser startade ca 60 procent av deltagarna
företag.70 Kvinnor Kan-mässan äger år 2000 rum i Luleå, och deltagandet från
Bodens kvinnliga företagare lyfts fram under parollen ”Kaxigt Boden ställde ut
på egen gata”71. Kommunens proffsiga satsning i samband med arrangemanget
beröms av några deltagare. Vi får även läsa om hur ”Boden frestade och roade
besökarna på Nolia72”, särskilt på den speciella Bodendagen då det bjöds på
allehanda underhållning73. I tidning nummer 4 för året konstateras att Boden
som arbetsmarknad blivit mer attraktiv efter de militära neddragningarna som
fick stor publicitet över hela landet. En anledning till detta ökade intresse för
Boden tros vara att företag ser möjligheter med att etablera sig på orten då gott
om välutbildad arbetskraft plötsligt blivit tillgänglig. Även tillgången på lokaler
ökar på grund av neddragningarna. Det är dock inte enbart jakten på nya företag
som är viktig enligt kommunens näringslivschef; ”Det är lätt att glömma bort det
vi redan har i jakten på nytt. Jag kan försäkra att vi är mycket medvetna om hur
viktigt det är att stödja våra etablerade företagare, liksom alla lokala personer

                                                  
69 Bodens kommun, (2001-03-02), Näringslivsnytt, nr 6/99, [WWW dokument]. URL
http://www.boden.se/naringsliv/verksamhet/ns99-6/index.html
70 Bodens kommun, (2001-03-04), Näringslivsnytt, nr 1/00, [WWW dokument]. URL
http://www.boden.se/naringsliv/verksamhet/ns00-1/index.html
71 Bodens kommun, (2001-03-04), Näringslivsnytt, nr 3/00, [WWW dokument]. URL, s.1
http://www.boden.se/naringsliv/verksamhet/ns00-3/index.html
72 En stor regional mässa som vartannat år äger rum i Piteå, vartannat år i Umeå.
73 Bodens kommun, (2001-03-02), Näringslivsnytt, nr 4/00, [WWW dokument]. URL, s.1
http://www.boden.se/naringsliv/verksamhet/ns00-4/index.html
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som startar eget”74. Även under år 2000 lyfts ett antal (relativt) nya företagare
och deras verksamheter fram. Samtliga är nöjda med kommunens insats och
ingen ångrar att de blivit företagare.

År 2001 inleddes med att introducera nya företag som etablerat sig på orten.
Fokus ligger åter på avknoppningsverksamheter från försvaret, ”satsningar som
helt och hållet hänger samman med att Boden är en militärstad”75. Försvars-
kompetens beskrivs som en ny handelsvara på den privata marknaden med även
inom offentliga verksamheter. En annan konkurrensfördel som Boden besitter,
speciellt gentemot storstadsregioner, är enligt Näringslivsnytt (nr 1/01)
tillgänglig arbetskraft samt lägre personalomkostnader eftersom personal-
omsättningen generellt sett är lägre än i exempelvis Stockholm. Av just denna
anledning har till exempel ett callcentre etablerat sig på orten. Odelat positiva
bilder delges läsaren. Det enda problem som lyfts fram är att det för vissa
verksamheter kan vara svårt att hitta personal med den spetskompetens som
behövs. EU-finansiering och dess möjligheter att förändra utvecklingen av ett
lokalt näringsliv diskuteras bland annat med detta som utgångspunkt.

Sjukhussammanslagningen har nu ägt rum och det före detta sjukhuset i Boden
rustas upp och en del nya företag har flyttat in i lokalerna. En stor satsning på
forskning och utbildning inom olika delar av det medicinska området står i
startgroparna. Bland annat ska en distansutbildning för receptarier där hela
Norrland utgör upptagningsområdet dra igång under hösten 2002. I sista numret
av Näringslivsnytt 2001 presenteras nyföretagarstatistik för året som (nästan)
gått. Under 2001 får Boden 70 nyföretagare och av dessa är 35 procent kvinnor.
Boden ligger högt när det gäller kvinnors nyföretagande jämfört med
riksgenomsnittet. Detta förklaras med att kommunen ”under en längre tid
medvetet satsat på just kvinnliga företagare”.76 Ett projekt med målet att
introducera företagande som en del av skolverksamheten för kommunens unga
presenteras också. Då neddragningar och utflyttning utgör påtagliga problem i
Boden ses detta som en långsiktig satsning. Goda exempel på lyckade
etableringar presenteras och flera nya företagare vittnar om kommunens starka
vilja och engagemang för att få nya verksamheter att etablera sig inom
kommunens gränser.

Den anda som kommuniceras ut i de dokument och skrifter som kommunen och
Näringslivsförvaltningen står bakom får nu tjänstgöra som motpart till de samtal

                                                  
74 Bodens kommun, (2001-03-02), Näringslivsnytt, nr 4/00, [WWW dokument]. URL, s.6
http://www.boden.se/naringsliv/verksamhet/ns00-4/index.html
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med kvinnorna som ägt rum inom ramen för studien och som presenteras nedan.
Men först lite prat om själva pratet…

Vad säger egentligen kommunens prat och hur kan det förstås som
verktyg?

Pratets stora förtjänst är, som Rombach (1986) understyrker, att det erbjuder en
möjlighet för en organisation eller en aktör att vinna legitimitet i sin omgivning.
Legitimitet och acceptans är två nyckelord som utgör utgångspunkten när jag nu
tittar närmare på Näringslivsförvaltningens skriftliga prat. Kommun framställer
sig på ett sätt som överensstämmer med vad jag betraktar som värderingar och
förväntningar i omgivningen - kommunen framstår som en aktiv aktör som
satsar framåt och som talar om möjligheter trots stora och uppenbara svårigheter
på den lokala arbetsmarknaden. Kommunen satsar och erbjuder lösningar. Efter
att ha tagit del av de dokument som är producerade av kommunen står det klart
att pratet används nästan uteslutande som fördelsmarkering. Det positiva
ordvalet finns där. Även om problemen på arbetsmarkanden också redovisas
talas det om att stödja blivande och befintliga företagare, kommunen lovar att
aktivt planera för nyetableringar, erbjuda rådgivning till nystartade företag och
säger uttryckligen ”Vi hjälper människor som har affärsidéer att realisera dem”.
Även utbildningar av olika slag erbjuds och kommunen tillhandahåller adresser
och länkar som kan tänkas bistå företagare. Inte bara är ordvalet positivt, också
positivt laddade lösningar presenteras och dokumenten implicerar att kommunen
som aktör vidtar åtgärder så att omgivningen blir nöjd och dess behov tillgodo-
ses. Med omgivningen avser jag här kommunens invånare som kan känna tillit
till att kommunen tar sitt ansvar för att regionen skall kunna leva vidare.

Den sista punkten, att tillgodose omgivningens behov och förväntningar ligger
nära nästa utmärkande drag för pratet som fördelsmarkering, nämligen att
använda pratet som en marknadsföring av aktören. Detta görs enligt min mening
bland annat när det 10-åriga handlingsprogrammet presenteras. Handlings-
programmets huvudsakliga mål är att behålla sysselsättningsgraden intakt under
perioden 1994-2004. För att kompensera för de arbetstillfällen som försvinner
från orten som ett resultat av neddragningar inom vård och omsorg samt
försvaret måste nya arbeten skapas. Neddragningarna förväntas slå särskilt hårt
mot kvinnornas arbetsmarknad och därför skall också ”särskilt stöd och
uppmärksamhet” riktas mot kvinnors företagande. Detta kan även ses som ett
sätt att bekämpa ”yttre fiender” som här utgörs av neddragningar och om-
struktureringar som ligger utanför kommunens kontroll men som slår hårt mot
den lokala arbetsmarknaden. Kommunen skall därför satsa på en långsiktig
uppbyggnad av ”ett differentierat näringsliv i Boden”. Det låter bra. Ett
differentierat näringsliv tolkar jag som ett sätt att signalera att just
differentiering är önskvärd, att det finns utrymme för alla och att kommunen
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välkomnar initiativ av allehanda slag. Som ett led i satsningen på kvinnors
företagande erbjuds kursen WIP/AdAstra vilket jag ser som en starkt
legitimerande handling. Här visar kommunen inte bara i ord utan även i
handling att seriösa satsningar görs på företagande och på kvinnor. Kommunen
fastslår vidare att det är viktigt att ta till vara den kompetens som finns på orten.
Med en lång tradition som tjänstemannastad har en kompetens inom verk-
samheter som vård och omsorg och försvaret under en längre tid byggts upp i
Boden. När utvecklingen nu förväntas gå från offentliga till privata arbetsgivare
framställs just dessa områden och denna kompetens som en möjlighet där nya
arbetstillfällen kan skapas. Rehabilitering och friskvård nämns som två exempel
och kommunen säger tydligt att avknoppningsverksamheter från offentlig sektor
skall stimuleras.

Allt detta sammantaget menar jag styrker att pratet används som
fördelsmarkering. Möjligtvis kan också ett visst inslag av samförstånds-
markering ses. Rombach menar att en samförståndsmarkering kännetecknas av
att parterna talar om samma lösningar, parternas enighet gör att lösningen
framstår som bättre och blir därmed mer legitim. Hur kan det vara möjligt när
politikerna är ensam part i pratets produktion? Pratet bjuder in företagare,
potentiella företagare, kvinnor som företagare. Pratet sträcker ut en symbolisk
hand och säger att ”Vi är din partner när du vill starta eget! En av de viktigaste
framgångsfaktorerna för att lyckas med omstruktureringen av Bodens näringsliv
är att många nya företag startar upp.” Jag läser detta som ett sätt för kommunen
att förmedla känslan av att gemensamma intressen föreligger och att målet är att
genomföra satsningen i en form av partnerskap. Pratet talar alltså till en
potentiell partner mer än att lösningarna officiellt delas av flera parter.
Sammantaget signalerar pratet ingen vaghet, ingen tveksamhet, snarare hand-
fasthet och handling.

I tidningen/informationsbladet Näringslivsnytt träder den bekräftande
funktionen fram tydligt. De goda förutsättningarna för företagare i Boden lyfts
fram, nya företag presenteras, porträtt av nöjda företagare tecknas, olika
politiska insatser såsom utbildningar och liknande lyfts fram. Under den period
som jag tar del av Näringslivsnytt växer också pratet om det som slutligen
kommer att kallas för Bodenandan fram, ett begrepp som äger en inneboende,
positiv laddning då det anspelar på Gnosjöandan som är ett vedertaget
framgångskoncept för företagande. Min tolkning av Näringslivsnytt och dess
innehåll är att informationsbladet främst tjänar som ett sätt att marknadsföra
kommunen samt att visa allmänheten att kommunens ambition och handlingar
också svarar mot den rådande normen vilket jag ser vara ett aktivt,
problemlösande och framtidsoptimistiskt grepp om en relativt problematisk
situation. På det hela taget tolkar jag såväl policydokumenten som
Näringslivsnytt som verktyg använda för att framhålla politikerna och
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kommunen som aktör som rationell delvis genom att ett rationellt sätt att bemöta
problemen understryks. Rombach menar att en rationell process implicerar att de
bästa lösningarna väljs. En lösning lanseras och även om jag inte kan uttala mig
om hur pratet de facto uppfattas av allmänheten känns det främmande att tänka
sig att pratet inte skulle hjälpa kommunen att vinna legitimitet och acceptans.

Låt oss så ta del av vad kvinnorna som deltar i WIP/AdAstra har att berätta.
Möt;

Britta som arbetat flera år inom äldreomsorgen och som startat en Internetbutik
som hon driver på deltid,
Gunnel och Linda som båda arbetat inom omsorgens nattpatrull och vars
målsättning var att utveckla ett nytt hjälpmedel för tunga lyft att användas inom
vården och omsorgen,
Viola som har en bakgrund som histopatolog. Viola startade en konsult-
verksamhet där hon bland annat arbetade med utbildningar riktade mot
laboratoriepersonal runt om i landet,
Inger som har arbetat inom barnomsorgen och förskolan och som har haft och
drivit företag mer eller mindre i hela sitt liv,
Anna som arbetat inom äldreomsorgen och som, tillsammans med en grupp
andra kvinnor, arbetade för att få starta en privat, kooperativ arbetsförmedling,
Lotta som provat på en hel del inom vård och omsorg men som har sitt stora
intresse inom psykiatri och rehabilitering. Lotta sjösätter projektet Livsgnistan
som ett medel att hjälpa personer tillbaka ut på arbetsmarknaden,
Eva som arbetat som städerska åt landstinget och som hade en vision om en
fritidsgård för ungdomar i Sävast beläget strax utanför Boden,
Fia som har arbetat inom omsorgen, bland annat med förståndshandikapp. Fia
arbetade först med Eva och fritidsgårdsprojektet men gick sedan vidare mot att
starta upp en egen butik, en Kondomeria,
Greta som arbetat natt inom vården och omsorgen under många år och som
satsar på att arbeta med gravvård i samband med att Svenska Kyrkan inte längre
åtar sig skötsel av gravar, och slutligen;
Katrin som har arbetat som kock i kommunala verksamheter och som startat en
presentbutik.

Sammanfattningsvis rymmer gruppen ett kooperativt projekt (Anna), två
enskilda firmor på heltid (Viola och Katrin), två enskilda firmor på deltid (Greta
och Inger), ett handelsbolag på deltid (Britta), ett sjösatt projekt (Lotta) samt
fyra projekt/affärsidéer som aldrig omvandlades till verksamheter (Eva, Gunnel
och Linda, Annelie samt Annica).
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ATT BALANSERA ROLLERNA MAKA, MOR OCH FÖRETAGARE

Britta prioriterar

När jag besöker WIP/AdAstra under tre dagar i februari 1999 talar sig Britta
varm för en idé som hon när, att hjälpa företag att hitta presenter och julklappar
till sina kunder och anställda. Brittas uppgift skulle då vara att leta rätt på de
produkter som företagen söker. Riktigt så blir det inte för Britta men hon startar
ett handelsbolag tillsammans med sin man och öppnar en Internetbutik. På det
stora hela taget tycker Britta i efterhand att kursen var både bra och rolig och
hon känner att hon har nytta av det hon lärt sig när handelsbolaget startats.
Visserligen har hon en ekonom hemma i sin man, men kursen var ändå lärorik
för hennes del. Speciellt att få prata och diskutera med andra som också hade
idéer var värdefullt. Britta funderar på att fortsätta att studera och att driva
företaget vid sidan om och låta verksamheten sakta expandera över tiden istället
för att ”rivstarta”. Det är mycket annat som ska hinnas med också som hem och
familj plus att hennes man som är datakonsult reser mycket i arbetet.
Internetbutiken gör det möjligt för henne att vara lite friare menar hon, hon
känner sig inte upplåst vissa dagar och tider. Britta tycker dock att det är skönt
att ha sin man och sin svåger (som också är företagare) till hands. Alla kan ju
inte vara bra på allting menar hon och det är bra att man kan hjälpas åt.

Britta funderar vid företagsstarten på att söka starta-eget bidrag men ångrar sig,
för henne blir ”det en begränsning där när man vill starta eget, då ska allt göras
på heltid. Som det är nu kan jag sköta det på kvällstid även om jag får kunder.”
Att få bidrag för deltidsföretagande visar sig vara omöjligt. Britta och hennes
man har börjat titta på reklamplatser men Britta menar att de får börja i liten
skala. Gällande sin anställning som hon nu är tjänstledig från känner Britta sig
redo att ge upp den när Internetbutiken tagit fart, samma dag som det blir
möjligt. Britta är till och med beredd att ta de 60 straffdagar som facket delar ut
när man säger upp sig frivilligt från en fast anställning. Britta sammanfattar sin
upplevelse av företagande så här långt: ”Det är mycket arbete bara med att
komma igång på ett bra sätt. Man får arbeta på förmiddagarna när barnen är i
skolan och sedan sent in på kvällen. Och det här med bokföringen…men det
finns ju folk som kan sånt!”

Nästa gång vi träffas är det september och Britta har varit på Kvinnor Kan
mässan och så här efteråt känner hon sig nöjd. Det Britta främst gjorde på
mässan var att dela ut reklam, men hon sålde också lite hantverk från butiken.
Efter mässan tog semestern vid och inte särskilt mycket har hänt med företaget.
Det som däremot har hänt är att Brittas man har startat ytterligare ett företag ”…
och vi kan inte ha två företag samtidigt i familjen, det har jag insett, så det är
bara att ligga lågt ett tag”. Internetbutiken är i alla fall ordentligt upplagd vid det
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här laget och det jobb som kommer in därifrån tar hon sig givetvis an. Den stora
fördelen med Internetbutiken menar Britta vara att hon inte behöver ta stora
ekonomiska risker. Förutom i samband med Kvinnor Kan har företaget inte tagit
så mycket tid i anspråk, varorna ligger ute på nätet och det hela sköter sig rätt
mycket självt. Britta har just börjat på folkhögskola där hon ska läsa historia,
naturkunskap och engelska i ett år till att börja med. Hon tycker att det känns
roligt att få börja läsa igen. Om hon ska utöka företagets verksamhet tror hon
ändå på den idé hon hade på WIP/AdAstra, att hjälpa företag att hitta presenter
som ”står ut” lite grann.

Britta har de senaste åren försökt att gå alla de kurser som hon kunnat gå genom
kommunens försorg, bland annat har hon när vi träffas i februari 2000 just läst
svenska och engelska. Hon funderar så smått på att läsa in tredje gymnasieåret
”jag har ju startat företag, men det är bara vid sidan om”. Britta överväger även
att läsa marknadsföring på högskolan efter åren på folkhögskola. Det är mycket
neddragningar inom vård och omsorg i kommunen och Britta känner att
företaget kan komma att bli mer än en bisyssla i framtiden. ”Hade jag inte
barnen skulle jag gärna kunna tänka mig att köpa en affär också. Fast inte här i
stan, i så fall i ’Stad X’.” Problemet med att satsa i Boden menar hon vara att det
inte finns någon industri, det går inte att bara ha butiker i en stad. Sedan
sjukhuset lades ner känns detta ännu tydligare. Efter klockan 18.00 är Boden en
död stad menar Britta. Att nu efter studierna gå tillbaka till vård och omsorg på
heltid känns främmande, ”… när jag kommer in känner jag hopplösheten där
och nu ska de dra ner ännu mer och tjejerna som jobbar där de går på knä. Jag
förstår inte hur de tänker.” Som anställd får man heller inte begära förflyttning
till andra enheter inom kommunen. Andra enheter inom omsorgen går att söka
till men det hjälper inte mycket om man har tröttnat eller känner sig utbränd
menar Britta.

I september 2001 läser Britta fortfarande på folkhögskola och trivs med det. Vid
sidan av studierna jobbar hon extra på sitt gamla jobb för att slippa ta studielån.
Under sommaren skulle hon ha jobbat på sin gamla arbetsplats. ”Jag började
jobba den 1 juni. Då jobbade jag sex dagar med 14 timmars skift för att ingen
annan kom. Det fanns ingen personal.” Britta gick sedan på semester och fick i
samma veva problem med hälsan. Semestern övergick i en sjukskrivning och
Britta har därför mest vilat under sommaren. Brittas mans företag går väldigt
bra, de har enligt henne ”hur mycket jobb som helst” men det innebär också att
han reser väldigt mycket, nu ännu mer än tidigare. Brittas man har förutom det
nya företaget två företag sedan tidigare. Det ena är deras gemensamma
handelsbolag, Internetbutiken, och det andra är det företag som han driver med
sin bror även om brodern gör det mesta i det företaget. När Britta har haft
verksamhet i handelsbolaget har hennes man skött bokföringen, men ”han tycker
att det har blivit bättre när jag inte har så mycket affärer, han tyckte inte att min
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bokföring efter Kvinnor Kan var den bästa (...) jag hade allt i ett stort kuvert,
huller om buller och ingen ordning. Han vart inte glad när det var dags för
redovisning. Då var det ju bråttom också, men det gick bra till slut!” Nu ligger
Britta lågt med verksamheten. Hon menar att allt har sin tid och att hon känner
att hon måste koncentrera sig på en sak i taget. Visserligen öppnar det sig
kanske lite möjligheter genom makens företag, presenter och gåvor behövs
alltid. Avslutningsvis poängterar Britta att WIP/AdAstra varit bra för henne,
”även om det inte blev ett företag så blev det ju någonting annat, jag började
skolan och fick en puff i rätt riktning så att säga”.  Hon säger också ”… jag kom
av mig när min man kom hem och sa att han hade sagt upp sig och skulle starta
ett nytt företag. Jag insåg att tiden inte räcker till. Det är ju kvinnornas dilemma
tror jag… Men livet är ju inte slut än!”

Vad har de andra kvinnorna att berätta?

Flera kvinnor berör förhållandet företagande kontra hem och familj. Det är
främst ansvaret för barnen som håller kvinnorna tillbaka. Fia som planerar att
starta en butik menar att hon aldrig skulle starta ett företag om det kändes
ekonomiskt osäkert även om hon tror på sin idé. Hon känner ett stort ansvar för
sin dotter som hon måste försörja och skulle därför aldrig riskera att hamna i vad
hon själv kallar för en skuldhärva. Katrin har två tonårsbarn och menar att hon
aldrig skulle ha startat företag om barnen hade varit små, det hade det inte varit
värt. Det är alldeles för mycket jobb med presentbutiken, både kvällar och
helger tas i anspråk och hon skulle inte vilja sätta företaget före tid med barnen.
Katrin understryker också att det är viktigt att ha stöd hemifrån när man blir
företagare samtidigt som man måste vara en person som vågar chansa lite.
Eftersom Katrin sköter bokföring och annat pappersarbete själv blir det långa
arbetsdagar för henne, utöver allt detta skall hon hinna med hemma också.
Annelie talar inte så mycket om relationen mellan företagande och hem och
familj men detta kan förklaras genom en enkel mening. ”Jag har fem vuxna barn
och nu har jag möjlighet att satsa på en egen idé.” Detta kan förstås som att
Annelie inte tidigare känt att hon haft det utrymmet i livet. Nu när barnen är
vuxna har hennes tid kommit i termer av att satsa på och förverkliga den idé hon
länge burit på, nämligen att starta en hospiceverksamhet. När Anna och de
kvinnor som hon arbetade tillsammans med inte lyckades sjösätta sin
kooperativa arbetsförmedling kände hon att hon inte vågade säga upp sig från
sin tjänst inom omsorgen eftersom hon hade familj och tre barn. När hon senare
erbjuds ett vikariat som lärare i social omsorg på en gymnasieskola i Boden
känns det däremot tryggt nog försörjningsmässigt och hon antar erbjudandet.
Eftersom Anna väldigt starkt känner att hon inte kan äventyra sina barns
välmående beslutar hon sig efter ett tag för att kompletteringsläsa och söka in på
lärarutbildningen. Det känns viktigt att ha en ordentlig utbildning i botten om
hon ska fortsätta undervisa och hon kan inte tänka sig att säga upp sig från sin
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fasta tjänst inom omsorgen förrän hon vet att hon hade en annan plats på
arbetsmarknaden.

Greta har startat sitt företag som sysslar med gravvård. Hon menar att en av
anledningarna till att färre kvinnor än män startar företag beror på
arbetsfördelningen i hemmen. ”Du vet ju hur vi kvinnor är, vi sköter ruljansen
genom att ofta jobba deltid och det är jag som ordnar allting med flickorna. Det
är jag som vet vad som händer kring skolan, som går på föräldramöten och så
vidare. Men man tar väl på sig allting också”. Greta får själv stort stöd hemifrån
och alla hennes tre flickor vill gärna jobba för henne under somrarna. Även
Gretas man, som själv var företagare när flickorna var små, är beredd att ställa
upp och hjälpa till, ”jag har ju en frisk karl också men jag har sagt att än så länge
så blir det ideellt arbete, det får du räkna med, det blir ingen lön i början”. Greta
kan alltså se begränsningen i att balansera företagande med det obetalda arbetet i
hemmet men låter det inte utgöra ett hinder för henne personligen. Gretas tre
flickor är tonåringar och därmed relativt självgående och Greta förutsätter att
hennes man skall hjälpa henne med företaget.

Om kvinnor och deras ”fria” val

De genusteoretiska diskussionerna i tidigare kapitel kan i många stycken
användas som tolkningsverktyg för att bättre förstå varför flera kvinnor så
tydligt anpassar sitt företagande (och/eller hur de ser på sina möjligheter som
företagare) till sin familjesituation. Kvinnors och mäns roller har i stor
utsträckning gamla rötter och dessa sorterar kvinnan till reproduktionen och
mannen till produktionen (se bland annat Ohlander & Strömberg, 1996). Den
laddning som följer med dessa roller kan tyckas vara evig och oföränderlig och
den tas ofta för given. Rollfördelningen tenderar alltså att slå igenom i alla delar
av kvinnors och mäns liv. Trots att vi lever i en tid och ett samhälle där både
kvinnor och män studerar och arbetar kvarstår polariseringen mellan kvinnor
och män (se Holmquist & Lindgren, 2002; Rösing, 2002) som utgår för det
biologiska könet med dess fysiska funktioner (Devor, 1989; Weedon, 1999).
Detta slår igenom när kvinnor ska balansera och kombinera betalt och obetalt
arbete. Trots att en vanlig ståndpunkt är att det är tolkningarna av biologin som
ger kvinnor det största ansvaret för hem och familj så verkar det strukturella
motståndet mot att omtolka vara stort (jämför Jonasdóttir, 1985; Delphy, 1996;
Sundin, 1998). I praktiken är det mycket som är relativt lika. Att teorin ändras
leder inte per automatik till att praktiken gör detsamma.

Med detta i åtanke är det inte förvånande att flera kvinnor sätter familjens –
framför allt barnens – väl och ve i första rummet och ryggar för att satsa på
företagande eftersom detta innebär ett risktagande. Polariseringen mellan
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kvinnors och mäns olika uppgifter är så vedertagen att den blir näst intill en
självklarhet. Att polariseringen upprätthålls och inskränker kvinnors upplevda
handlingsutrymme i den produktiva sfären dit företagande tveklöst räknas är en
fråga om makt (jämför Jonasdottir, 1985; Hirdman, 1990; Delphy, 1996; Sundin,
1998). Det är kvinnorna som backar när familjens trygghet skall säkras. Annelie
menar att hon nu kan satsa på en egen idé eftersom barnen är stora. Katrin
likaså. Brittas man kommer hem och annonserar att han har startat eget och
Britta träder tillbaka eftersom det enligt henne inte finns utrymme för två
företagare i familjen samtidigt. Företagande betyder mycket jobb och familjen
måste ses efter. Brittas man pendlar och är borta mycket, Britta tar ansvar för
ruljansen hemma och menar att detta är lite av kvinnornas dilemma. När Britta
startar sin butik väljer hon en ganska fri form för sitt företag, en Internetbutik.
På så vis kan hon arbeta när barnen är i skolan. Hon berättar vidare att om det
inte vore för barnen skulle hon kunna tänka sig att starta en butik i en
närliggande stad men menar att ”Allt har sin tid”. Britta framstår som idérik,
driftig och som en kvinna som inte känner sig främmande för att starta företag
men som däremot får vänta tills utrymme ges. Mönstret går att känna igen även
hos Fia, Katrin, Annelie och Anna. Greta ser begränsningar i att kombinera
företagande med det obetalda arbetet i hemmet, hon erkänner problematiken
men låter den inte utgöra ett hinder. Hon förutsätter istället med familjens stöd
och makens – till en början obetalda - hjälp.

Det är inte konstigt att det ser ut på det här viset. Om vi blickar tillbaka har
kvinnans plats tveklöst varit i hemmet, kvinnan (och övriga familjen) har varit
beroende av mannen för sin försörjning och företagande har varit mannens
domän och inmutning. Kvinnor var enligt lag länge förbjudna att driva företag
(Miles, 1993; Wiesner, 1993; Ohlander & Strömberg, 1996). Dessa strukturer
och även föreställningar om Kvinnan och Mannen har en lång tradition, långa
rötter som är väl jordade i vårt medvetande. Bilderna av Företagaren och
Kvinnan går inte självklart ihop men det gör däremot bilderna av Modern,
Makan och Kvinnan. Kvinnans ”fria” val när det handlar om utbildning och
arbete är villkorat men detta uttalas sällan tydligt. Istället ligger det en outtalad
förväntan och kravbild som ett raster över de möjligheter och val som Kvinnan
ser för sig själv. För en del kvinnor kostar det således mer att gå emot detta väl
inpräntade mönster än för andra. Jag menar att denna tingens ordning ytterst är
ett uttryck för strukturell makt, ett styrkeförhållande mellan kvinnor och män där
män har en mer gynnsam position (jämför Foucault, 2002b) än kvinnor, en
position som också ger män ett större handlingsutrymme.

Även det regionala könskontraktet påverkar kvinnors och mäns respektive
ansvarsområden och handlingsutrymmen, också som företagare (Danilda, 2001).
Givetvis går det att argumentera för att Britta som enskild kvinna skulle kunna
stå på sig, eller kanske att hon inte måste driva företag på halvtid för att
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kombinera rollen som Mor med rollen som Företagare. Kanske Greta har rätt när
hon menar att kvinnor också tar på sig en hel del av det obetalda arbetet
självmant och kanske borde Fia våga lite mer och satsa på att starta eget även
om hon har en dotter att försörja. Visst kan det vara så. Men min tolkning är här
att kvinnors ”fria” val inte alltid är så fria och därmed inte heller så enkla att
göra som man vid en första anblick kan förledas att tro. Den förespråkade
tolkningen bidrar här främst till att styrka företagande som en könad praktik,
precis som allt annat arbete (jämför Jansson, 2001), och att påvisa att
förutsättningarna för kvinnor och män att bli och vara företagare skiljer sig åt.
Flertalet kvinnor framställer sig och sina val på ett vis som ställer professionen i
bakgrunden och de könsrelaterade rollerna som maka och mor i förgrunden.
Förvärvsarbete/företagande konstrueras i relation till kön och den professionella
identiteten framstår som sekundär vilket framträder i kvinnornas vardagliga
praktiker. Valet står således ”fritt” men könsmaktstrukturens inneboende makt
villkorar arbete i relation till kön (jämför Eriksson & Eriksson, 2002).

OM ATT UTMANA GRÄNSER

Gunnels och Lindas vedermödor

Både Gunnel och Linda har arbetat många år inom omsorgen. Efter tungt arbete
under många år såg de behov av ett nytt hjälpmedel med syfte att underlätta
tunga lyft och det var utvecklandet av denna idé som de valde att jobba med
inom ramen för WIP/AdAstra. Både Gunnel och Linda är övertygade om att det
finns en stor marknad för produkten då inget liknande hjälpmedel finns
utvecklat samtidigt som alla vård- och omsorgsanställda ständigt utsätts för allt
fler tunga lyft vilka sliter hårt på kroppen. När jag träffar Gunnel och Linda för
första gången våren 1999 är de mitt uppe i WIP/AdAstra och håller som bäst på
att kartlägga hur man utvecklar en produkt från början. Deras förhoppning är att
uppfinningen ska leda till framtida försörjning för dem båda.

Gunnel och Linda brottas med framtagandet av prototypen. De gör själva
ritningen till hjälpmedlet och beräknar vikt, längd och omfång noggrant. Genom
Näringslivskontoret får de kontakt med en person - Svetsaren - som ska hjälpa
till med att bygga prototypen, en man som har arbetat med uppfinningar och
prototyper under många år och som därför har stor vana och erfarenhet. I början
låter detta mycket bra tycker Gunnel och Linda, men efterhand visar det sig vara
svårt att få prototypen framtagen. Gunnel och Linda upplever båda två att de har
svårt att få gehör för sin konstruktion hos Svetsaren. Eftersom båda Gunnel och
Linda har lång erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg tror de sig veta
vilken lösning som är den bästa för att råda bot på problemet med de tunga
lyften. Trots detta kan Svetsaren inte låta bli att lägga sig i och komma med egna
förbättringsförslag. Vid tillfället för vår första träff har förslagen från Svetsaren
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enligt Gunnel och Linda inte förbättrat vare sig produktens konstruktion eller
vikt (en viktig variabel i sammanhanget). Svetsarens förslag har snarare gått ut
på att vidareutveckla redan existerande produkter som liknar Gunnels och
Lindas.

Vid en träff framkommer att Svetsaren har konsulterat en för Gunnel och Linda
okänd person för att tillsammans med honom förbättra deras ursprungliga
ritning. Detta är Linda och Gunnel långt ifrån nöjda med, de vill inte att idén ska
spridas innan de hunnit utveckla hjälpmedlet. Svetsaren borde enligt Gunnel och
Linda förstå att han har tystnadsplikt. Både Gunnel och Linda känner väldigt
starkt att Svetsaren går bakom deras ryggar. De tycker båda att det är mycket
märkligt att den långa yrkeserfarenhet som de har inte verkar vara tillräcklig för
att bli lyssnade på eller att bli tagna på allvar. Svetsaren ger vid ett tillfälle
dessutom Gunnel och Linda i uppdrag att ringa till ett tillverkande företag och
fråga om motorer tänkta att driva hjälpmedlet trots att Gunnel och Linda tydligt
klargör att de inte kan någonting om motorer och deras kapacitet. ”Han visste
det så han hade kunnat vara bussig och ringa om motorerna, men nej, det var
som att… Han satte upp hinder, för varje gång vi kom hade han något nytt
problem som vi var tvungna att gå hem och lösa.” Situationen upplevs som svår
av Linda och Gunnel eftersom de är beroende av Svetsaren då han genom
Näringslivskontorets försorg gör detta arbete gratis. Detta gör det svårt för
Gunnel och Linda, som själva inte har något kapital att satsa, att säga ifrån när
de känner sig felbehandlade. Visserligen kan de vända sig till någon annan
istället, men då får de själva fått bekosta framtagandet av prototypen.

Både Linda och Gunnel har känslan av att motståndet hos Svetsaren delvis sitter
i att de är två kvinnor och dessutom ”bara” två vårdbiträden. Vid ett tillfälle ber
Svetsaren om att få se produktkataloger med liknande produkter som den
Gunnel och Linda försöker utveckla. De tar därför med kataloger till honom
vilket resulterar i att han konstaterar att produkten redan finns på marknaden och
kommer med en rad förslag på vilka hjälpmedel de kan konstruera istället. De
produkter som finns i katalogen liknar måhända deras egen, men de fyller inte
samma funktion, något som Linda och Gunnel lätt kan avgöra tack vare sin
yrkeserfarenhet. Det är dock inte lika lätt att övertyga Svetsaren om detta. Linda
tar slutligen kontakt med Tekniska Universitetet i Luleå angående hjälpmedlet
men de visar inget större intresse av att hjälpa till. Förmodligen är produkten
inte någon teknisk utmaning för dem tror Linda.

Linda och Gunnel beslutar sig för att åka på en hälsomässa i Luleå för att se sig
omkring bland produkterna där och får då sitt livs chock. Ett väl etablerat
företag som säljer olika slags hjälpmedel till vården och omsorgen presenterar
på mässan en prototyp av samma hjälpmedel som de själva håller på att
utveckla. Kan det verkligen vara en slump att ett företag beläget 3 mil från
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Boden i princip samtidigt börjar utveckla ett likadant hjälpmedel, ett hjälpmedel
som under lång tid saknats i vården? Linda och Gunnel tror definitivt inte att
detta är en slump och de börjar fundera över var deras läcka kan finnas.
Visserligen menar de att det kan vara deras eget fel om de genom sitt projekt
råkat påvisa att det finns ett behov, men upptäckten var likväl en oerhörd
besvikelse. Lösningen som det redan etablerade företaget presenterar är dock
inte alls lika funktionsduglig och genomtänkt som deras egen menar de. Det står
ganska klart att det etablerade företaget inte har funderat så mycket på vad det är
för sorts hjälpmedel de håller på att utveckla. På mässan frågar Gunnel och
Linda representanten från företaget hur många exemplar han tror att de ska
kunna sälja. Det rör sig om ett par hundra enbart. ”Han menade att om någon
handikappad ska fara till stugan till exempel så kan de ta med sig hjälpmedlet i
bilen, så det är rätt uppenbart att de inte sett det riktiga användningsområdet. De
har inte fattat att poängen är att den ska ut i alla arbetsgrupper, ett exemplar ska
stå i varje grupplokal och då är det ju tusentals exemplar det handlar om. Så de
har inte förstått.” Men om detta företag hinner först med sin produkt, vilket är
högst troligt då de har stora resurser och redan är etablerade på den
internationella marknaden, finns det då någon marknad alls för Lindas och
Gunnels lösning? De känner sig lite hjälplösa och funderar på om de alls ska gå
vidare men tror ändå så mycket på sin uppfinning att de beslutar sig för att
kämpa vidare.

I januari 2000 träffar jag Linda och Gunnel nästa gång. De har då bestämt att ta
nya tag efter den svacka som upptäckten på mässan innebar för dem. De har nu
kommit i kontakt med en person som ska hjälpa dem att göra själva ritningarna
på dator. Mannen vill ha betalt för tjänsten så Gunnel och Linda skaffar fram
pengar för ändamålet. När de får se vad mannen gjort med ritningen är inte
heller det samma konstruktion som de själva tagit fram, det är än en gång en
närliggande variant på den ursprungliga ritningen. De visar i alla fall upp detta
för Svetsaren som blir mycket imponerad av ritningen, gjord på dator och allt,
och de bestämmer sig för att äntligen ta fram prototypen. Linda och Gunnel
kontaktar mannen som gjort ritningen för att meddela att de tänker använda sig
av den och vill därför göra upp om ersättning för arbetet. När priset är
överenskommet frågar de för säkerhets skull om det kommer att kosta ytterligare
längre fram och får då svaret ”Ja, det får vi se i framtiden...”. Gunnel och Linda
beslutar ögonblickligen att inte använda ritningen eller några tjänster alls av
mannen i fråga, villkoren är plötsligt annorlunda då mannen uppenbarligen
tänker sig en del i framtida intäkter.

Fortfarande beslutsamma att utveckla sitt hjälpmedel får Linda och Gunnel
genom den lokala Uppfinnarföreningen kontakt med ytterligare en person som
ska ta deras ursprungliga ritning till Universitetet i Luleå för nödvändiga
beräkningar. Universitetet visar nu visserligen intresse för att ta sig an
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uppdraget, men ytterligare en gång kommer det tillbaka något som inte är troget
den ritning som Gunnel och Linda lämnar ifrån sig. Frustrerade konstaterar de
att ”Alla karlar vi träffade gjorde så, de tog pennan i handen och började rita
något eget. Det var verkligen att upptäcka att man hamnat i männens värld och
att vi inte hade något där att göra. De ville absolut inte gå vidare förrän de hade
någonting som de själva hade gjort. De ska liksom vara delaktiga i det man gör,
annars så... kan det visst inte fungera.” Efter alla dessa tvära kast upp och ner
går luften ur Gunnel och Linda. De orkar inte längre driva sin idé vidare. De
säger att om de hade kunnat hitta någon kvinna att prata med så hade det kanske
känts annorlunda. Väl tillbaka på jobbet känns det snopet och lite ledsamt.
Gunnel och Linda kan själva se att behovet av deras produkt fins men det visar
sig vara närmast omöjligt att få hjälp att utveckla den.

Vad har de andra kvinnorna att berätta?

Gunnel och Linda tänjer tydligt på gränser när de försöker utveckla sitt
hjälpmedel. Det som är intressant – trots att relativt få kvinnor i studien tänjer på
gränser av olika slag – är att fundera över det som händer de kvinnor som
försöker kliva utanför det förväntade handlingsutrymmet. Detta tema säger
mycket om vad det kan kosta att avvika från det som är förväntat och accepterat.
Särskilt intressant blir detta i relation till tankar om legitimitet och acceptans.
Förutom Gunnel och Linda tänjer Britta och Viola på gränser på var sitt sätt.

Viola tänjer genom sin konsultfirma på gränserna inom ramen för sin profession.
Viola kontaktar samtliga laboratorier runt om i landet och berättar att hon startat
sitt företag. Det går nu går bra att anlita henne vid behov av extra hjälp under
kortare perioder. Tidigare har det varit närmast omöjligt att finna vikarier inom
området så Viola ser en stor möjlighet här för egen del, ”det är ju inget konstigt,
det är som en vanlig uthyrningsverksamhet, men det är inte normalt i vår
bransch” menar hon. För Viola känns det roligt att även arbeta kliniskt, det ger
henne fler kontakter ute i landet men också en bibehållen yrkeskänsla. Bland
kollegor upplever Viola att hon möter ett stort intresse. Vid ett tillfälle
presenterar hon sig för en kollega som säger ”ja, jag vet vem du är, du är vår
löshäst!” Det tycker Viola är roligt eftersom hon eftersträvar att kunna försörja
sig som frilans inom sitt yrke. Men i denna strävan möter hon också ett
motstånd. Inom vård och omsorg ska man vara anställd, antingen av kommun
och landsting eller av ett stort företag, ”du får inte vara frilans, du får gå som
vikarie men inte ha andra affärsidéer, det är inte riktigt tillåtet”. Viola utmanar
med sin verksamhet en lång tradition och försöker därmed att tänja på gränserna
för yrkesutövning för laboratoriepersonal. I detta erbjuder Viola flexibilitet och
en möjlighet att täcka upp en tillfällig personalbrist till landstingen vilket hon
själv betraktar som en möjlighet. Trots detta upplever Viola att landstingen
möter henne med motstånd.
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Britta å sin sida tänjer på vad man kan kalla för könade gränser genom sin
studie- och yrkesbakgrund. Britta har enbart jobbat inom mansdominerade yrken
innan hon börjar arbeta inom vården. Hon har bland annat jobbat på ett
cementgjuteri där inte en enda kvinna arbetat på de 30 år de varit verksamma
innan Britta kom dit som 16-åring. Hon har också arbetat i skogen och gått en
utbildning för kontorsmaskinreparatörer. Efter kortare anställningar och ströjobb
börjar hon slutligen arbeta inom omsorgen i Boden och 1979 och 1984 går hon
vårdlinjen. Bodens kommun drog för ett par år sedan igång ett projekt där
anställda gavs möjligheten att söka till andra enheter i kommunen för att få
prova ett nytt arbete. Britta sökte till en teknisk enhet men eftersom inga män
var intresserade av att söka till de vårdande enheterna omöjliggjordes hela
projektet. Efter att ha studerat och gått WIP/AdAstra visar det sig att Britta tänjt
på ytterligare en gräns, nämligen den för vad en omsorgsanställd ska göra. Hon
upplever ett utanförskap på jobbet sedan hon börjat studera, att kollegorna
känner att de blivit lämnade i sticket, ”det känner jag och många med mig som
utbildar sig”.

Bliv vid din läst

Sociala system uttrycker inte alltid vad som får och inte får göras. Däremot
ligger en sådan värderingsgrund väl förankrad under ytan och den tar sig tydliga
uttryck främst när någon har gjort någonting som – med systemets fortlevnad i
åtanke – inte kan anses vara lämpligt. Foucault (2003) talar om normaliserande
sanktioner med syfte att göra en individ medveten om att, i dessa fall hon (till
skillnad från Foucault som uteslutande talar om han), har begått en felaktighet
enligt systemets oskrivna regler. Även Eriksson och Eriksson (2002) talar om
detta fenomen under benämningen återställande arbete där avvikelser från den
symboliska ordningen för kön och arbete korrigeras för att nå en rättning i leden.
Min tolkning är att detta är precis vad som händer Gunnel och Linda, Viola och
Britta. För att utveckla detta kan utgångspunkten tas i vad Foucault (2003) kallar
för den disciplinära makten som är osynlig till sin karaktär men synliggör de
individer som är underställda den. Eftersom individen iakttas av makten, av det
sociala systemet som makten bygger upp, fungerar också upprätthållandet av
relationerna. Med de normaliserande sanktionerna i åtanke gäller det att göra rätt
och att spela efter spelets regler. Låt mig börja med Gunnel och Linda. Gunnel
och Linda är kvinnor och de är anställda inom omsorgen. Detta ser jag som två
aspekter som placerar dem i en särskild position i systemet och som vidare
påverkar vad de kan göra, vad de förväntas göra och vad de ”får” göra. Makten
ligger i en relation eller i ett system (uppbyggt av flertalet relationer) och inte
hos en individ (Pfeffer & Salancik, 1978; Barnes, 1988; Molm, 1997; Foucault,
2002b). Hur kvinnorna positionerar sig i en relation eller i ett system beror på
vad och hur de är, hur de förväntas vara samt vilka beroenden de har till övriga
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aktörer. Könsmaktstrukturen säger att det är skillnad på kvinnor och män och
därmed också på hur kvinnor och män skall vara men även på vad de skall göra.
Detta gäller för mer ”allmänna” sociala beteenden och för arbete. Mannen utgör
normen, det mänskliga, och kvinnan utgör det aparta, det är kvinnan som könas
(Rosaldo, 1974; Saarinen, 1989; Lundgren, 1995, Di Stefano, 1990 med flera).
Kvinnans arbete är alltså reglerat, om än inte i lagstiftning så i normer och
värderingar. Gunnel och Linda faller väl inom kvinnans handlingsutrymme som
arbetare när de är anställda inom omsorgen. När de kliver utanför dessa ramar
tolkar jag det motstånd som de möter som ett uttryck för normaliserande
sanktioner, främst utövade mot dem av män. Varför?

Gunnel och Linda gör en överträdelse. De bliver inte vid sin läst. De rör sig från
en del av kvinnornas arbetsmarknad till en annan mansdominerad del och detta
gör de på flera vis (jämför Eriksson & Eriksson, 2002). Till att börja med
försöker de uppfinna ett nytt hjälpmedel som dessutom har hjälpmedlet en
teknisk prägel. I och med detta utmanar Gunnel och Linda osynliga men
närvarande gränser för vad kvinnor och vård och omsorgsanställda förväntas
göra. De kan inte längre stereotypiseras. Att Gunnel och Linda dessutom har en
lång yrkeserfarenhet som gör att de vet vad de vill med sin uppfinning, sitt
hjälpmedel, och att de själva beräknat längd, vikt, omfång och liknande
provocerar. Svetsaren kan inte acceptera deras lösning, datordesignern kan det
inte heller och det verkar som att även Universitetet i Luleå har problem på den
punkten. Deras yrkeskunnande respekteras inte. Istället förminskas de hela tiden,
ett sätt att normalisera situationen och påvisa för Gunnel och Linda att de har
gjort en överträdelse, att detta inte är deras domän. Kanske vore det bäst om de
återgick till det de förväntas göra i egenskap av kvinnor och omsorgsanställda.
Gunnel och Linda berättar; ”Alla karlar vi träffade gjorde ju så, de tog pennan i
handen och började rita något eget. Så det var verkligen att upptäcka att man
hamnat i männens värld och att vi inte hade något där att göra. De ville absolut
inte gå vidare förrän de hade någonting som de själva hade gjort. De ska liksom
vara delaktiga i det man gör, annars så … kan det visst inte fungera.” Detta
tolkar jag som ett uttryck för att Gunnel och Linda blir utsatta för
normaliserande sanktioner inom systemets ramar. Dubbla överträdelser måste
rättas till. De normaliserande sanktionerna tar sig uttryck i en makt-över
situation (Follet i Metcalf & Urwick, 1940) som håller kvinnorna på plats. Den
förmodade läckan samt skeendet runt denna är svår att tolka vidare utifrån det
material som föreligger, dock känns sammanträffandet närmast osannolikt. Det
är väl värt att notera och fundera över i banor av överträdelse även om det
endast går att spekulera på den här punkten.

Samma utgångspunkt föreligger för tolkningen av Brittas situation. Britta är med
sin utbildnings- och yrkesbakgrund ingen ”typisk kvinna”, det vill säga, hennes
tidigare erfarenheter på arbetsmarknaden är svåra att koppla till den
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reproduktiva sfären eller till den del av den könssegregerande arbetsmarknaden
som ”är” kvinnornas. Britta när fortfarande ett intresse för teknik vilket delvis
krockar med hennes yrkesutövning som anställd inom omsorgen. Hon ger också
uttryck för sitt intresse, bland annat genom att anmäla sig till kommunens
projekt där anställda ges möjlighet till förflyttning. Britta söker till en teknisk
enhet. Därmed går hon utanför ramarna för vad en kvinna - och än mer en
omsorgsanställd kvinna - förväntas göra. Britta är villig att tänja på gränserna.
Hon har dessutom en utbildning och yrkeserfarenhet på området i botten. Den
disciplinära makten träder då in. Hon kan svårligen av andra erkännas ett
fullvärdigt, professionellt medlemskap då hon inte håller sig inom uttalade
professionella normer och regler. Detta menar jag även gäller för Gunnel och
Linda. Återställande arbete för att upprätthålla den symboliska och system-
specifika ordningen träder in (Eriksson & Eriksson, 2002). Min tolkning är
denna; för att systemet med en könssegregerad arbetsmarknad skall kunna
upprätthållas måste kvinnor och män hålla sig till sina respektive områden.
Eftersom det som betraktas som manligt och männens domän värderas högre än
det kvinnliga och kvinnornas domän torde det ligga mer i männens intresse att
upprätthålla systemet. Ingen man vill byta till omsorgen, och härigenom
normaliseras situationen och Britta blir kvar på sin post. Men Britta väljer att
studera, hon söker nya vägar. I och med detta begår hon ett disciplinärt fel i
relation till sina kollegor. Hon betraktas inte som lojal mot sitt eget kollektiv.
Här föreligger kanske inte en normaliserande sanktion på samma vis som vid de
ovan diskuterade exemplen, däremot görs Britta på olika vis medveten om att
hon har svikit. Plötsligt är hon utanför. Jag tolkar detta som ett uttryck för
ogillande, Britta har genom att studera skapat sig en annan position i
relationerna med sina kollegor och för detta möter hon motstånd. Som Foucault
(2002b) också påpekar är styrkeförhållanden ständigt i omvandling, de är inte
statiska. Styrkeförhållanden präglas också av motstånd. Britta får en position
som avviker just för att hon möter motstånd, det hjälper till att särskilja henne
från gruppen. Detta oavsett om hon själv vill det eller ej. Tolkningen säger
vidare att detta inte är särskilt förvånande. Genom att utbilda sig och söka sig till
andra enheter signalerar Britta att det inte är nog för henne att vara verksam
inom omsorgen. Hon utmanar därmed den ordning, det system, som de kvinnor
som inte söker sig vidare är med och upprätthåller. Därmed måste också en
markering göras.

Violas situation är något annorlunda. Hon utmanar en tradition inom sin
profession och i förlängningen även inom det offentliga systemet. Hon försöker
tänja på gränserna och skapa utrymme för en alternativ lösning. Viola utmanar
ett system som bygger på disciplin av anställda. Även om Viola genom sitt
företag erbjuder en möjlighet, en flexibilitet, spelar det inte någon större roll
enligt min tolkning eftersom hon ytterst utmanar systemet. Violas önskan är att
vara frilans inom sitt yrke. Något liknande har inte funnits tidigare, därför kan
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det svårligen stöttas. Viola har skaffat sig en ny position och den kan inte
uppmuntras eller erkännas eftersom den samtidigt utmanar den kontrollerande
funktionen som den offentliga arbetsgivaren besitter. Viola menar själv att det
inte är riktigt tillåtet att ha egna affärsidéer inom vård och omsorg. Så länge man
är anställd eller går på vikariat tar man inga egna initiativ. Bland kollegor
upplever Viola både stöd och intresse. Detta förstår jag som att den
upprätthållande funktionen, i Violas fall landsting som arbetsgivare, motarbetar
den potentiella förändring som Viola står för medan hennes kollegor,
underlydande i systemet, välkomnar henne och hennes initiativ. Men utan
kontrakt är det inte mycket Viola kan göra, landstingen har alla möjligheter att
utöva makt över Viola och att utsätta henne för en normaliserande sanktion.

Dessa kvinnors erfarenheter visar på de olika uttryck som samma grund-
mekanism kan ta sig. Det finns stora likheter mellan Gunnel och Linda, Viola
och Britta trots att deras konkreta situationer ser olika ut och trots att de utmanar
olika delar av ett större system som syftar till att hålla kvinnor och män och
anställda på sina respektive platser. Givetvis ger detta ingen återklang i den
lagstiftning som är gällande i Sverige. Det är istället ett subtilt system, svårt att
ta på, att påvisa och därmed också svårt att bemöta och motarbeta. Den subtila
karaktären ger också systemet sin styrka. Den disciplinära makten gör sitt jobb.
Kvinnornas situationer är olika uttryck för en sorterande mekanism. Eller för
olika, interagerande mekanismer. De sorterar kvinnor ifrån män, kvinnors arbete
från mäns arbete, kvinnors beteende från mäns beteende, kvinnlighet från
manlighet. De sorterar också inom kategorier, detta är Britta ett exempel på, hon
sorteras bort som omsorgsanställd och kollega. Mekanismerna sorterar även
överordnade och underordnade inom ett system vilket Violas berättelse vittnar
om. Det handlar i dessa fall om kvinnor som gör överträdelser. Foucault (2003)
betraktar kroppen som ingående i ett maktmaskineri, kroppen blir ett objekt som
makten kan inrikta sig på, ett resonemang som även delas av Eriksson och
Eriksson (2002) som menar att processer som skapar kön respektive arbete är
tätt förbundna med varandra. Den makt som då riktar in sig på kropparna är den
som är inneboende i könsmaktstrukturen. Här är det kvinnor som kroppar som
synliggörs. Med kroppen kommer också förväntningar och föreställningar om
beteenden, egenskaper, agerande. Förväntningar och föreställningar är däremot
inte av biologiska utan av social karaktär. Rekonstruktioner av dessa är
produkter av socialt skapande. Detta har de genusteoretiska diskussionerna i
kapitel 3 fastslagit. Kvinnorna håller sig här inte till den skapade ordningen.
Men kvinnorna är även vård och omsorgsanställda vilket ytterligare snävar in
deras handlingsutrymme i termer av förväntningar och föreställningar. Det är
när kvinnorna försöker tänja på dessa gränser, när de försöker vidga sitt
handlingsutrymme, som den disciplinära makten tar sig uttryck i normaliserande
sanktioner av olika slag.
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SVÅRIGHETEN ATT IDENTIFIERA SIG SOM FÖRETAGARE

Viola vacklar

Viola är utbildad biomedicinsk analytiker med inriktning mot histopatologi
vilket innebär arbete antingen på kliniska patologiska laboratorier, vilket Viola
gjort sedan 1975, eller på forskningslaboratorier. I början av 90-talet blev Viola
invald i Riksföreningen för histopatologi, en ideell förening som arbetar med
yrkesfrågor. Bland annat vidareutbildar föreningen medlemmar och de har också
en egen tidning. I april 1999 när jag och Viola talas vid första gången berättar
hon att hon blev invald i föreningen för sex år sedan. Ett år senare blev hon
kursansvarig. Sedan dess hade hon satt ihop 13 utbildningar på fritiden, ideellt
utan betalning. ”Varje kurs har tagit kanske fem dagar och då har jag tagit
semester. Sedan är det ju kvälls- och nattjobb. […] Det här är ju inga formella
kurser utan man har två dagar eller så och fördjupar sig i ett ämne.” Viola har
även kompletteringsläst så att hennes gamla utbildning motsvarar det som idag
kallas för biomedicinsk analytiker, ett projekt som tagit henne två år.

När sjukhuset i Sunderbyn började byggas genomfördes först en omorganisation
och alla anställda fick söka om sina tjänster i den nya organisationen. Viola
berättar att hon sökte om sin tjänst trots att hon redan då kände tvivel. När de
anställda ett par år senare, i samband med själva sammanslagningen, skulle söka
om sina tjänster ytterligare en gång sökte inte Viola tjänsten som biomedicinsk
analytiker utan en högre tjänst som laboratorieutvecklare. Samtidigt sökte hon
avgångsvederlag. Tjänsten som laboratorieutvecklare togs bort i sökprocessen
och då återstod bara avgångsvederlag. Detta kändes tungt för Viola samtidigt
som hon kände sig trött på framför allt ledning och organisation. Hon kände att
hon måste göra någonting annat. Viola funderade ett tag på att studera men fick
sedan ett råd av sin man som själv är en framgångsrik företagare. Han rådde
henne att ”se vad du kan och är bra på”. Viola menar att det hon är bra på är
marknadsföring och att hitta kanaler och egentligen att föra ihop människor.
Hon är också väldigt intresserad av utbildning och kompetens. ”Så det blev så
jag funderade, det jag har gjort tidigare ideellt kanske jag kan göra i
företagsform.” Det finns ett stort behov ute bland Sveriges 35 patologiska
laboratorier att kompetenshöja och utbilda personal men ingen har tid att göra
det. Violas tanke är att leta reda på personer som är duktiga i olika tekniker,
metoder, idéer och liknande och förmedla dem via utbildningar. Hon har goda
kontakter runt om i landet efter det ideella arbetet hon utfört under flera år.
Viola har även tänkt gå en projektledarutbildning så att hon kan kallas in som
konsulent eller samordnare mellan olika laboratorier om behov av detta finns.

Viola har aldrig sett sig själv som företagare. Hon kommer från ett hem där båda
föräldrarna lönearbetade och innan dess var de jordbrukare. ”Och sedan har jag
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jobbat 20-25 år i sjukhusvärlden som har varit en trygg värld på många sätt. Så
jag har aldrig sett mig som företagare utan det är min man som har visat att det
finns många fördelar med att vara företagare och det är ju de jag är ute efter.”
Viola är väl medveten om att företagande innebär mycket jobb, men hon menar
att om hon bara tror på sin idé så kan hon jobba hur mycket som helst. När vi
träffas i april 1999 befinner sig Viola i en låst position. Hon väntar på att få ut
sitt avgångsvederlag och håller på att förhandla med sin arbetsgivare om att få
starta företaget under tiden som vederlaget betalas ut. Hon får dock inte
marknadsföra sig eller sälja sina tjänster under denna period. Det innebär att hon
inte kan gå ut på bredare front för att kartlägga intresset ute i landet. Den
kommande sommaren tänker hon ägna åt att färdigställa material så att detta är
färdigt när hon väl kan marknadsföra sig längre fram. För Viola känns
avgångsvederlaget nästan som en förutsättning för att starta företag, hon är nu
garanterad inkomst i ett helt år.

WIP/AdAstra tycker Viola har varit väldigt bra, kursen gav henne tid att tänka
och möjlighet att prata med andra. Viola deltog 10 veckor av kursen, de veckor
som utgjorde den första delen av utbildningen. De veckorna förändrade hennes
inställning till företagande. ”Det fick mig i alla fall att bli säker på att jag skulle
göra det. Före det, eller kanske fyra veckor in på kursen, var jag fortfarande
osäker. Men det handlade mest om min egen roll, om jag är företagare och kan
vara det. Samtidigt tror jag inte att själva bilden av företagande har förändrats så
mycket. Den bilden har jag fått av min man och jag tror att man kan ha företag
på så många sätt, det hänger mycket på vilken person det är och vilken produkt
eller vilken tjänst man säljer. Så att… egentligen tycker jag inte att det är så
konstigt att ha ett företag. Inte nu längre.” Viola är inställd på hårt arbete. Hon
tror att det kommer att ta ungefär tre år innan hon har en stabil rörelse. Utöver
själva kursverksamheten ser hon många framtida utvecklingsmöjligheter, till
exempel att närma sig flera andra specialiteter än histopatologi, att producera
böcker eller annan sorts information. Kärnan i verksamheten ska dock förbli
utbildning och kompetensutveckling är tanken.

Nästa gång jag och Viola träffas är i januari 2000 och hon berättar att hon har
tagit det lugnt med företaget. Hon behövde sommaren till att smälta allt och att
strukturera upp sin vardag. Först i januari börjar Viola ”tänka företagsmässigt”.
Det är en mental omställningsperiod att gå från fast anställning till
avgångsvederlag till att starta företag. Nu har hon i alla fall kommit igång med
utåtriktad verksamhet. Hon har anmält sig till en mässa i maj som är specifik för
laboratorier som arbetar med histopatologi, biomedicinska analytiker och
obduktionstekniker där hon planerar att marknadsföra sig. Viola ska också
annonsera efter föreläsare i en facktidning för att se om intresse finns och hon
hoppas kunna ordna en mindre kurs kommande vår eller att få ett
konsultuppdrag eller en internutbildning, något som hon sedan kan referera till i
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sin fortsatta marknadsföring. Till hösten satsar hon på att ge fem kurser. En
handbok till inhyrda föreläsare är planerad, dels som stöd i själva
utbildningssituationen men också för att få dem att anamma den rätta andan i
företaget. Funderingar kring att lägga upp interaktiva kurser på Internet eller
CD-rom finns också, en virtuell miljö där man kan gå in och lära sig en teknik.
Detta känns dock som ett mer långsiktigt projekt för Violas del.

Viola har nu helt klippt banden med Riksföreningen för histopatologi, något hon
upplevde som svårt efter engagemang under lång tid. Hon var dock väldigt mån
om att avsluta på ett bra sätt. Hon vill själv inte etablera kontakten på nytt förrän
hon känner sig säker på sin nya roll. Det känns svårt att balansera den nya
verksamheten mot gamla vänner och styrelsekamrater. Mest har hon dock mött
positiva reaktioner från omgivningen så här långt. Det hinder som hon nu har att
överstiga handlar mest om att fylla i papper, ta itu med bokföring och liknande,
arbete som hon alltid haft ett visst motstånd emot, ”jag får verkligen slåss mot
mig själv för att jag inte tycker om siffror”. När jag frågade henne om det känns
bra att vara företagare svarar hon ”Ja, jag vet inte […] Eftersom jag inte har
kunnat genomföra det jag tidigare har velat fullt ut så är ju det här ett sätt. Och
då får jag ta den här formen och se vad jag kan göra med den.”

När vi ses nästa gång, i september 2000, har Viola i stort sett gjort det som hon
hade planerat vid vår föregående träff, men hon har inte hållit samma takt som
hon hoppats på. Viola har även arbetat med olika projekt i sin mans företag och
det är det som har dragit in pengar. Hon har varit på banken och ansökt om lån
för att kunna ”dra igång ordentligt”. Med hjälp av sin son har Viola utarbetat
marknadsföringsmaterial och visitkort. Utöver detta har Viola funnit två
mentorer, en kvinna i Kalix som arbetar med företagarfrågor och en erfaren
biomedicinsk analytiker i Stockholm. Många anställda känner till Violas namn
på Sveriges laboratorier och hon känner sig inte orolig för att inte hitta
kompetent personal till sina kurser. Detta fick hon bevisat på mässan i Växjö
som gick av stapeln i maj. Viola känner sig nöjd med mässan, hon träffade
många gamla bekanta och sålde in sitt företag men fick även kontakt med nya
människor. På mässan lanserade hon också en kurs i leverpatologi som ska
hållas längre fram samt ett seminarium för läkarsekreterare, en grupp som är
eftersatt när det gäller kompetensutveckling enligt Viola. Speciellt detta
seminarium har väckt stort intresse.

Violas ambition att resa runt till laboratorier i Sverige och presentera sig och sin
verksamhet har däremot fått stryka på foten. Allt har tagit längre tid än hon
beräknat. Pappersarbetet brottas hon inte längre med, hon har nu anlitat en firma
som tar hand om bokföringen. Viola planerar fortfarande kortsiktigt och hon
behöver nu sätta sig ner och göra en mer långsiktig planering för verksamheten.
Det som känns svårt är att veta vad som är det rätta att satsa på i fråga om
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marknadsföring, den beslutsprocessen upplever hon som ständigt pågående. Att
känna sig som företagare är fortfarande svårt för Viola, ”hela det här halvåret
har jag varit osäker på om det är det här jag ska hålla på med, men då jag är ute
och ger kurserna, då är det rätt. Men allt det andra runt omkring – då är jag inte
lika säker.” Det har på flera sätt varit tyngre än Viola väntat sig. Bland annat
saknar hon den dagliga kontakten med kollegor eftersom hon driver företaget
hemifrån. Viola upplever att det är lätt att halka in i hemmafrurollen. Trots att
det känns lite motigt tycker Viola inte att hon mött några egentliga problem, det
har gått ganska smärtfritt så här långt. Avslutningsvis säger hon dock ”periodvis
så har jag nog ångrat mig, det är mycket enklare att vara arbetstagare. Mycket,
mycket enklare! Men jag tänker fortsätta för jag tror inte att jag kan gå tillbaka,
jag klarar nog aldrig av att gå tillbaka och jobba som jag gjorde förr.”

Efter de båda kurserna i leverpatologi samt seminariet för läkarsekreterare
känner Viola att det är tungt att driva allting själv. I november börjar hon arbeta
åt sin man som har ett stort projekt på gång och Viola sammanställer data och
skriver en rapport åt honom. Efter jul och nyår känner hon att något måste
hända, ”då kände jag att nej, jag måste ut, jag kan inte sitta här hemma. Jag
kvävs!”. Hon gör då ett utskick till samtliga patologlaboratorier i Sverige och
erbjuder sina tjänster som inhyrd och får napp direkt. I och med detta möter
Viola en ny sorts svårighet. Hon börjar inse att det finns en hel uppsättning
regler kring att hyra ut personal, speciellt för företag som verkar i vården. Det
tar Viola ungefär en månad att få rätsida på vad som är lagligt att göra. De
uppdrag Viola har haft har mest varit på privata laboratorier i Stockholm och i
Eskilstuna. Viola berättar att det är kris på väldigt många ställen i landet, men
när hon väl får dessa första uppdrag kan hon inte ligga på mer och marknadsföra
sig eftersom hon bara kan vara på ett ställe samtidigt. Det som känns roligast för
Viola är nu att vara ute och arbeta som inhyrd. ”Det är tufft för familjen, men
om jag är ute ungefär sex månader per år och har lite kurser så kan jag garanterat
försörja mig ganska bra. Men minst sex månader bör man vara ute.” I princip
allt praktiskt går att lösa via Internet under dessa perioder menar Viola.

Viola har köpt in den gamla utrustningen från det nedlagda sjukhuset i Boden så
att hon kan ta emot prover hemma. Utrustningen kan hon också använda då hon
ger kurser. Viola står nu vid ett vägskäl och är inte säker på vilken väg hon ska
vandra. Ett alternativ är att anställa någon eller några så att hon kan erbjuda
bemanning och kurser parallellt. Det är inte lätt att lägga upp och planera en
kurs med allt vad det innebär samtidigt som hon är på annan ort och arbetar som
inhyrd. Viola tror att det blir nödvändigt för henne att anställa om hon vill få
ordentlig snurr på företaget. Ett annat alternativ är att lägga ner företaget och att
gå in som anställd i makens företag som expanderar. Där kan Viola få möjlighet
att arbeta med administrativa och personalrelaterade frågor vilket hon tycker är
ganska roligt. Det tredje och för Viola sista alternativet är att söka ett
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långtidsvikariat på Sunderby sjukhus. ”Förutom att jag kommer att erbjuda mig
att ta emot prover för snittning så kommer jag att erbjuda mig att komma dit
som inhyrd, men det vet de redan om så jag väntar bara på att de ska ringa.” Om
hon fortsätter att driva företaget ska hon söka lokaler utanför hemmet, det har
hon i alla fall bestämt.

Vad har de andra kvinnorna att berätta?

En av de största svårigheterna som träder fram i kvinnornas samlade berättelser
är att identifiera sig som företagare. Violas berättelse illustrerar hur starkt detta
motstånd kan vara men det är inte bara Viola som upplever svårigheten. Gunnel
och Linda har en klar vision om en produkt som ska förbättra
arbetsförhållandena inom vården och omsorgen. Trots att de har en klar riktning
på sitt projekt har de från början inga planer alls på att starta ett företag. Det som
är intressant för dem är istället att utveckla hjälpmedlet. Allt eftersom tiden går
börjar Gunnel och Linda dock känna att produkten kanske kan gå att försörja sig
och tjäna pengar på. Tanken på att starta företag och därigenom sälja och
distribuera hjälpmedlet börjar växa fram. Att starta företaget tror de ändå ligger
en bra bit fram i tiden eftersom de menar att produkten först ska utvecklas och
sedan introduceras, marknadsföras och säljas på marknaden. Det intressanta här
menar jag vara att Gunnel och Linda verkar ha klart för sig hur de skall gå till
väga, också vad gäller introduktion på marknaden, marknadsföring och liknande
men att de trots det inte överväger att göra detta inom ramen för ett eget företag
utan tänker sig dessa aktiviteter som liggandes utanför företagandet.

Lotta, som genomdriver projektet Livsgnistan, har heller aldrig närt någon dröm
eller längtan efter att bli företagare. Däremot har hon alltid velat göra någonting
eget. Inom kommunen och landstinget upplever hon att det är alldeles för
mycket som inte går att ändra på. Under tiden på WIP/AdAstra förändras dock
Lottas bild av företagande. ”Jag trodde att det skulle vara mycket krångligare,
något som nästan tillhörde mansvärlden, men så såg jag ju att det inte var […]
Skulle vi vilja driva det här som ett företag och åka runt och föreläsa så tror jag
nog inte att det skulle kännas omöjligt.” Det som känns mest osäkert som
företagare för Lotta är att inte vara garanterad inkomst. Att eventuellt behöva
låna mycket pengar lockar inte. Något som Lotta kan tänka sig att starta i
företagsform är någon form av behandlingshem då hon i sitt arbete ser att
behovet för sådana verksamheter är otroligt stort. Hon har däremot inga direkta
planer i den riktningen för tillfället. Efter WIP/AdAstra känns det inte längre
lika skrämmande för Lotta att tänka sig att starta företag men likväl tror hon inte
att hon kommer att göra det. Full av idéer är hon däremot fortfarande.

Även Fia känner ett mått av tveksamhet inför företagandet, ”jag har aldrig haft
något eget företag, men min mor och hennes sambo har haft eget under många
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år och hon avråder mig”. Företagande innebär, enligt Fias mor, för mycket jobb
och ansvar och en ständig känsla av att aldrig vara ledig. För Fia känns det bara
möjligt att starta en verksamhet om hon tror på idén till 100 procent, hon skulle
aldrig kunna göra det bara för att tjäna pengar. Det är viktigt ”att man tror på det
man gör och att man känner sig fri. Det känns inte lika tungt då även om man får
jobba hårt, bara man tror på det man gör” menar hon. Tillsammans med Eva
försökte Fia först starta en fritidsgård i Sävast. Trots det kändes företagande
främmande för henne under kursen. ”Jag sög inte i mig det här med företagande
riktigt, det var inte intressant för mig då” säger hon. Nu har Fia gått vidare och
funderar på att öppna en egen butik, en Kondomeria. Fia har tagit kontakt med
Priora i Luleå där det bland annat finns två kvinnor som jobbar med kvinnors
företagande. Hon hoppas på ett bidrag från Priora så att hon kan åka runt till ett
par andra orter där liknande butiker finns. Det som känns viktigt är att få
undersöka detta och se om det alls är realistiskt, ”det känns skönt att veta att jag
har undersökt det även om det inte blir något. Och går det inte så får man lämna
det bakom sig”. Fia när alltså en tveksamhet inför att bli företagare, det gällde
när projektet var en fritidsgård och det verkar till viss det gälla även när planerna
på en egen butik har tagit form.

Innan Eva börjar på WIP/AdAstra har hon inte funderat så mycket på vad det
innebär att vara företagare. När jag frågar om hon kan tänka sig att strata eget nu
säger hon ”Nja, jag skulle gärna vilja det men jag känner att man inte har talets
gåva när det gäller att prata för sin sak. Det är det som är svårt och det tror jag
att det är för många som jobbar åt landstinget, inom omsorg över huvud taget.
Jag tror att det är samma sak – man är van att ta hand om människor, inte att stå
i centrum”. Eva tror också att tryggheten i att ha en fast anställning spelar en stor
roll, det kan kännas viktigare att ha den tryggheten än att må bra på jobbet. När
det kommer till kritan så ska räkningar betalas och då är det svårt att ta de
straffmånader som facket ger om man säger upp sig frivilligt från en fast
anställning. I förlängningen betyder detta att det blir mycket svårt att starta
företag även om man har goda affärsidéer menar hon. Även de som lämnar den
fasta anställningen för en kortare period för att prova något annat – till exempel
en utbildning – tenderar att gå tillbaka till jobbet efteråt. ”Man har inte riktigt
det där modet att göra någonting åt situationen tror jag” menar Eva.

För Anna känns företagande som någonting avlägset. På WIP/AdAstra börjar
Anna tillsammans med några andra kvinnor att arbeta tillsammans med
kooperativ personaluthyrning som mål. Kooperativet bildas nästan av en slump
berättar hon. Alla kvinnorna i gruppen hade egna idéer med sig till kursen men
ingen av dem kände sig beredd att starta på egen hand efter kursens slut. Tanken
om ett kooperativ väcks först hos en av kursledarna. Anna berättar att kvinnorna
fastnar för den kooperativa verksamhetsformen för att de har erfarenhet av att
arbeta i grupp sedan tidigare och trivs med det delade ansvaret men också med



140

att kunna komplettera varandra i gruppen. Det känns rätt att arbeta på det sättet.
Under resans gång faller dock några kvinnor ifrån då de får möjlighet att arbeta
med sina ursprungliga idéer på annat håll. Anna har arbetat många år inom
omsorgen, främst inom äldrevården. Hon känner sig trött på alla neddragningar,
otillräckligheten och all övertid och känner att hon helt enkelt måste få prova
något annat arbete. Hon planerar att ta tjänstledigt under kooperativets första
levnadsår för att känna sig för. Går det inte bra för kooperativet är hon beredd att
gå tillbaka till sitt arbete medan hon funderar på vad hon ska göra istället men
hon ser det inte som en permanent lösning att gå tillbaka till anställningen inom
omsorgen. Anna känner sig inte alldeles avskräckt från att starta något eget,
däremot är hon inte beredd att vara den enda som är drivande om det blir
aktuellt.

Britta är delvis tveksam till företagande på samma gång som företagande verkar
vara någonting naturligt för henne. Britta startar sin Internetbutik tillsammans
med sin man, handelsbolaget registreras strax efter det att hon börjat på
WIP/AdAstra. Via Internetbutiken säljer de främst presenter och hantverk och
när vi träffas första gången håller de på att designa och lägga upp butiken.
Brittas svåger säljer datorer och elektronik, bland annat via Internet, och de
planerar att dela butik med honom. Butiken är inte färdig men Britta tycker inte
att det är något problem, hon känner ingen oro eller press. Projektet känns inte
på något vis akut för henne eftersom hon inte behöver försörja sig på
verksamheten. En företagare (hennes man) som säkrar familjens försörjning
finns redan plus att hon har kvar sin tjänst inom omsorgen i botten, som en
trygghet. Företaget driver hon mer på sidan av och känner sig inte direkt som
företagare utan betraktar verksamheten mer som en bisyssla.

Att vara eller inte vara, det är frågan

Kan jag eller kan jag inte vara företagare? Vad är det som avgör? Viola har en
gedigen utbildning, lång yrkeserfarenhet, hon har arbetat ideellt under flera år
med samma uppgifter som hon bygger sitt företagande på. Hon har också en god
insikt i vad det innebär att vara företagare genom sin man och hans företag.
Viola startar sitt företag men hon vacklar. Hon ifrågasätter om hon kan vara
företagare. Jag tolkar detta som att Viola har svårt att identifiera sig som
företagare, det är inte hennes bild av företagande som i första hand känns
problematisk. Hon understryker att hon genom maken har fått en god insikt i vad
företagande innebär men även WIP/AdAstra förändrade hennes syn. Efter en
stunds resonerande kommer Viola själv fram till att det nog inte främst är synen
på företagande som har ändrats utan hennes syn på sig själv i rollen som
företagare. Den känns främmande. Fler kvinnor uttrycker samma osäkerhet. Det
florerar bilder och föreställningar som återspeglar sig i normen för företagande
och företagaren (jämför Lindgren, 2000; Ogbor, 2000; Holmquist & Sundin,
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2002; Nilsson, 2002; Bruni et al, 2004 med flera). Vad som ger vad kan jag inte
uttala mig om, är det föreställningarna som påverkar normen eller är det normen
som föder föreställningarna? Förslagsvis är det samspelet som skapar
Företagaren och företagandet. Oavsett har både föreställningar och normer
mannen som förtecken. Lotta är mycket tydlig på den punkten när hon berättar
att hon tidigare hade bilden av företagande som något som tillhör mansvärlden.
Normer och föreställningar är inte statiska utan bundna till tid och rum.
Ohlander och Strömberg (1996) bland andra visar på detta med tydlighet.
Företagare var tidigare i praktiken någonting som endast män kunde vara.
Normen lever kvar och bilderna fortsätter att reproduceras. Implicit givetvis,
både företagande och företagaren lyfts ofta fram som könsneutrala (jämför
Kovalainen, 1994; Baker et al, 1997; Berg, 1997 med flera). Normer som har en
lång levnad blir lätt tagna för ”sanningar”, de institutionaliseras i vårt
medvetande och till slut har vi svårt att tänka i alternativa banor.

Förståelsen av kön och företagande hänger intimt samman och har en
konserverande tendens, dikotomier upprätthålls och reproduceras med bland
annat manligt laddade koncept som kontroll, konkurrens och rationalitet som
eftersträvansvärda och legitima (Ogbor, 2000; Eriksson & Eriksson, 2002).
Kvinnor som företagare blir naturligt en antites till denna manligt präglade tes
och står därför redan initialt i motsatsställning.  Det är därför nödvändigt att
ladda kategorier som företagare, man och kvinna med nytt innehåll. Hur vi
tänker om dessa kategorier påverkar starkt hur vi förstår dem (Berg, 1997;
Ogbor, 2000; Bruni et al, 2004). Tolkningen är att om vi ser till den rådande
normen förstår vi idag företagaren främst som man, inte som kvinna (jämför
Holmquist & Sundin, 2002). Detta påverkar naturligt kvinnor som förhåller sig
till rollen som företagare för egen räkning. Viola talar om en mental
omställningsperiod för förflyttningen mellan offentlig anställning till
avgångsvederlag till att bli företagare. Hon har svårt att relatera till den nya
rollen och, som hon själv uttrycker det, börja tänka affärsmässigt. Lotta
uttrycker också detta som en mental eller identitetsskapande process när hon
säger ”Jag trodde dels att det skulle vara krångligare, något som nästan hörde till
mansvärlden, men det såg jag ju att så var det inte”. Gunnel och Linda har klara
idéer om hur produkten skall se ut, utvecklas, introduceras på marknaden och
marknadsföras men de verkar inte göra någon koppling mellan detta och att
driva projektet i företagsform. De tänker så att säga affärsmässigt men inte i
termer av företagande. Jag menar att detta också delvis gäller för Viola även om
hon startar företag. Hon har många idéer och visioner. Hon ser möjligheter och
tänker även hon affärsmässigt i den bemärkelsen men har trots detta svårt att
förlika sig med rollen som företagare. Kanske handlar det om hur kvinnor –
medvetet eller omedvetet - förhåller sig till att vara antites. Oavsett vad som får
förklara att kvinnor och män är olika som företagare (Mirchandani 1999 nämner
socialiseringsprocesser, strukturella hinder och kvinnors sätt att göra affärer) blir
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det upp till den enskilda kvinnan att förhålla sig till det faktiska förhållandet och
ansvaret tenderar därför att läggas på kvinnan, inte på strukturen som gör henne
annorlunda.

Tesen och antitesen bör förstås i ett vidare perspektiv. Kvinnorna kommer från
en del av arbetsmarknaden som enligt könssegregeringen är kvinnodominerad.
Där utgör de normen för yrkesutövandet. De är själva tesen. Att förflytta sig till
en annan del där de istället får fylla funktionen som antites torde inte vara
alldeles enkelt. Det självklara blir allt annat än självklart. Detta visar sig också i
hur kvinnorna pratar om sig själva både som kvinnor, vård och omsorgsanställda
och företagare (se Eriksson & Eriksson, 2002). De skall föra sig från en
professionell identitet till en annan och denna förflyttning skall dessutom
relateras till könsidentiteten som talar om vad som är lämpligt och inte för en
kvinna att göra. Eva illustrerar detta väl när hon säger att hon tror att det är svårt
för mången vård och omsorgsanställda att tänka sig att starta företag då ”man är
van att ta hand om människor, inte att stå i centrum”. Detta kan jämföras dels
med Heddas berättelse i förstudien där hennes erfarenhet är att det är kvinnans
lott att vårda gratis, dels till resonemangen förda av Solberg (1993) och Jansson
(2001). Men andra parametrar spelar också in. I Annas fall var företagandet
något som jag tolkar som närmast framtvingat, det var kursledningen som
lanserade tanken som en ”lösning” för kvinnorna. Ingen i gruppen kände sig
villig eller redo att ta eget ansvar för att driva något eget.

Företagande framstår här som en problemlösande satsning, frågan är bara för
vem. För vem är kvinnornas identifikation med rollen som företagare viktig? Fia
blir avrådd av sin mor som själv är företagare. Fia har en vad jag väljer att kalla
för negativ förebild i frågan om företagande. Hon ser och hör företagandets
baksidor och även om detta inte fattar Fias beslut per se påverkar det sannolikt
hennes bild av vad det innebär att vara företagare. Fias berättelse vittnar också
om någonting som hon delar med Eva, Gunnel och Linda och delvis Anna. Fia
arbetar inledningsvis med ett fritidsgårdsprojekt men trots det känns företagande
avlägset när hon går WIP/AdAstra, det känns inte ens intressant för henne i det
skedet vilket jag menar är talande. Företagande ses av en del av kvinnorna som
ett medel att nå en förändring på en otillfredsställande arbetssituation och inte ett
eget mål att arbeta mot. Violas ambivalens är svår att tolka, förmodligen är
företagande både ett mål och ett medel för henne. Kursen har ändrat några
kvinnors bilder av företagande men den inställning som deltagarna går in i
kursen men har troligtvis präglat hur de tar kursen till sig och i förlängningen
också hur de upplever sina möjligheter som företagare. Det är inte
föreställningarna om företagande som kvinnorna har svårt att förhålla sig till, det
är snarare föreställningarna som sig själva i rollen som företagare. Britta är
intressant även här, för henne verkar det vara bilden av företaget som avviker.
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Britta startar sitt företag men förhåller sig inte till det som en inkomstkälla eller
en huvudsaklig sysselsättning utan som bisyssla.

Jag vill än en gång vara tydlig på den punkt som kan sägas utgöra min
grundläggande tolkning. Det finns ett mönster som upprepar sig på hela
arbetsmarknaden där företagande ingår som en av flera sysselsättningsalternativ.
Polariseringen mellan kvinnor och män, där mannen får utgöra normen och
kvinnan personifiera avvikelsen (Saarinen, 1989) följer med ut på
arbetsmarknaden och arbete blir därmed en könad praktik av ett i grunden
okönat görande (Jansson, 2001). Precis som när relationerna mellan maka, mor
och företagare diskuterades ovan är det fullt möjligt att argumentera för att Eva
egentligen inte vill bli företagare, att Anna aldrig hade satsat på sitt projekt om
inte kursledningen uppmuntrat till kooperativet och så vidare. Än en gång – så
kan det vara. Samtidigt är det så enkelt att bara se till individerna och inte till de
bakomliggande strukturerna som formar och påverkar individerna och därmed
också deras val och upplevda handlingsutrymme. Det vore att än en gång lägga
ansvaret på de enskilda kvinnorna och låta strukturerna gå fria, att betrakta dem
som könsneutrala. Foucault (2003) talar som bekant om den disciplinära
maktens osynlighet som möjliggörs genom att göra de som underkastar sig den
synliga. Att synliggöra kvinnorna och deras ”misslyckade” satsning på
företagande förtar inte på något vis de bakomliggande strukturerna, deras roll
och deras ansvar.

FÖRETAGANDE SOM NÅGONTING SJÄLVKLART

Inger ser inga hinder

Inger har arbetat 28 år inom barnomsorgen. Hon började som privat dagmamma
på tidigt 70-tal för att bidra till familjeekonomin. Dagbarnen kom och gick och
Inger kunde försörja sig och samtidigt ta hand om sina egna barn. Inger hade
redan innan WIP/AdAstra ett företag för sameslöjd. Hon har slöjdat och
hantverkat både på hobbybasis och som kursledare i många år. 1993 var hon
med och startade företaget Älvan, en butik där 10 kvinnliga småföretagare säljer
sitt hantverk och sina produkter. Butiken finns kvar än idag. För ett par år sedan
gick Inger en kurs i norrbottnisk matlagning och hon har nu startat ett företag för
sitt ”Kalaskokeri”. Tanken är att hon ska börja samarbeta med olika turistföretag
och leverera mat till deras aktiviteter och turistgrupper. Inger menar att det är
svårt att bara försörja sig på matlagning och därför har hon tillsammans med en
annan kvinna funderat på att lägga anbud på Klinten Restaurang (Klinten är den
största skidanläggningen i närområdet). Om man vill få det att gå ihop i
glesbygden måste man ha flera olika nischer menar Inger.
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När Inger blir sjukskriven för en förslitningsskada söker hon till WIP/AdAstra
och blir antagen. Det är idén med Kalaskokeriet som får henne att söka till
kursen. Även om hon sedan tidigare drev företag tycker hon att kursen är bra.
Den ger henne en överblick som hon inte hade tidigare. För Inger är företagande
inget konstigt eller märkvärdigt. ”Det är inte alls konstigt. Jag är från samefamilj
och alla i familjen har ett eget företag. Alla har ett eget renmärke. Vi har varit
fem i familjen, mina föräldrar och mina syskon och jag, och vi har alla haft ett
eget företag på det sättet […] Jag är uppfödd med det.”  Inger anser också att
hon haft tur som under 60-talet fått jobba med John Simonsson, Lapp-Simon
kallad. Lapp-Simon är mannen som gjort renköttet berömt och Inger menar att
han var mycket före sin tid i sina tankar kring marknadsföring och dylikt.
Genom honom lärde hon sig mycket om att vara företagare.

Även om den fasta anställningen inom barnomsorgen är trygg kan Inger tänka
sig att ta steget fullt ut och försörja sig som företagare, hon vill till och med göra
det. Förutom Kalaskokeriet och Klinten Restaurang är Inger inblandad i en
ekonomisk förening i hembyn Harads där ett gammalt ålderdomshem håller på
att rustas upp och göras om till ett hantverkscentrum, Hantverksvistet. Olika
regionala hantverkare säljer sina produkter där och turas om att jobba ideellt i
butiken. Hantverksvistet har haft många besökare ända från starten och det
känns extra roligt eftersom föreningen inte har satsat på någon annan
marknadsföring än vad Inger kallar för ”munmetoden”. Planer finns också på att
dra igång en kursverksamhet i huset, till exempel kan den gamla bagarstugan
som fortfarande fungerar användas till kurser i brödbakning på gammaldags vis.
Den gamla tvättstugan kan användas till växtfärgningskurser. Alla kurser som
Inger själv ger hålls inom ramen för hennes slöjdfirma och inte genom
studieförbund även om hon ofta har samarbetat med studieförbunden under
årens lopp. Hantverksvistet har även haft en del konstutställningar i huset som
fått medial uppmärksamhet.

Inger söker slutligen tjänstledigt från barnomsorgen för att prova ett nytt arbete
på syfabriken Liko textil i Voullerim där man syr lyftselar till sjukvården.
Kalaskokeriet har hon fortfarande kvar men verksamheten ligger nere. Ledare
har bytts för de turistprojekt som hon hoppats kunna samarbeta med och de nya
ledningarna har inte visat samma intresse. Inger har en del kokerijobb men har
inte gjort så stort väsen av sin verksamhet eftersom hon jobbar heltid plus att
engagemanget i Hantverksvistet tar mycket tid i anspråk. Inger tror att hon
skulle känna sig mer lockad att utveckla Kalaskokeriets verksamhet om hon
jobbade kvar inom barnomsorgen. Nu när hon jobbar åt ett privat företag känner
hon ett större engagemang och deltagande och hon har redan kommit med
förslag på förbättringar som företaget provat och anammat. En tanke som Inger
har är att försöka kombinera Kalaskokeriet med Hantverksvistet och erbjuda
middagar och kalas i de fina lokalerna efter stängningsdags. Utöver allt detta ska
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hon hinna med sitt eget slöjdande också. Hur gick det då med Klinten
Restaurang? Inger och hennes samarbetspartner beslutade sig efter övervägande
att inte lägga anbud. Det som fällde det avgörandet var att de inte var säkra på
hur de skulle kunna dra nytta av anläggningen under sommarhalvåret.

I september 2001 har Inger slutat på Liko på grund av en svår astma som hon
utvecklat sedan hon börjat sy selarna. Hon har därför gått tillbaka till jobbet som
förskolelärare. Hon tycker inte att det känns så farligt att vara tillbaka, det var
roligt att få prova på något annat och hon trivdes bra på Liko, men astman
gjorde det omöjligt för henne att stanna kvar. Däremot saknar hon det synsätt
som Liko har på personalvård. På Liko månar man om att ingen ska slita ut sig
och individuell kompetens tas till vara i så stor utsträckning som möjligt. Inger
menar att kommunen bara ser individer som siffror i statistiken medan Liko ser
till hela människan. Inger har också slutat på Hantverksvistet. Hade gruppens
sammansättning varit annorlunda hade hon nog stannat kvar, ”Det räcker inte
bara att man slöjdar och lämnar sitt hantverk och hoppas på att folk ska komma
dit. Man måste faktiskt jobba väldigt mycket och det tar flera år, men jag märkte
att det inte fanns något intresse för det. Man kan ju inte börja göra saker över
huvudet på andra, men jag hade många idéer om hur man skulle ha kunnat
utveckla, hur mycket som helst faktiskt...”. Inger slöjdar fortfarande och hon
håller hantverkskurser då och då, ”så har jag överlevt att vara kommunanställd”
säger hon. Kalaskokeriet finns kvar men Inger hade inte kalaskokat något sedan
sist. När jag frågar henne om hon tror att hon skulle ha stannat kvar på Liko om
det inte varit för astman säger hon ”Det tror jag att jag hade gjort. Men jag otrivs
inte att komma tillbaka. Jag är nog lite så där, jag tror att jag gillar att ändra lite
grann på allting!”

Vad har de andra kvinnorna att berätta?

Företagande är någonting naturligt för Inger. Hon är den enda kvinnan i studien
som har varit företagare praktiskt taget från barnsben. Däremot är hon inte
ensam om att ha ett okomplicerat förhållningssätt till företagande.

För Katrin leder WIP/AdAstra till att hon startar en presentbutik, ”det var bara
så att jag ville göra något annat, en idé som man går och bär på, tanken att man
ska försöka med något innan man blir för gammal!”. Idén med presentbutiken
växte fram och i samband med kursen så föll allting på plats för Katrin.
Egentligen har hon burit på två idéer under en längre tid. Presentbutiken är den
ena och ett projekt om integrerad matkultur är det andra. Katrin tycker att tiden
på kursen gett henne mer insikt, hon såg och ser nu fler möjligheter. Katrin tror
att företagande kan kännas svårt för många om de inte har insikt i vad det kan
innebära. Det bästa hon fått med sig från kursen är företagsekonomin och hon
hade gärna sett att den biten fått större utrymme på utbildningen. Katrin har
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ingen tidigare erfarenhet av företagande och det har heller ingen annan i hennes
familj. Katrin tycker att det är tufft att vara företagare, ”det är väldigt mycket att
lära sig men jag skulle inte vilja vara utan det, det är fantastiskt roligt!” Katrin
verkar inte ha tvekat om att öppna sin presentbutik och bli företagare trots brist
på tidigare erfarenhet. Hon får arbeta väldigt mycket men tycker inte att det är
särskilt märkvärdigt att vara företagare.

Greta å sin sida blir glad när hon blir antagen till WIP/AdAstra, men allt
eftersom tiden går känner hon att hon kan klara allt det praktiska lika bra själv.
Hon har redan en klar affärsidé när hon kommer till kursen och eftersom hon
redan börjat höra sig för om praktikaliteter upplever hon att hon hela tiden ligger
ett par steg före de andra i gruppen. Hon har, när vi träffas, i liten skala startat
sitt företag som erbjuder gravvård. Greta har fått rådet att ta ordentligt betalt för
sina tjänster, både av kyrkan som tidigare tillhandahöll de tjänster som Greta nu
erbjuder samt av en kvinna som arbetar med bouppteckningar, ”men det är vi
kvinnor kanske är dåliga på, att prissätta” menar Greta. Greta vill utveckla sitt
koncept. Hon ska köpa en digitalkamera så att hon kan ta bilder av de gravar
som hon vårdar och skicka till de anhöriga som beställer hennes tjänster. Hon
funderar även på att erbjuda arrangemang i samband med begravningar som ett
sätt att göra dessa både billigare och personligare. Det senare är något som hon
har funderat på tillsammans med en grannfru. Att starta företag känns inte
konstigt för Greta. Hon säger ”man har väl haft sina idéer så att säga, det har vi
väl alla”. Inte heller Greta tycker att det är någonting konstigt med att vara
företagare och hon ser många framtida möjligheter för företaget. Greta har
ordnat med det mesta på egen hand och på det sättet har hon kanske inte haft
lika stor nytta av kursen som många andra kvinnor.

Britta, som har startat företag men inte gärna framställer sig som företagare, har
däremot en ganska stor indirekt erfarenhet av företagande. Dels har hennes man
och svåger egna företag som vi sett ovan, dels startade hennes mor ett
byggföretag vid 56 års ålder och flera av Brittas syskon har egna företag. Alla
syskonen såg hur mycket deras mor arbetade, ”Hos oss var det dygnet runt, det
fanns ingen affärstid utan man ryckte ut när det behövdes”. Britta tycker att hon
hemifrån har fått en ganska bra bild av vad det innebär att vara företagare och
säger bestämt att det minsann inte är någon dans på rosor. Företagande är
ingenting främmande eller konstigt för Britta utan ett sysselsättningsalternativ
bland andra.
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Att vara eller inte vara … hur lyder frågan?

Diskussionen här kan betraktas som en förlängning av den som fördes i
föregående avsnitt, som en annan vinkling på företeelsen kvinnornas
förhållningssätt till den egna rollen som företagare. Här framträder några
kvinnor som inte ser några konstigheter med företagande i motsats till dem som
gavs utrymme tidigare. Inger skiljer sig från de övriga kvinnorna i ett avseende,
hon är den enda kvinnan i studien som inte är uppvuxen i svenskt kultur och
tradition. För Inger innebär det att hon har andra referensramar vad gäller arbete
och företagande. Kanske kan det bättre uttryckas så här; Inger är uppvuxen inom
andra kulturella strukturer och därmed är det med sannolikhet så att de sociala
kontrakten för vad som skall göras, av vem och hur delvis skiljer sig åt (jämför
Danilda, 2001). Inger är uppfödd med företagande, alla i familjen har ett
renmärke och ett företag. Min tolkning av Ingers berättelse är att företagande för
henne och i den kontext som hon är uppvuxen och socialiserad in i är någonting
naturligt, en självklar del av livet som följer med den för samerna så viktiga
renskötseln. Företagande verkar här inte utgöra en könad praktik77. Alla i Ingers
närmiljö har/hade sitt eget företagande, barn som vuxen, kvinna som man.
Tolkningen kan inte stäcka sig längre än så, den samiska företagarkulturen kan
jag inte uttala mig vidare om men skillnaden i förhållningssätt mellan Inger och
övriga kvinnor är anmärkningsvärd. Inger har också, till skillnad mot
exempelvis Fia ovan, haft en mycket stark och inspirerande förebild i Lapp-
Simon som Inger själv upplever som en drivande och initiativrik företagare och
hon säger också att hon har lärt sig mycket av honom.

I alla verksamheter som Inger driver själv eller är inblandad i ser hon
möjligheter att utveckla verksamhetsområden och att expandera. Det största
problemet för Inger verkar snarast vara att de som hon så att säga “företagar”
tillsammans med inte har samma drivkraft. En annan kvinna som är initiativrik
är Greta som menar att vi alla har idéer och att det inte är någonting konstigt
med att omsätta dem i handling och starta företag. Greta har ett färdigt koncept
uttänkt när hon kommer till WIP/AdAstra och upplever efter en tid att hon kan
gå vidare med sitt företag på egen hand. Greta ser också möjligheter att erbjuda
kompletterande tjänster. Greta har idéer och hon har som mål att omsätta dem
till handling. Britta har också sett vad det kan innebära att vara företagare, i viss
mån har hon en liknande situation som Inger i det att stora delar av Brittas familj
är företagare. Företagande känns därför inte främmande för henne heller. I
Katrins fall är det svårt att avgöra om företagandet utgör ett mål eller ett medel.
Katrin känner att hon vill göra någonting nytt och satsar på en av sina idéer. I
                                                  
77 Viktigt är att understryka att ytterligare teoretiska aspekter som exempelvis kulturell
påverkan på företagande skulle möjliggöra en vidare tolkning. De utgångspunkter som den
här boken rymmer är enligt min mening inte tillräckliga för att kunna uttala min om
företagandets praktiker sociala betydelse i den samiska kulturen.
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den bemärkelsen kan företagandet ses mer som ett medel än ett mål. Det som
dock skiljer Katrin från några av kvinnorna i föregående avsnitt är att hon, när
hon väl fattat sitt beslut, satsar på företaget fullt ut och ser då inga hinder. Min
tolkning är att Katrin möjligtvis ser företagandet som ett medel att få göra
någonting annat men när butiken är startad blir den målet i sig. Vad kan vi se här
som vi inte såg hos kvinnorna ovan?

I flera delar är förutsättningarna desamma för alla kvinnor. De verkar under
samma samhällsstrukturer och har att förhålla sig till samma föreställningar och
bilder av företagande och företagaren. Detta delvis med Inger som undantag.
Min tolkning är att det främst är rollen som företagare som Inger, Katrin, Greta
och Britta inte upplever som främmande eller problematisk. Kvinnorna här ser
ingen motsättning mellan sig själva och rollen som företagare. Men de uttrycker
heller ingen syn på företagande som någonting manligt präglat eller konstigt.
Företagande är ingen apart lösning för de här kvinnorna, de betraktar sig inte
personligen (åtminstone uttrycks det inte i våra samtal) som antiteser till normen
för företagaren. Såväl Berg (1997) som Ogbor (2000) och Bruni et al (2004)
menar att vi måste tänka i nya banor kring begreppen man, kvinna och
företagare för att en ny förståelse för vad begreppen innebär (kanske även
innehåller) skall kunna växa fram. Här skiljer det sig åt mellan kvinnorna i
studien. De kvinnor som verkar tänka i termer av motsättning har också
betydligt svårare att relatera rollen som företagare till sig själva än de kvinnor
som inte ser motsättningar i rollerna eller upplever andra problem. Ytterligare en
skillnad är att ingen av kvinnorna som här finner företagande vara
oproblematiskt försöker starta verksamheter som ligger inom ramen för vård och
omsorg eller offentliga verksamheter i stort. Vad detta kan betyda och vilken
eventuell skillnad detta kan göra är nästa föremål för diskussion som Anna och
Lotta inledningsvis får illustrera.

POLITISK AMBIVALENS OCH UPPLEVT MOTSTÅND

Anna och Lotta och två projekt med olika utfall

Ett resultat av WIP/AdAstra kurserna är att en grupp kvinnor bestämmer sig för
att tillsammans starta en kooperativ verksamhet. Anna är den som jag föreslås ta
kontakt med för att få veta mer. När vi träffas för första gången i april 1999 har
gruppen redan stött på problem. Den grundläggande filosofin i projektet är att
alla människor behövs, att det finns ett bruk för alla. Tanken är således att hjälpa
människor ut på arbetsmarknaden. Kooperativet ska ge individerna möjlighet att
kompetensutveckla sig och arbeta med en idé, ungefär som de själva har gjort på
WIP/AdAstra. Under tiden ska man uppbära A-kassa, sjukpenning eller
liknande. Kooperativet står sedan för själva uthyrningsverksamheten av den
”nya” arbetskraften. De signaler som gruppen fått så här långt säger att det är
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möjligt att hyra ut arbetskraft till den privata delen av arbetsmarknaden men att
det offentliga inte är intresserat av att samarbeta över huvud taget. Anna menar
att ”vi får väl starta så många kooperativ vi vill bara vi inte hyr ut personal till
offentliga sektorn, det är det som återverkar på kommunen, att det blir en
ideologisk fråga.”

I april är det endast ett fåtal kvinnor kvar i projektet. Projekttiden på
WIP/AdAstra tar slut i slutet av mars 1999 och det finns då stora förhoppningar i
kooperativet om att få projekttiden förlängd för att kunna arbeta vidare, men så
blir det inte. Gruppen får förlängd finansiering för att genomföra en förstudie
men mer än så är det inte tal om. Arbetsförmedlingen anser att det mest
realistiska är att betala tre stycken för att vidareutveckla konceptet. En av de
”utvalda” är en kvinna som dessutom arbetar halvtid med en egen idé om ett
kooperativt daghem. Anna känner sig besviken, gruppen har fått intrycket att
deras idé är väl förankrad både hos kursledningen och Arbetsförmedlingen och
därför känner de sig invaggade i säkerhet. Beskedet om indragen finansiering för
projektet kommer som en chock. De flesta kvinnor som tidigare ingick i gruppen
går nu arbetslösa så vitt Anna vet och hon menar att det är ett galet sätt att
resonera från myndigheternas sida. Som arbetslös erhåller man samma
ersättning, skillnaden är att de kvinnor som nu står utan arbete helt tappat
gnistan och gör istället ingenting. Varför inte låta de få en chans att fortsätta att
utveckla konceptet och utnyttja sin tid och sitt kunnande?

Kommunen tycks ha en speciell syn på kooperativ verksamhet menar Anna. ”De
tycker att grundidén är bra men då finns det ett kooperativ i det här. För oss är
inte kooperativet viktigt, det är ett bara ett medel, det är inte därför vi vill göra
det här. Men kommunen kan inte stödja oss eftersom man väntar på ett politiskt
beslut om hur man ska ställa sig till kooperativ.” Nu har kooperativet i alla fall
skickat in en ansökan om EU-medel som kan täcka två tjänster även om Anna
menar att de behöver vara fler än så. Tanken är från början att de ska vara
många som kan komplettera varandra. Att ro projektet i land på ett par personer
är i det närmaste omöjligt. Besked från EU väntas komma i början av maj 1999.
Anna känner sig besviken på hur Arbetsförmedlingen tillsammans med
kursledningen hanterat kooperativets fortlevnad. Hon menar att det hade varit
bättre att inte ställa gruppen inför en situation där de var tvungna att konkurrera
med varandra om att få fortsatt finansiering. Bättre hade varit att alla hade fått
klippa helt vid samma tillfälle. Det blev nu istället en ganska uppslitande
process som tog lång tid att bearbeta, mycket beroende på att det inte hanterades
så bra menar Anna. Alla nåddes inte av besked samtidigt och det hann bli
mycket sneda blickar på varandra helt i onödan och en väl fungerande grupp
slogs i spillror. När jag och Anna träffas nästa gång i september 2000 är
projektet helt avvecklat. Då gruppen inte har någon nationell finansiär bakom
sig – Arbetsförmedlingen drar sig ur samma dag som beslut ska tas om EU-
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medel – blir de inte beviljade finansiering. Att söka EU-medel nästa omgång
efter jul känns svårt, de kvarvarande i gruppen har nu spridit sig åt olika håll för
att försörja sig. När Anna ser tillbaka kan hon konstatera att chefen på
Arbetsförmedlingen som hela tiden var uppmuntrande kanske hade andra motiv
också, ”han verkade vara positiv, men jag tror att det han egentligen fick ut av
det här var att han såg var det fanns möjligheter och det kunde han sedan
använda i sitt jobb, till exempel genom att vinkla utbildningar i rätt riktningar
och så”. Anna konstaterar att hon helt enkelt bor i fel kommun för att kunna
driva en kooperativ verksamhet.

Detta är Annas historia. Anna är inte den enda som upplever en politisk
ambivalens i förhållande till sin satsning. Lotta lyckas driva igenom sitt projekt
men hennes upplevelser liknar trots det Annas. Här är Lottas berättelse.

Lotta är färdigutbildad barnskötare redan som 18-åring (hon är nu 50 år fyllda)
och hon är bland annat med om att starta upp Pusslet, en dagis- och
skolverksamhet för barn och ungdomar med autism. Hon söker därför en
utbildning med socialpedagogisk inriktning på vårdhögskolan och det blir början
till det nya för Lotta. På vårdhögskolan läser och arbetar hon tillsammans med
Kalle. De söker båda till WIP/AdAstra och kommer in. Målsättningen är att ”få
jobba med människor på ett sådant sätt att jag kan använda mig av mitt eget
förhållningssätt”. Lotta upplever att människor som har det svårt inte alltid
bemöts väl och hennes personliga drivkraft är att få utföra detta arbete utifrån ett
alternativt förhållningssätt. Lotta och Kalle jobbar tillsammans fram projektet
Livsgnistan. Strax innan jul 1999 får de besked om att de beviljats Mål 3-pengar
från EU.

Livsgnistan ska arbeta med människor som har svårt att ta sig tillbaka ut på
arbetsmarknaden efter en lång tids frånvaro. Rekryteringen sker genom
Försäkringskassan och socialtjänsten och intresserade får kontakta Lotta och
Kalle som tar emot dem för ett inledande samtal. Efter dessa samtal väljs de
personer ut som bedöms ha störst möjligheter att tillgodogöra sig projektet.
Sammanlagt ska 12 personer delta. Lotta menar att det ofta erbjuds åtgärder där
deltagare serveras än det ena, än det andra. I Livsgnistan är tanken att Lotta och
Kalle tillsammans med deltagarna ska bygga upp verksamheten utifrån i
gruppen befintliga intresseområden, kunskaper och erfarenheter. Utifrån detta
görs sedan projektets aktivitetsplan och även en handlingsplan. Lotta och Kalle
har vad Lotta kallar för en grovplanering om detta helt går i stöpet, men det är
bara då som den planen träder in. Tanken är också att Lotta och Kalle utifrån
projektet ska utarbeta en modell som kan användas och presenteras för andra
kommuner i syfte att visa att det går att jobba på ett alternativt sätt med gott
resultat. Om kontakten med kommunen och Arbetsförmedlingen säger hon:
”Man kan känna att vi hela tiden utgör en motbild och vi får dessutom höra att
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’den här verksamheten har vi redan’ […] Och det är långt till besluten.” Lotta
upplever att det närmast finns en rädsla för att de ska lyckas med Livsgnistan
och säger ”Jag tror att vi kommer att vara ganska ordentligt bevakade med
utgångspunkten ’ska de här två verkligen klara det här?’ […] Jag tror att vi
kommer att granskas ganska ordentligt, med ett visst mått av misstänksamhet.”
Lotta och Kalle har inte startat något företag, de har blivit anställda hos IUF som
står bakom genomförandet av WIP/AdAstra-satsningen för att driva Livsgnistan.
Däremot driver de projektet självständigt och de har själva ansökt om EU medel
och liknande.

Mål 3 pengar tillåter inte att man har samma verksamhet igång i flera omgångar,
att genomföra projektet mer än en gång känns därför inte troligt. Istället kan
Lotta och Kalle utarbeta sin modell, utveckla den och sedan, med ett bitvis nytt
koncept, kan de söka nya medel. Lotta önskar att det fanns möjlighet att följa
upp de 12 deltagarna efter projektets slut. ”Visst kan jag tänka att jag är 50 år,
många börjar trappa ner då och tänka på pension och barn och barnbarn. Men
sedan tänker jag att jag har ju 15 år kvar till pension och det är ju många år av
ens liv! Tänk att bara få fylla dem med sådana här saker och göra det jag tycker
är roligt och som jag aldrig fått göra förut. Då blir jag i alla fall en lycklig
pensionär sedan! Det är så jag tänker.”

När vi ses nästa gång i september är Livsgnistan både genomfört och
avrapporterat. Lotta och Kalle uppnår bra resultat. De flesta deltagarna har inte
alls klart för sig vad de vill sysselsättningsmässigt när de kommer till
Livsgnistan, några har gått sjukskrivna upp till åtta år och en man har åkt ända
från Haparanda på frigång för att delta. Han har fått arbete efter projektet och
har fått frigång för att kunna passa sitt jobb samtidigt som han avslutar sin
strafftid. Den större andelen deltagare har sökt studier till hösten. Av de 12
deltagarna är det 11 som deltagit hela projekttiden. Av dessa 11 har tre stycken
fått arbete, sex stycken har gått vidare med studier och två har tagit kontakt med
en arbetspsykolog via Arbetsförmedlingen då de inte känner sig redo att ta steget
ut i arbetslivet ännu. Lotta är otroligt nöjd med resultatet. Arbetsmodellen är
framtagen och utvecklad och IUF har visat intresse för fortsatt samverkan med
Lotta och Kalle. Kommunen har enligt Lotta inte varit särdeles samverkansvillig
och hon är inte säker på vad detta beror på. Från kommunens sida verkar man
mest förvånade över att Lotta och Kalle klarat av att driva Livsgnistan och att
det gått så pass bra. Själv jobbar Lotta nu heltid på ett boende för psykiskt
funktionshindrade. Om det bara yppar sig en möjlighet kan hon mycket väl
tänka sig att satsa på Livsgnistans koncept, kanske åka runt och förmedla
arbetsmetoderna de använt i Livsgnistan. Om Lotta själv får önska skulle hon
jobba i ett projekt på det här viset i minst ett par, tre år där den modell som de nu
tagit fram kan användas. Det arbetet skulle idealt sett mynna ut i olika
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kooperativ som gjorde att de människor som deltog i projektet skulle kunna få
riktiga jobb.

I september 2001 träffar jag Lotta igen. Då arbetar hon inom psykiatrin. Lotta
upplever att det finns – eller i alla fall fanns - ett intresse för projektet och deras
sätt att arbeta på inom kommunen men att kommunen däremot inte har några
medel att finansiera en fortsatt satsning. Utöver den ekonomiska aspekten
upplever Lotta att det är långt till besluten inom kommunen ”det är mycket av
det här ’så här har vi alltid haft det och så här ska det alltid vara’. Det är ju
bekvämt...”. Det har därför inte hänt något mer med Livsgnistan sedan vi sågs
sist. Så här efteråt menar Lotta att de kanske skulle ha gått lite annorlunda till
väga, ”vi skulle naturligtvis ha gått ut med det här under tiden vi jobbade i
projektet, men det är sådant som man kommer på efteråt”. Den fortsatta
samverkan med Lotta och Kalle som IUF gav uttryck för tidigare har det inte
blivit någonting av. Försäkringskassan upplevde Lotta som mycket intresserade,
i alla fall i ett tidigare skede, och hon menar att det kanske hade kunnat vara en
väg att gå för att få jobba vidare med projektet och dess pedagogik. Lotta tänker
tillbaka på Livsgnistan och säger ”Det var ett otroligt jobb vi gjorde, jag kan
tänka på det ibland så att det bara svindlar”. Hon erkänner också att hon och
Kalle egentligen borde ha gett upp långt tidigare med tanke på allt det motstånd
de mötte, men vill man bara någonting tillräckligt mycket så går det till slut
menar Lotta.

Vad har de andra kvinnorna att berätta?

Det politiska spelet är den aspekt som berörs i särklass mest i materialet vilket är
intressant med tanke på kommunens uttalade ambition att satsa på och att främja
främst kvinnors företagande. Kvinnornas uttryck för den upplevda, politiska
ambivalensen ser däremot olika ut. Låt oss först se vad kvinnorna vars
situationer liknar Annas har att säga, med andra ord, de kvinnor som inte lyckats
genomföra eller genomdriva sina företag eller projekt.

Evas drivkraft till att starta en fritidsgård (tillsammans med Fia) är att
ungdomarna i Sävast inte har någonting att sysselsätta sig med samtidigt som det
är långt in till stan. ”Så vi ville försöka, och det var helt nytt för oss, vi hade
aldrig försökt att starta något själva förut.” Eva upplever allt som väldigt
intressant och nytt när hon börjar på WIP/AdAstra. Också den fria formen som
kursen har är ny för henne. Kursens upplägg bygger mycket på självständighet
”där tror jag att det är svårt, om man har jobbat och varit anställd inom vård och
omsorg då har man inte lärt sig det här snacket. Att prata med politiker är inte
lätt! Så det var ett helt nytt språk man fick lära sig när man började”. Innan Eva
och Fia kommer så långt som till kommunfullmäktige för att presentera sin
projektidé är det mycket som ska göras, ”det var väldigt mycket jobb, att skriva
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projektbeskrivningar och allt, och det var helt nytt för oss båda. Vi har ju lärt oss
mycket på det, nu vet vi hur vi inte ska göra nästa gång!”. Det är emellertid
själva idén som Eva och Fia vill jobba med, att driva någonting eget är för dem
sekundärt. Nu kan detta tyckas handla om andra saker än politisk ambivalens
och i viss mån äger det sin riktighet. Men Eva är tydlig på en punkt; det är inte
lätt att prata med politiker. Hela den process som hon går igenom tillsammans
med Fia upplevs som svår och främmande. Allt är nytt. Eva uttrycker inte att
någonting görs från politikernas sida för att hjälpa henne i den för henne nya
situationen – politikernas hemmaplan och Evas bortaplan.

Annelie är ännu tydligare på den här punkten och hon skildrar hur hon upplever
det som här betecknas som ambivalens i ordets rätta bemärkelse. Annelie inleder
med att göra en studieresa till ett hospice för att se och lära mer om
verksamheten. När hon kommer hem börjar hon uppvakta primärvårdsdirektören
i Boden som enligt Annelie ställer sig positiv till idén om ett hospice. Därefter
vänder hon sig till socialchefen och även han tycker att idén är bra.
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ställer sig också positiva då en
hospiceverksamhet kan erbjuda långtidssjukskrivna en meningsfull syssel-
sättning som volontärer. Volontärer kan utföra sysslor som ordinarie personal
inte hinner med. Det är också i volontärverksamheten som Annelies projekt ska
ta sin utgångspunkt genom studiecirklar där volontärer utbildas. När jag träffar
Annelie i februari 2000 är budgeten redan klar för sådana utbildningar under en
period av två år. Plötsligt börjar Annelie känna att det är svårt att få kommunen
med på noterna. Hon har bildat en referensgrupp där både politiker,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vårdanställda och diakonissor samt
pastorn i sjukhuskyrkan deltar. Enligt Annelie har kommunen fått drygt en
miljon kronor för att starta anhörigvård för demens- och psykiskt sjuka och hon
föreslår därför att hennes projekt kan ingå som en del i denna satsning ”men
man tycker att det mesta är bra som det är”. Plötsligt har motståndet från
socialchefen stegrats upplever Annelie.

När Annelie söker EU-medel för verksamheten är socialchefen med och
undertecknar ansökan, men nu känner hon tydligt att hon inte längre har något
stöd därifrån för sitt projekt. Det Annelie tycker är mest märkligt är att man kan
sitta och avfärda hennes projektidé och ha en sådan negativ inställning utan att
ens ha besökt ett hospice själva och sett vad verksamheten går ut på. Vid sista
mötet undrar socialchefen om Annelies hospiceverksamhet inte kan underställas
Röda Korset, detta tolkar Annelie som att han inte vill ha med projektet att göra
längre. Överlag upplever hon att kommunen ställer sig skeptisk och ovillig till
nya projekt och ett nytt tänkande. Det verkar finnas en rädsla för att någon
annan ska klara av en verksamhet lik kommunens egen på ett bättre sätt menar
Annelie. Hon frågar sig om detta tänkande verkligen kan gynna en kommun i
behov av nya verksamheter och arbetstillfällen. Den motvind som Annelie
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upplever att hon jobbar i (från kommunens sida, andra intressenter har varit
stödjande) är bitvis för stark. I september träffas jag och Annelie igen och det
första hon säger är ”Det blev ingenting, jag orkade inte kämpa längre”. Det
intryck Annelie får av berörda personer på kommunen är att de vill åt projektet
och dess upplägg men de vill inte ha hennes tjänster eller hennes medverkan.
Annelie anmäler sig istället som volontär i Svenska Kyrkan. Detta är ett sätt för
henne att förverkliga sina drömmar om hur vård kan bedrivas. ”Norrbotten är
svårt tycker jag, här vill man från politiskt håll inte ha någon konkurrens i sina
verksamheter […] Det råder en stor och utbred politisk trångsynthet i den här
kommunen!” Annelie säger ”Om vi skulle vilja driva någonting privat skulle vi
inte få ett enda vårdavtal här i Norrbotten. Inte en chans! […] Jag skulle gärna se
mitt projekt i bruk här i Boden. Det viktiga är att folk får en god vård. Vill de ta
min idé så OK, men jag vill inte ha med dem att göra längre.”

Gunnel och Linda upplever, som vi redan sett, ett stort motstånd. De får båda två
sin tid på WIP/AdAstra betald av sin arbetsgivare genom betald tjänstledighet
vilket ger dem en teoretisk möjlighet att ta fram sitt hjälpmedel. I den processen
kommer de bland annat i kontakt med Uppfinnarföreningen - som
Näringslivskontoret lyfter fram i sina policydokument - men de upplever ett
mäkta motstånd i samarbetet med den utsedda Svetsaren. Efter idel motgångar
tar WIP/AdAstra slut för deras del och de är tvungna att återgå till sina arbeten.
Pengarna tar slut på WIP/AdAstra och Gunnel och Linda får inte möjlighet att
söka den förlängning på kursen som de hoppats på. Förlängningen dras helt
enkelt in och flera kvinnor är tvungna att avbryta sina projekt. Väl tillbaka på
jobbet känns det snopet och lite ledsamt.

Andra kvinnor startar företag men upplever ändå att det finns mer att önska från
politikernas sida. Katrin menar att det mest negativa är upplägget på det
ekonomiska stöd som hon fick vid företagsstarten. Katrin upplever detta stöd
som både för kort och för litet. Själv får hon starta-eget bidrag i ett par månader
men tycker att man istället ska satsa mer och längre på färre företag än att hela
tiden söka efter nya, ”låt oss säga att man får stöd i ett år istället för att nya
företag hela tiden ska startas, för hemskt många slutar ju”. Katrin upplever det
som svårt att stå på egna ben efter den korta period som bidraget betalas ut.
Kommunen borde bättre ta till vara de företag som redan har startats. ”De vill så
gärna att vi ska starta företag här i kommunen, småföretag försöker man gynna,
men det kunde man utöka så att man kunde få ett visst stöd för skyltar och
marknadsföring vid starten.” Katrin upplever att kommunen har en ambition att
hjälpa småföretagare men att omsättandet av denna ambition i handling är
otillräckligt. Beslut om bidrag tas dessutom av Arbetsförmedlingen och Katrin
undrar om de alltid är insatta i beräkningar och liknande som blivande eller
nyblivna företagare lämnar in. ”Man kan inte bara starta och starta för att få
siffror på att så här många startar företag. Stödet borde kanske sträcka sig
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längre, men det är ju ett politiskt beslut [...] det låter mycket många gånger men
man vet ju att alla inte överlever”. På det stora hela taget tycker ändå Katrin att
klimatet i Boden är ganska bra när det gäller just satsningar på nya företag. Det
Katrin pekar på här är att det inte bara är att ge stöd som får effekt utan även hur
man ger detta ekonomiska stöd. Frågan är om satsningen ska göras på kort eller
på lång sikt.

Greta levererar bestämda synpunkter på bidrag och stödsystem. När Greta startar
sitt företag har hon inte obegränsade medel att satsa och får ta det hela i små
steg, ”jag får inga bidrag någonstans ifrån i och med att jag har ett jobb, det är
där det sitter fast.” Gretas dilemma är att hon har en deltidstjänst i botten. Detta
känns märkligt för Greta eftersom hon bara har en nattjänst på 64 procent.
Fördelen med den tjänst Greta har är att hon jobbar ganska intensivt under en
period för att sedan ha sammanhängande ledighet. Under dessa ledigheter kan
hon jobba mer med företaget. När hon tar kontakt med kommunen frågar de hur
mycket hon tänker jobba. ”Jag kan satsa 150 procent ett halvår, jag har inga
småbarn och familjen kan hjälpa till. Dessbättre då att jag har kommit på en idé
och att det lyckas så bra. Då kan jag på lite sikt säga upp min tjänst. Nej, säger
de, det går inte att jobba 150 procent, då får du inga bidrag. Så jag har aldrig fått
en krona.” Inte ens ett mindre bidrag till marknadsföring har Greta fått. ”Så jag
frågade, varför kan jag inte få det på 50 procent då? Men nej! Då bryr jag mig
inte utan kör mitt eget race istället”. Här verkar en stelbenthet i systemet slå mot
Greta. Hon menar att det är märkligt att hon skall behöva ge upp den
deltidsförsörjning som delvis möjliggör för henne ekonomiskt att utveckla
företaget, att hon så att säga ska behöva stå utan någon annan inkomst för att
vara berättigad till stöd när det redan visar sig att hennes företag har stor
potential att expandera. Greta har svårt att förstå varför ett sådant bidrag inte kan
delas ut på deltid om det är på deltid som hon just nu utvecklar sin verksamhet.
De enda kvinnorna som inte på något sätt i våra samtal berör politisk ambivalens
i kommunen eller någon form av motstånd från politiskt håll är Fia, Britta och
Inger.

Förändringens vindar blåser, men åt vilket håll?

Det kvinnornas berättelser visar är att det finns några vad jag vill kalla för
tendenser. Det politiska pratet upplevs av kvinnorna inte följas upp i handling.
Politisk ideologi är ett närvarande inslag som påverkar kvinnornas möjligheter
att etablera verksamheter. Ideologin värnas genom en maktutövning från
politikernas sida som har ett övertag genom att vara väl bekanta med det
politiska system som kvinnorna möter när de - på olika vis - förhandlar om sina
företag. Detta är ett system som de flesta kvinnorna inte har tidigare erfarenheter
av vilket Lotta, Eva, Anna och Annelie visar genom sina berättelser. Den
politiska ambitionen att ta befintlig kompetens till vara (som kommer till uttryck
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i policydokumenten) kan också ifrågasättas. Låt oss diskutera detta lite mer
utförligt med början i teorierna om makt och disciplin.

Makt skapas inom ramen för relationer och beroendet mellan parterna inom
respektive relation påverkar styrkeförhållandet parterna emellan (Pfeffer &
Salancik, 1978; Molm, 1997; Foucault, 2002b). Foucault beskriver makt som
bestående av en mångfald styrkeförhållanden som organiserar det områden inom
vilket de fungerar och understryker att maktrelationer inte står ensamma eller är
isolerade. Maktrelationer är integrerade i andra relationer, exempelvis
ekonomiska processer. Politiska processer kan vara ett annat exempel (vilka inte
bör ses som isolerade från ekonomiska processer). Detta resonemang kan med
fördel användas för att bättre förstå de styrkeförhållanden och maktrelationer
som äger rum i samband med satsningen på företagande i Boden. Det är
politiska processer som introducerar satsningarna på företagande och det är
politiska processer som formar den lokala infrastruktur som sätter ramarna för
kvinnornas handlingsutrymme. Exempel är Anna som försöker etablera en
företagsform som den politiska processen inte stödjer, Lotta som driver ett
projekt som ligger väl nära den egna verksamheten vilket leder till ett visst mått
av misstänksamhet från politiskt håll, Annelie som kanske än mer än Lotta
försöker slå sig in som en kompletterande verksamhet till den bedriven av
kommunen och som dessutom är inne på en verksamhet som inte accepteras av
den politiska processen samt Greta som väljer ”fel” form av upplägg för att
godkännas av den politiska processen. Retoriskt kan detta verka märkligt och jag
finner det bäst att vara tydlig. Jag menar inte att det är själva processen som
motverkar dessa satsningar. Däremot talar jag här om processen som en aktör i
en sammanfattande mening, aktörer inblandade i processen, ställningstaganden,
uttalanden, fattade beslut och liknande inräknade. Processen som helhet är vad
kvinnorna möter. Det är inom ramen för denna process som styrkeförhållanden
utkristalliserar sig. Jag tolkar i detta skede kvinnornas beroenden som större än
politikernas och därmed blir också styrkeförhållandena parterna emellan ojämna
(jämför Molm, 1997). Men ett visst mått av beroende från politiskt håll
föreligger också. Om kvinnorna inte startar företag kan kommunen inte uppvisa
ett lyckosamt utfall av sin satsning och rollen som aktiv och problemlösande
aktör kan komma att ifrågasättas. Vunnen legitimitet kan gå förlorad.

Molm (1997) anser att en konsekvens av ett ömsesidigt beroende är möjligheten
att tillämpa strategier som påverkar motpartens beteende. Men även i en sådan
gärning är den utövande parten delvis begränsad av den omgivande strukturen.
Det politiska systemet, den politiska processen som ständigt pågår, betraktar jag
som en sådan omgivande struktur som i det här fallet begränsar de enskilda
politiska aktörernas handlingsutrymme. Begränsningarna består i ideologi,
politik, ekonomi och liknande. Hur kan då motpartens agerande påverkas och
delvis styras inom ramen för det omgivande systemet? Genom disciplinär
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maktutövning och normaliserande sanktioner (Foucault, 2003). Beslut måste
fattas för att ta ställning till kooperativa verksamheter i kommunen. Kan sådana
stödjas eller ej? Uppenbarligen inte, i så fall blott undantagsvis. Detta upplever
Anna och de kvinnor som hon arbetar tillsammans med. Också anmärkningsvärt
är att Arbetsförmedlingen drar sig ur som nationell finansiär samma dag som
beslut om EU-medel ska tas. In i det sista tror kvinnorna i det kooperativa
projektet att de är väl förankrade. Att Gunnel och Linda blir disciplinerade
uttrycker deras berättelse. Annelie upplever att hon och hennes projektidé vinner
stöd ända tills hon föreslår att projektet kan gå in som en del i den kommunala
satsningen på anhörigvård. Då upplever hon att hon sanktioneras och stödet dras
in. Greta föreslår ett deltidsupplägg för sitt företagande inledningsvis och söker
ekonomiskt stöd för detta. Men deltidsföretagande och ekonomiskt stöd står
enligt Greta uppenbart i motsatsförhållande till varandra inom detta politiska
system. Att inkludera nya former och lösningar verkar vara mindre tilltalande än
att markera för Greta att hon inte gör ”rätt”, det vill säga, hon är inte arbetslös
och utvecklar inte sin verksamhet på heltid. Gretas egen tolkning säger att hon
blir utan medel eftersom hon inte passar in i mallen för bidragstagare. Ingen
öppning för samarbetslösningar erbjuds. Markeringarna talar sitt tydliga språk,
den ena parten har ett övertag i dessa styrkeförhållanden och detta övertag
nyttjas.

Tolkningen av detta är att det handlar om flera processer i en. Dels är det
processen att satsa på företagande för att lösa ett arbetsmarknadsrelaterat
problem som främst drabbar kvinnor. Det handlar dessutom om en ideologisk
process. Anna säger detta rakt ut ”vi får väl starta som många kooperativ vi vill
bara vi inte hyr ut personal till offentliga sektorn, det är väl det som återverkar
på kommunen, att det blir en ideologisk fråga”. Min tolkning är att Anna har en
poäng, inte bara beträffande hennes eget projekt utan också gällande politikernas
förhållningssätt till kvinnornas satsningar i stort. Stötestenen presenteras utåt
som den valda företagsformen. Jag menar att det inte till fullo går att avgöra vad
som ligger bakom det upplevda motståndet. Är det verkligen företagsformen
eller är det snarare oviljan att släppa in privata aktörer på den offentliga
produktionens område? Det finns saker som talar för det senare även om också
andra spekulationer kan göras. Anna upplever att hon bor i fel kommun för att
lyckas etablera ett kooperativ. Även splittringen av gruppen där det inte
bedömdes vara realistiskt att finansiera alla gruppens medlemmar känns värd att
notera utifrån vad Anna berättar. Samtliga kvinnor går på samma ersättning, det
som hände och som också sköt kooperativet i sank leder till att flera kvinnor nu
går overksamma. Är det en ekonomisk eller en ideologisk fråga? Lotta uppvisar
både lång erfarenhet, visioner och goda resultat. Hon upplever trots det att hon
är bevakad, misstänkliggjord och ifrågasatt. Lottas egen tolkning säger att detta
är fallet därför att Livsgnistan ligger väl nära verksamhet som kommunen
bedriver i egen regi och att Livsgnistan i någon mån utgör ett hot. Det vore inte
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bra om Lotta och Kalle lyckades bättre än kommunen själv. Livsgnistan blir en
stor framgång. Modellen för arbetssättet tas fram av Lotta och Kalle. Intressant
är att den uttalade viljan att ta befintlig kompetens tillvara som
Näringslivsförvaltningen presenterar i policydokumenten relativt enkelt hade
kunnat omsättas i handling här. Den initiala kostnaden (ekonomisk, social och
ideologisk) var redan tagen. Men detta görs inte. Lottas tolkning är att
Livsgnistan lyckades för bra för sitt eget bästa. Är det i ekonomi eller ideologi
som hindren uppstår? Än en gång kan en jämförelse göras med Annelie som gör
liknande erfarenheter med sitt hospiceprojekt.

En annan tendens är kopplad till ovanstående och har med själva spelplanen att
göra. Flera kvinnor påtalar att de känner sig främmande inför den för dem nya
situationen som de ställs inför. Lotta kan i efterhand se att hon kunde ha agerat
annorlunda och knutit fler kontakter till sig på ett tidigare stadium vilket kunde
ha möjliggjort fortsätt arbete med projektet och den utvecklade modellen. Men
detta är retrospektivt, Lotta ser det först efteråt. Eva berättar också att allting var
nytt för henne och Fia när de arbetade med fritidsgårdsprojektet, allt från
pappersarbete till att prata med politiker. Hon upplevde till och med att det var
”ett helt nytt språk man fick lära sig” och drar slutsatsen att det de främst lärt sig
på detta är hur man inte ska gå till väga. Delvis ligger även Annas berättelse i
linje med detta, hon menar att gruppen kände sig invaggad i trygghet och de var
alla av uppfattningen att projektet var väl förankrat och ifrågasatte inte detta
eller tvivlade på dess riktighet. Min tolkning av denna tendens är att politikerna
inte enbart har ett övertag i relationerna på grund av sin beslutsfattande roll utan
även därför att de spelar på en plan som de känner väl. Det är deras spel som
spelas när parterna möts och då kvinnorna står relativt främmande inför detta
spel är det enkelt för politikerna att, i enlighet med Molm (1997) och Foucault
(2003), styra och påverka kvinnornas beteenden både genom implicita och
explicita åtgärder.

Även tendensen att ge ekonomiskt stöd till företagare förtjänar att lyftas fram. I
det här materialet är det främst Katrin och Greta som berör detta, men frågan
tangeras även av Britta som upplever starta-eget bidraget som en begränsning
eftersom hon inte vill driva sitt företag på heltid. Detta händer även Greta. Greta
har svårt att förstå varför det inte är möjligt att få ekonomiskt stöd på halvtid om
det är på halvtid hon driver företaget. Greta förklarar även att hon väljer detta
för den ekonomiska trygghetens skull, för att hon ska kunna starta och etablera
sin verksamhet utan att behöva ta ekonomiska risker men menar att hon ämnar
satsa på heltid när hon väl fått snurr på verksamheten. Men så kan man inte
jobba, i alla fall inte enligt de mallar eller föreställningar som styr vem som skall
anses berättigad till ekonomiskt stöd får hon veta. Min tolkning är att det inte
finns någon flexibilitet i systemet och heller ingen vilja att skapa utrymme för en
sådan. Katrins upplevelse är likartad, hon undrar om det är så att politikerna är
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mer intresserad av att uppvisa god statistik vad gäller nyetableringar än att satsa
på att stödja de företag som etablerar sig mer långsiktigt. I allt detta som har
diskuterats så här långt ligger en gemensam nämnare – det producerade pratets
målsättning verkar inte nå fram till kvinnorna, deras berättelser tyder på att
pratet inte upplevs som kompatibelt med uppföljande ord och/eller handling.

Det prat som produceras i policydokument och i Näringslivsnytt sänder ut ett
budskap och med sannolikhet förväntningar. Pratet är legitimerande, det
signalerar lösningar på ett problem. Rombach (1986) menar att prat och
handling inte behöver gå hand i hand, det viktiga för pratproducenten är att
genom sitt prat vinna acceptans i sin omgivning. Det kvinnorna berättar och ger
uttryck för här tolkar jag som ett tydligt exempel på en situation där prat och
handling inte är alldeles överensstämmande. Den uttalade ambitionen och
målsättningen må vara uppriktig men svårigheten verkar uppstå när den skall
följas upp i handling vilket i Boden till viss del handlar om att betala ett pris,
ekonomiskt, socialt men kanske främst ideologiskt. Detta baserat på kvinnornas
upplevelser och tolkningar av pratet. Prat står alltså mot prat. De ambitioner som
kommer till uttryck, som viljan att ta befintlig kompetens till vara, som att
utgöra ”en partner när du vill starta eget” och liknande menar jag inte kommer
till uttryck i handling i de situationer som återspeglas av kvinnorna.

EMPIRISKA NYANSER
OCH NYA TEORETISKA SKÄRNINGSPUNKTER

Genus/kön, företagande, prat och politik samt makt utgör tillsammans med
omgivningens tre nivåer den initiala föreställningsramens byggstenar och
sammantaget anlägger de det omvärldsperspektiv på företagande som skildras i
figur 5.1. Kvinnornas berättelser styrker vikten av att förstå företagande i sin
kontext, i relation till omgivningen. Berättelserna styrker också synen på de
teoretiska byggstenarna som kompletterande, de tecknar tillsammans en
fylligare bild än de kan göra enskilt. Det empiriska materialet implicerar
däremot att föreställningsramen bör revideras något. Det empiriska materialet
tillför delvis föreställningsramen nya skärningspunkter.

Materialet visar att prat är ytterst aktivt och skapande. Det politiska pratet
uttrycker en ambition som kvinnorna ställs mot, som de ska omsätta i handling.
Även kvinnornas prat är aktivt då det är ett uttryck för kvinnornas erfarenheter
och upplevelser. Främst avser jag här den legitimitetsskapande funktionen som
prat kan fylla. Det gäller att legitimera sitt varande och görande oavsett om det
som för kommunen handlar om att nå ut till omgivningen eller som för
kvinnorna handlar om att balansera olika roller i de produktiva och reproduktiva
sfärerna. Pratet och även den politik som följer med pratet antar olika former
och uttryck beroende på vilken aktör som studeras, vilken nivå av omgivningen
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som aktören studeras på samt vilken teoretisk utgångspunkt som ligger som får
utgöra förklaringsverktyg till det studerade. I grunden är det däremot samma
legitimitetsskapande mekanism som formar kontexten vari företagande och
kvinnor som företagare återfinns. Prat är ett legitimitetsskapande verktyg och för
den politiska aktören betraktar jag legitimitet som en förutsättning för fortsatt
styre. Legitimitet erhålls genom att föra politik, politik uttrycks i prat.
Relationen mellan prat och handling visar sig inte vara självklar, utifrån
kvinnornas upplevelser tolkar jag en spänning i denna relation. Sammantaget ser
jag prat och politik som uttryck för själva det sociala spelet som pågår i Boden
och begreppen får således en central plats och betydelse i fortsatt analysarbete.
Politik och prat går därmed från att vara en vertikal byggsten till att lägga en
grund för hur det sociala samspelet kan begripliggöras.

Kvinnornas berättelser antyder också att polariseringen mellan kvinnor och män
slår igenom i alla delar av livet. Berättelserna implicerar här att det upplevda
handlingsutrymmet påverkas av denna polarisering och de föreställningar och
förväntningar som kommer med denna. Flera kvinnor anpassar sig som
företagare efter familjens behov. Könsmaktstrukturen och det obetalda arbetet
påverkar härmed kvinnors företagande. Kvinnornas ”fria” val beträffande
utbildning och arbete ter sig i praktiken strukturellt villkorat. Detta befäster
byggstenen genus/kön som betydelsefull för att förstå kvinnors företagande. På
så vis kan det sociala systemet på gruppnivå sägas vara könat. I sociala system
finns också en maktaspekt närvarande och jag ser relevansen av denna aspekt
som styrkt genom kvinnornas berättelser. Inneboende makt upprätthåller det
sociala systemets ramar och att tänja på sådana gränser kan visa sig vara
kostsamt. Kvinnorna upplever att normaliserande sanktioner vidtas när oskrivna
regler överträds. Detta betraktar jag som en relativt subtil form av maktutövning
trots att effekterna av den inte alltid är subtila. Maktutövandet visar sig påverka
och styra men är samtidigt svårt att angripa och påvisa. Denna aspekt menar jag
inte bör bortses ifrån om företagandets premisser skall förstås.

Att identifiera sig som företagare kan innebära svårigheter. Normen för
företagande och främst för företagaren har manliga förtecken, även detta
tangeras i kvinnornas berättelser. Problemet med detta är främst normens
osynlighet, såväl företagande som företagare framställs ofta som könsneutrala
företeelser. Kvinnornas position blir således den som antites. Köningens
osynlighet ger även antitesens osynlighet. Kvinnorna står genom detta redan
initialt i motsatsställning till Företagaren men de bakomliggande strukturerna
går fria. Men alla kvinnor i Boden ser inte svårigheter med att identifiera sig
som företagare. Detta tolkar jag som beroende av hur kvinnorna väljer att
förhålla sig till strukturerna, identifierar de sig med denna antites eller ej?
Kvinnorna skiljer sig åt på den här punkten. Dock menar jag att berättelserna
implicerar att både det faktiska företagandet och själva idén om företagande är
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lika viktiga. Vad väcker företagande för förväntningar? Vad är det kvinnorna –
och politikerna – ska förhålla sig till? Dylika idéer och föreställningar ligger till
grund för hur kvinnor och politiker väljer att tala, agera samt vilka val de väljer
att göra. Föreställningarna ligger till grund för hur parterna svarar på varandras
agerande enligt det cirkulära beteendets princip. I förlängningen ger detta
satsningens utfall i faktiskt företagande. Hackings (1991) resonemang som
ligger till grund för en deldiskussion i kapitel 3 träder således fram som en viktig
aspekt. Resonemanget är väl applicerbart på både kön och företagande. Min
tolkning är att sådana idéer och föreställningar kan spela en central roll just för
att de är implicita och, som jag ser det, ofta omedvetna i det att de inte är
reflekterade över av aktörerna. De är inte konkreta och påtagliga och är ofta
svåra att ens verbalisera då de ligger som ett raster inbyggt i samhällsstrukturens
normer, värderingar och föreställningar. Det som inte tydligt uttrycks kan vara
svårt att bemöta och förhålla sig till. Därför uppstår diskrepanser både mellan
politikernas och kvinnornas prat men även mellan tänkt och faktiskt
företagande. Handling är i högsta grad politik. Men är handlingen baserad på ett
faktiskt företagande eller en idé om företagande? Jag menar att det tydligt är så
att politikernas och kvinnornas idéer någonstans, på något plan, går skilda vägar,
exempelvis som när Lotta och Annelie har intrycket av att Bodens kommun
stödjer tanken på fler företag i kommunen samtidigt som Bodens kommun
signalerar att så är fallet så länge dessa inte utmanar kommunens egna
verksamheter. Detta ger följande revidering av figur 5.1;

  SAMHÄLLSNIVÅ      REGIONAL NIVÅ INDIVIDUELL
NIVÅ

  GENUS/KÖN

  FÖRETAGANDE

  
  IDÉN OM 
  FÖRETAGANDE

  MAKT

Figur 7:1  Det sociala spelets arena i Boden och dess omgivning

Kvinnornas berättelser visar att det ett samspel mellan olika aspekter som skapar
den situation som de befinner sig i och beskriver, som påverkar deras val och

Politik och prat
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upplevda handlingsutrymme. Det förefaller alltså inte motiverat att urskilja eller
isolera en byggsten för att med hjälp av denna förklara företagandets premisser.
Ledordet för kvinnornas utsagor är just samspel, ett samspel mellan olika
aktörer, mellan olika delar av livet, samhället och samhällsstrukturen.
Kopplingar såväl inom som mellan byggstenarna är vad som intresserar för
fortsatta diskussioner. Diskussionen rör sig nu från att betrakta de teoretiska
byggstenarna som olika delar av en helhet till att betrakta själva helheten som
just en helhet vari kvinnors företagande skapas och omskapas. Detta är en
utgångspunkt som vinner styrka genom politikernas och kvinnornas prat och det
sociala spel som blottläggs i Boden. Föreställningsramen går från att konstatera
att omgivningen är viktig och avgörande för kvinnor som företagare samt från
att beskriva och bättre förstå varför det förhåller sig på det viset till att beskriva
det sociala spelet, de bakomliggande politiska mekanismerna. Kvinnornas
berättelser kontra det politiska pratet gör det möjligt att resonera kring hur den
politiska omgivningen påverkar kvinnor som företagare. Vad händer i själva
mötet och hur påverkar det företagandets förutsättningar? Hur verkar
mekanismerna i praktiken? Detta blir föremål för kommande kapitels
diskussioner.

De teoretiska diskussionerna i kapitel 3-5 bidrar med en förståelse för skapandet
av regler och förutsättningar för spelet på den aktuella arenan. I så måtto
definieras arenans yttre ramar. Kvinnornas prat och det politiska pratet beskriver
sedan själva spelet på arenan. Genom att vidareutveckla föreställningsramen kan
en analys av spelet där taktik, tillämpad praxis och liknande ges utrymme. Den
arena där samspelet studeras i den här studien är den där kvinnors företagande
skapas och tar sig uttryck. Det empiriska materialets bidrag till
föreställningsramen ligger just i att erbjuda möjligheten att se och analysera och
- ur det valda kvinnornas perspektiv betrakta och förstå - hur samspelet mellan
de valda byggstenarna äger rum på arenan och vilka effekter detta ger. Att
teoretiskt täcka in alla tänkbara infallsvinklar och perspektiv för att förstå och
förklara omgivningen är, som redan har fastslagits i tidigare kapitel, ingen
ambition i den här avhandlingen. Det betyder att flera aspekter som framträder i
kvinnornas berättelser blir föremål för fortsatt forskning. Intressant är här vad
som händer inom och mellan de valda teoretiska byggstenarna.
Föreställningsramen utvecklas inte genom att tillföra nya teoretiska byggstenar,
den utvecklas genom att länka samman de byggstenar som redan tillämpas på
nya sätt, att finna nya skärningspunkter och beröringspunkter.

För att göra detta tar både det som uttrycks explicit som implicit i beaktande.
Det som framträder explicit och implicit i kvinnornas prat och det politiska
pratet betraktar jag som likvärdigt. Det som tydligt uttalas och synliggörs är inte
nödvändigtvis viktigare eller mer intressant än det som uttrycks implicit.
Omgivningens skiktning kvarstår. De tre nivåerna framträder tydligt i materialet.
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Normer och föreställningar om hur det ”ska vara” skiner igenom på samtliga
nivåer även om de tar sig olika uttryck och får olika konsekvenser för kvinnorna
och deras val och upplevda problem och möjligheter.

Två analyskapitel följer nu. Målsättningen med de diskussioner som dessa
kapitel rymmer är att nyansera figur 7.1 och därigenom tillföra ytterligare
förståelse för spelet på arenan. Detta görs genom att synliggöra de olika
uttrycken som politik och prat tar sig. Två huvudsakliga utgångspunkter
föreligger för de kommande kapitlen; mötet mellan individ och struktur och vad
detta betyder för kvinnornas val, beslut och (upplevt) handlingsutrymme samt
vad samspelet mellan aktörer och system får för effekter för företagande. I
grunden är det samma mekanismer och samma spel som studeras i kapitel 8 och
9. Ett resultat av detta är att det är samma förklaringsverktyg som används i
analysens alla delar. Genom att applicera dem på det sociala spelet i Boden men
betrakta spelet utifrån olika utgångspunkter med olika effekter i fokus
återkommer en del argument och deldiskussioner. Det ligger dock till gagn för
avhandlingen som helhet att visa på hur mekanismerna samverkar och att
samma mekanism, ställningstagande, politik, val eller handling kan få effekter
och konsekvenser på skilda områden.
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KAPITEL 8

SAMSPELET MELLAN INDIVID OCH STRUKTUR
– OM SKAPANDE OCH KONSEKVENSER

I mötet mellan individ och struktur äger ett samspel rum och det är detta samspel
med dess effekter som diskuteras i föreliggande kapitel. Olika samhällsnivåer
betraktas och relateras till varandra. Tidigare diskussioner fastslår att de tre
samhällnivåerna samverkar och tillsammans utformar förutsättningar för
företagande samt för kvinnor som företagare. Dessa nivåer kan även relateras till
den här avhandlingens olika delar och därmed representera diskussioner på olika
nivåer. De teoretiska diskussionerna i kapitel 3-5 beskriver strukturer, tendenser
och mer generella mönster. Härigenom förläggs diskussionerna förda i dessa
kapitel huvudsakligen till samhällsnivå. När individen diskuteras är det som en
del av den större strukturen. På liknande vis representerar diskussionerna förda i
kapitel 7 den individuella nivån genom kvinnornas upplevelser och erfarenheter.
Personliga och individuella upplevelser, föreställningar och tolkningar kommer
till uttryck. Kapitel 8 och 9 som nu tar vid kan, enligt samma tankelinje, ses som
en representation av den regionala nivån. Den regionala nivån utgör den
studerade mötesplatsen mellan individ och struktur. Det är på regional nivå som
samspelet äger rum och det är därför främst på denna nivå som spelet analyseras
i det följande.

Hela arbetet tar sin utgångspunkt i den händelse som ligger till grund för själva
WIP/AdAstra-satsningen, nämligen en regional strukturomvandling som får
konsekvenser för den regionala arbetsmarknaden och främst för kvinnors
sysselsättning. Inte bara satsningen på kvinnors företagande har betydelse och
en laddning, så har även själva strukturomvandlingen vilket påverkar de
förutsättningar som regionen, kommunen och kvinnorna möter. Tanken om
strukturomvandling som ett könsneutralt fenomen diskuteras därför
inledningsvis. När strukturomvandlingen är realitet vidtar kommunen åtgärder
och kommunicerar ut sin ambition och målsättning genom prat i olika
dokument. Vad får detta prat för konsekvenser för kvinnorna som går in i
satsningen? Hur påverkas strukturer och individer samt samspelet mellan dessa
två nivåer vidare av detta? Kapitlets andra deldiskussion handlar således Om hur
politiskt prat kan bli någon annans konsekvens. Politikerna betraktar jag som
representanter för en större struktur, för ett samhällssystem. När politiker och
kvinnor möts görs detta på vissa premisser. Relationer etableras mellan politiker
och kvinnor, beroenden växer fram och makt och möjlighet att påverka och
definiera situationen samt dess riktning är ett viktigt inslag. I vilken relation



166

står/ställs då kvinnorna relativt politikerna som aktör? Detta tar avsnittet
Överställd, underställd eller jämställd? upp till diskussion. En grundläggande
ståndpunkt i avhandlingen är att samspelet mellan individ och struktur är både
skapande och intressant. Vad händer här med individens ”fria” val? I vilken
utsträckning och/eller på vilka sätt är det rimligt att förstå individens agerande
som en produkt av ”fria” val? Det fjärde och sista avsnittet handlar om just
detta, om Det förhandlingsbara kontra det icke förhandlingsbara – individuell
frihet som option eller illusion.

TANKEN OM STRUKTUROMVANDLING
SOM ETT KÖNSNEUTRALT FENOMEN

Arbetsmarknaden – och därmed även näringslivet – i Boden ställs inför en
strukturomvandling. Detta präglar såväl arbetsliv som familjeliv för både
kvinnor och män. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder är en del i att skapa och
återskapa strukturer och i tider av strukturomvandling tenderar arbets-
marknadspolitiska åtgärder att aktiveras. WIP/AdAstra-satsningen är både
arbetsmarknadspolitisk och könad. Näringslivskontoret förutser att det främst är
kvinnor som kommer att drabbas av den lokala/regionala strukturomvandlingen.
Därför måste nya sysselsättningsalternativ skapas och erbjudas kvinnor. Genom
att satsa på kvinnor som företagare går således kvinnorna in i redan könade
satsningar. Låt oss granska dessa utgångspunkter närmare.

Var region bär på sitt eget könskontrakt. Könskontrakt är inte alldeles enkla att
studera då de i grunden består av föreställningar och värderingar. För att göra
könskontraktet något mer påtagligt kan avspeglingar av segregerande mönster
sökas (Forsberg, 1997). Att betrakta och behandla kvinnor som en åtgärdsgrupp
kan betraktas som ett segregerande mönster även om detta mynt har två sidor. I
perifera regioner är kvinnor och män generellt sett mer begränsade i val av
livsform och sysselsättning än i storstadsregioner. De regionala förut-
sättningarna skiljer sig således åt. Detta begränsar även kvinnors (och mäns)
handlingsfrihet inom det regionala könskontraktet. En effekt av detta kan vara
en lokal/regional arbetsmarknad med tydligt segregerande mönster där kvinnors
och mäns yrkesutövning är relativt åtskilda varandra. I Boden har försvaret varit
en betydande arbetsgivare för män och sjukhuset och omsorgen likaledes för
kvinnor, detta understryks också i Bodens Kommuns handlingsprogram. Därför
drabbas kvinnor hårdast vid en strukturomvandling likt den som här studeras.
Härmed kan det förefalla naturligt att vidta åtgärder och satsa på kvinnors
sysselsättning. Däremot är det inte givet hur detta skall göras eller vilket
förhållningssätt som skall råda vid en sådan satsning. Både Jansson (2001) och
Forsberg (1989) konstaterar att arbete i sig inte kan förklara den könade
arbetsdelningen i samhället men icke desto mindre spelar arbete en viktig roll i
upprätthållandet av könskontraktet. Ett uttryck för hur detta internaliseras och



167

påverkar praktiken är när kvinnorna i studien beskriver företagande som
någonting som hör till männens värld och sfär.

Satsningar likt WIP/AdAstra är alltså dubbelbottnade och frågor kring vad som
skapas genom dylika åtgärder, av vem och på vilka grunder aktualiseras. Det
kan tolkas som positivt att kommunen genomför en satsning som syftar till att
hjälpa kvinnor att återinträda på arbetsmarknaden eller, alternativt, undvika
arbetslöshet och utträde från densamma. WIP/AdAstra-satsningen är av
problemlösande karaktär och det som WIP/AdAstra ska lösa är ett
arbetsmarknadsrelaterat problem. Denna ambition uttalas klart och tydligt i
kommunens policydokument. I grunden är detta inte negativt. Satsningen är ett
sätt att erbjuda kvinnor ett möjligt sysselsättningsalternativ när deras tidigare
enda naturliga arbetsgivare inte längre kan erbjuda anställning. Trots detta
föreligger flera aspekter som jag menar inte bör bortses ifrån.

Jag utläser i kommunens producerade prat att satsningen på kvinnors
företagande görs som ett svar på den aktuella strukturomvandlingen. Denna
åtgärd kan tolkas som att kvinnorna och deras arbetsmarknad skall ”åtgärdas”
och i likhet med Dahlströms (1992) resonemang blir kvinnorna då en arbetskraft
som används för ommöblering på den regionala arbetsmarknaden (se även
Baude, 1987 och Acker, 1992). Ommöbleringen är i sin tur ett svar på
förändringar i en omgivande struktur. Varför satsas det uttryckligen på kvinnor
(speciellt med ett yrkesförflutet inom vård och omsorg) när struktur-
omvandlingen kräver det? Varför blir kvinnorna en ”åtgärdsgrupp”? Med
avstamp i perspektivet som bland andra Dahlström presenterar betraktar jag
situationen som ett resultat av att strukturella förutsättningar förändras men även
som en värderingsfråga gällande kvinnors arbete. Kvinnorna kan alltså, i
egenskap av arbetskraft, betraktas som ett problem som skall åtgärdas samtidigt
som kvinnorna kan användas för att åtgärda ett regionalt arbetsmarknads-
problem. Detta är ytterst en värderingsfråga. Relationen mellan individnivå och
strukturnivå är problematisk (Forsberg, 1989) och relationerna mellan dessa
nivåer är svåra att säkert fastställa. Detta är en av anledningarna till att subtila
strukturer och värderingsgrunder är svårföränderliga. Normsystem kan gömma
sig bakom det observerbara, det som är påtagligt. Detta visar sig också i
avhandlingens empiriska material. Här fyller prat och handling (jämför Pfeffer,
1981; Rombach, 1986) en central funktion. Prat och handling syftar till att ge
den politiska aktören legitimitet. Spelrummet är relativt fritt, inga ”konkreta
bevis” kan framläggas mot implicita strukturer och värderingar.

När mötet mellan individ och struktur ligger till grund för diskussionen i detta
kapitel kan könsmaktstrukturen inte bortses ifrån. Främst i kapitel 3 presenteras
könsmaktstrukturen som en bakgrundsförståelse till vad som går att se på
arbetsmarknaden, i det här specifika fallet arbetsmarknaden i Boden.
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Könskontraktet kan också förstås samhälleligt, regionalt och individuellt och det
som äger rum på dessa tre nivåer betraktar jag som olika manifestationer av
samma fenomen. Regionala strukturer såväl som tradition och värderingar ligger
till grund för den regionala manifestationen (jämför Danilda, 2001). Detta kan
knytas an till relationen mellan arbete och familj, mellan betalt och obetalt
arbete. Att företagandets vara eller icke vara för flera av kvinnorna i studien
relateras till familjesituationen är tydligt. Britta är tillsammans med Katrin,
Annelie och Anna exempel på detta. Könsmaktstrukturen medför en rad
begränsningar baserade på normer och värderingar kring hur en kvinna ska och
bör vara, vad hon ska, bör och får göra och så vidare (se Devor, 1989 med flera).
Tankarna kring arbete som produktion och reproduktion är, om än inte alltid
uttalade, allestädes närvarande i det ”samhälleliga medvetandet”. Värderings-
grunden följer med kvinnor och män ut på arbetsmarknaden och som ett resultat
av detta ser vi en könssegregerad arbetsmarknad i Sverige (jämför till exempel
Albinsson & Arnesson, 2000 och Jansson, 2001). En del i denna ordning är att
upplevelser av arbete och företagande och förutsättningar kan te sig olika för
kvinnor och män (Danilda, 2001; Hult, 2002; Braag, 2003). Det är med rötterna
i detta förhållande som kvinnorna och politikerna möts i strukturomvandlingens
framkallade satsning. Såväl ingången till satsningen som satsningen i sig är
könade och laddade med normer och värderingar. Grogrunden för
WIP/AdAstras blivande företagare är därmed inte neutral.

Kvinnors liv och arbetsmönster styrs och påverkas ofta av ekonomisk utveckling
(Baude, 1987; Acker, 1992), kvinnor som arbetskraft och därigenom också de
kvinnodominerade sektorerna på arbetsmarknaden tenderar att anpassas efter
konjunktursvängningar medan män som arbetskraft generellt sett kan åtnjuta en
större stabilitet. WIP/AdAstra är ett mycket konkret exempel på detta.78

Forsberg (1992) betraktar strukturförändringar på kvinnors arbetsmarknad som
stötdämpare i ekonomiska återhämtningsperioder. Kvinnornas arbetsmönster
påverkas i högsta grad av detta och därför måste åtgärder vidtas. Strukturen på
arbetsmarknaden genomsyrar alla regioner även om den tar sig lokala och/eller
regionala uttryck. Därtill kommer de kvinnor som deltar i WIP/AdAstra från en
del av arbetsmarknaden som är tydligt kvinnodominerad. Kvinnorna har arbetat
under förhållanden som råder i denna kvinnodominerade sektor. Hedda talar om
det ”planekonomiska tänkandet” som hon upplever att många kvinnor från vård
och omsorg har med sig när de närmar sig företagande. Den målgrupp som
WIP/AdAstra vänder sig till kan alltså förstås som i grunden könad både
strukturell, regionalt och individuellt redan när den kommer till kursen. Det
betyder givetvis inte att alla kvinnorna är eller agerar likadant eller att de därför
kan och ska behandlas på ett särskilt sätt. Tanken med WIP/AdAstra satsningen
                                                  
78 Härmed inte sagt att motsvarande satsning inte skulle ha gjorts om gruppen män stod i
fokus. Om detta kan jag inte uttala mig utifrån det som studeras i Boden. Även om så är/hade
varit fallet förtar det inte den roll som satsningen på kvinnor får spela.
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så som jag förstår den är att företagande, som i sig har en tydligt manlig prägling
och norm, skall utgöra ett medel för kvinnornas förflyttning på
arbetsmarknaden.

Att kvinnor startar företag är inte att likställa med att de önskar förflytta sig till
en annan del av arbetsmarkanden. Det vi ser i Boden är att flera kvinnor
försöker använda företagande som ett medel att fortsätta verka inom vård och
omsorg. Flera kvinnor förhåller sig också till företagande som sekundärt, det
utgör ett medel snarare än ett mål. Gunnel och Linda, Eva, Lotta och Anna är
några av dessa. Studien visar också tydligt att företagande i sig inte bryter
könssegregerade mönster på arbetsmarknaden. Däremot menar jag att
företagande kan luckra upp gränser, även för de som önskar verka som
företagare inom vård och omsorg. Företagande placerar kvinnor i en annan
position som vårdproducent än som anställd inom vård och omsorg och kan
(åtminstone teoretiskt) ge dem ett nytt och vidare handlingsutrymme (jämför
Mirchandani, 1999). Att initiera satsningar på kvinnor som företagare är inte
tillräckligt för att bryta segregerande mönster på arbetsmarknaden och nå
strukturell förändring. Det är väl enkelt att tro att så är fallet bara för att fler
kvinnor blir företagare. Att kvinnor som företagare ökar i antal för inte med sig
en automatisk förändring av normer och föreställningar som skapar och formar
dessa kvinnors (som grupp betraktade) utrymme. En tolkning av det som händer
i Boden är att föreställningen om produktion av vård och omsorg blir
överordnad föreställningen om diversitet bland kvinnors företag. Detta baserat
på kvinnornas upplevelser. Hur delad denna upplevelse är av andra aktörer vet
jag inte. Dylika satsningar är inte oviktiga men de bör ses och förstås i ett vidare
strukturellt sammanhang. Om satsningar på kvinnors företagande löser några
problem eller inte beror på vilket eller vilka problem som önskas lösas samt hur
detta är tänkt att uppnås. En medvetenhet om detta är önskvärd för att undvika
att kvinnorna åtgärdas snarare än bakomliggande strukturer (jämför Hirdman,
1990; Dahlström, 1992; Solberg, 1999; Albinsson & Arnesson, 2000).
Strukturomvandlingar är könade på flera nivåer och att betrakta en
strukturomvandling som en könsneutral företeelse som kan åtgärdas med
könsneutrala medel riktade mot en könsneutral grupp på arbetsmarknaden är
med denna utgångspunkt en synvilla och inte att rekommendera om en
strukturell förändring i grunden är önskvärd.

OM HUR POLITISKT PRAT KAN BLI NÅGON ANNANS
KONSEKVENS

I kapitel 7 presenteras politikernas producerade, skriftliga prat. Pratet sätts också
i relation till kvinnornas upplevelser av praktiken som presenteras via
kvinnornas prat. En diskrepans mellan vad politikerna säger sig vilja uppnå och
vad kvinnorna upplever framträder tydligt. Diskrepansen skapar också en
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spänning mellan politikerna och kvinnorna, en relation som i sig har en
inneboende maktfaktor. Det perspektiv på makt som tillämpas här ser relationer
som delar av större system (Follet i Metcalf & Urwick, 1940; Pfeffer &
Salancik, 1978; Foucault, 2002b). Även prat kan ses och förstås som en del i ett
större system, både som uttryck för och som skapare av relationer. Politikerna
blir härmed aktörer i en vidare kontext. Genom att vidareutveckla denna
diskussion kan pratet och dess konsekvenser på en lokal/regional nivå bättre
förstås. Foucault (2002b) talar om relationer som ingående i andra relationer och
processer. Där tar de form, finner sina uttryck och får konsekvenser. Pfeffer och
Salancik (1978) och Pfeffer (1981) för ett resonemang om element i
omgivningen som påverkar en organisation, ett företag, en aktör. Sådana
element är ofta osynliga men likväl närvarande. Jag utgår från att elementen
påverkar vilka relationer som växer fram och hur styrkeförhållanden inom
relationer utvecklas. Jag menar att även sådana element i grunden utgörs av
relationer och processer. Med utgångspunkt i dylika tankelinjer om kedjor av
skapande granskas nu det politiska pratet och dess konsekvenser närmare.

Den politiska aktören består av flertalet individuella aktörer mer eller mindre
starkt kopplade till varandra. Även inom det politiska systemet eller inom
gruppen styrande politiker finns en rad relationer med inbördes styrke-
förhållanden och positioneringar och den politiska processen består i sig av en
rad processer. I den här avhandlingen bryts den i Boden faktiska, politiska
processen inte ner i mindre beståndsdelar, därför refereras den politiska aktören
till som en. Pfeffer (1981) gör en vad jag betraktar som relevant åtskillnad
mellan makt och politik och menar att makt inte med nödvändighet är att
likställa med politik. Politik träder in på arenan när makten och användandet av
maktfaktorn aktiveras inom ramen för sociala relationer. I Boden framträder en
aktiverad maktfaktor i det politiska agerandet och det är vunnen legitimitet som
gör aktiveringen möjlig. Detta går i sin tur att förstå i förhållande till en rad olika
intressenter och motparter (jämför Pfeffer & Salancik, 1978; Molm, 1997 med
flera). Tolkningsmöjligheterna som står öppna är därför många. För den här
diskussionen är detta viktigt att betona eftersom skiljelinjen mellan makt och
politik blir flytande. Det är en politisk aktör som agerar och ett maktspel
framträder tydligt på arenan.

I relation till Pfeffers och Salanciks (1978) skiktning av omgivningen har den
politiska aktören ytterst att förhålla sig till aktörer som de har någon form av
band till. Regional- och lokalpolitiker måste förhålla sig till regional/lokal samt
nationell politik oavsett om de stödjer den politik som förs i det större politiska
systemet eller ej. Normer, värderingar, lagstiftning, riktlinjer och mera
produceras i det större systemet vilket sedan får regionala tillämpningar. Nästa
nivå av omgivningen utgörs av de individer och organisationer som politikerna
interagerar direkt med såsom lokala intressenter och aktörer. Även allmänheten



171

som politikerna är satta att representera placerar jag här givet att de betraktas
som en enhetlig grupp. Förutom allmänheten i vida termer kan Arbets-
förmedlingen och Försäkringskassan räknas hit i fallet Boden. Den tredje nivån,
”the enacted environment”, utgörs av politikernas egen nivå av perception och
representation av omgivningen. Den politiska aktörens egen uppfattning och
tolkning av omgivningen påverkar de aktiviteter och handlingar som produceras,
detta kan enkelt tolkas som aktörens reaktion på omgivningen. De två yttre
nivåerna är enligt Pfeffer och Salancik mer benägna att påverka utfallet av
producerade aktiviteter och handlingar. Resonemanget är väl applicerbart på den
politiska aktören i Boden och samspelet mellan dessa tre nivåer kan kasta ljus
över den politiska process som pågår i kommunen och går ut på att främja
kvinnors företagande. Samspelet mellan de tre nivåerna kan å ena sidan ställa
motstridiga krav och förväntningar på den politiska aktören men förhållandena
kan också betraktas som de rakt motsatta. Den politiska aktören kan använda
makten som ligger inneboende i det större politiska systemet för att uppnå egna
mål och syften och härmed ser ett tydligt, politiskt agerande dagens ljus (jämför
Pfeffer & Salancik, 1978).

Politiska aktörer har förmånen att inte alltid behöva uppleva konsekvenserna av
sitt agerande (Pfeffer & Salancik, 1978). Det betyder att prat inte alltid behöver
följas upp i handling för att ge aktören legitimitet. En sådan diskrepans upplevs
och uttrycks av kvinnorna i studien. Det egna agerandet får sannolikt
konsekvenser för den politiska aktören men det behöver inte inverka menligt på
den politiska aktörens vardag. Hur konsekvenserna av det egna politiska
agerandet slår beror delvis på vilka förklaringsverktyg som tillämpas av den
politiska aktören. Förklaras satsningens utfall med att problematisera
strukturella förutsättningar för de aktuella kvinnorna eller ligger kvinnornas så
kallade lämplighet närmare till hands? Slår agerandet tillbaka mot den politiska
aktören kan detta tänkas ske först i senare skede om aktören exempelvis förlorar
legitimitet genom att inte leva upp till vad som utlovats. Men detta kan vara en
lång process (Rombach, 1986), det kan ta tid även att förlora legitimitet även om
den också kan förloras omgående om konsekvenserna av agerandet blir allt för
uppenbara eller svåra att acceptera för omgivningen. Diskrepans mellan prat och
handling kan också slå tillbaka på den politiska aktören. För att exemplifiera
med situationen i Bodens kommun kan detta till exempel ske om politikerna inte
kan uppvisa önskvärt resultat av satsningen på företagande som resultat av att
etableringar har försvårats av handlingar som avviker från legitimitetsskapande
prat. Men även i ett sådant tänkbart scenario har den politiska aktören möjlighet
att klara sig relativt väl. En politisk process, som den att satsa på och stödja
kvinnors företagande, är just detta - en process. En process sträcker sig över tid.
Tid förflyter mellan presentationen av det producerade pratet (som i det här
fallet främst förstås som en fördelsmarkering) och resultatet av satsningen.
Undantaget de kvinnor som deltagit i studien och upplever sig utsatta för en
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otillbörlig behandling är det rimligt att anta att allmänheten inte har ett tydligt,
distinkt minne av det producerade pratets löften och premisser. Detta kan tjäna
politikernas syften. Det som är synligt utåt är resultatet av satsningen där
kvinnorna står som personifieringar av företagare eller icke företagare. Det är
heller inte troligt att omgivningen relaterar det faktiska utfallet av satsningen till
det legitimitetsskapande prat som initialt producerats av den politiska aktören
för att göra jämförelser eller bättre förstå varför utfallet ser ut som det gör.
Lyckas inte satsningen enligt de mått som ställts upp kan det därför ligga nära
till hands att lägga ansvaret för detta på de enskilda individerna som tog eller
inte tog sin chans i besittning (jämför Jansson, 2001). Den politiska aktören
torde i sådana fall kunna vila tämligen tryggt och går fri från att behöva ta sitt
fulla ansvar för satsningens utfall och resultat. Precis som Jansson (2001) med
flera understryker – kvinnorna blir då bärare av sin egen problematik och
bakomliggande strukturella ordningar går fria. I det konkreta fall som Boden
utgör är det givetvis även möjligt att den upplevda diskrepans som kvinnorna
ger uttryck för är ett sätt att förlägga en stor del av ansvaret för hur
WIP/AdAstra slutar på politikerna.

Den politiska aktören kan utifrån sin beslutsfattande position och genom prat
och handling skapa förutsättningar på eller för en marknad. Samtidigt skapar den
politiska aktören en rad beroenden bland andra aktörer i omgivningen som i sin
tur är direkt beroende av de förutsättningarna som den politiska aktören skapar.
Beroenden styrker i sin tur den politiska aktörens maktposition (jämför Molm,
1997). Politikerna i Boden är i position att fatta beslut om exempelvis
kooperativ äldrevård eller ej. Sådana beroenden kan också leda till ett
styrkeövertag och beteendemönster kan därför utvecklas bland beroende aktörer
som är anpassade efter den politiska aktören och dess beslut (Pfeffer & Salancik,
1978). Systemet kan således betraktas som självreglerande. Det är inte säkert att
den politiska aktören behöver ta till normaliserande sanktioner (se Foucault,
2003) för att styra andra aktörers beteenden i en viss riktning. I grunden tolkar
jag detta som olika uttryck för samma mekanism - den aktör som besitter mest
makt kan påverka och styra andra aktörers agerande mer eller mindre explicit.

För den politiska aktören står alltså möjligheter att forma spelplanen och att dra
upp spelets regler till buds. Och vem kan vara bättre rustad att spela ett spel än
den spelare som har format planen och dragit upp spelets regler? Det inte är
rimligt att förvänta sig att spelare som inte tidigare har spelat på planen enligt
just det här spelets regler redan initialt skall kunna hävda sin position och aktivt
ta den i besittning. Den politiska aktören kan dock minska utövandet av makt-
över och ersätta den med makt-med för att nå goda resultat och lösningar på
situationen på den lokala arbetsmarknaden (jämför Follet i Metcalf & Urwick,
1940). Begreppet auktoritet kan här vara behjälpligt (se Pfeffer, 1981). I alla
sociala system florerar normer och värderingar och aktiviteter som betraktas
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som accepterade och legitima inom systemet. Denna delade acceptans binder
aktörer samman och möjliggör för ett system att växa fram. Det politiska
systemet är ett praktexempel på detta, hela det politiska systemet bygger på
normer och värderingar och acceptans. Utan delade normer och värderingar vore
ett folkvalt, politiskt styre närmast omöjligt. Den demokratiska principen gör det
politiska styret legitimt och detta spiller även över på maktfördelningen inom
systemet. När makt legitimeras menar Pfeffer (1981) att den transformeras till
auktoritet och den blir härmed mer subtil till sin karaktär och i sina uttryck.
Auktoritet möter betydligt mindre motstånd än makt vilket kan tänkas vara
önskvärt från maktutövarens sida. När transformationen från makt till auktoritet
ägt rum är makten inte på samma sätt beroende av de faktorer som initialt
hjälpte till att producera den. Maktutövningen kan nu vara lika närvarande och
skapande med den blir betydligt mer osynlig. Viktigt att understryka här är att
jag inte kan avgöra hur pass medveten en sådan maktutövning är från
politikernas sida. Det politiska spelet är en del av det offentliga systemets
premisser. Kanske gör detta att den egna maktutövningen inte är lika synlig för
aktörer inom det offentliga systemet som den är för aktörer inom det privata
systemet när dessa möts på en arena.

För att rättfärdiga beslut och handlingar är språket viktigt (Pfeffer, 1981) och då
är vi också tillbaka hos Rombach (1986) och pratets betydelse. I linje med
Pfeffers argumentation förstår jag den politiska processen som bestående av två
olika grupperingar – de aktörer som har en dominant position utifrån vilken de
kan verka för egenintresset och de aktörer som har en mer perifer position som
medför betydligt mindre makt och auktoritet (Pfeffer, 1981). Om vi ser till
fallkommunen Boden ser jag kvinnorna som den grupp som innehar en mindre
dominant position och därmed mindre makt och auktoritet. Det som utgör en
länk mellan grupperna är prat, talat och skriftligt. Prat agerar länk då beslut
fattade och formulerade av den förra gruppen skall implementeras och omsättas
i handling av den senare. Att skilja på verklighet och symboler kan vara svårt,
särskilt om man som individ eller aktör inte är väl förtrogen med spelplanen
och/eller spelets regler. Det symboliska agerandet blir därför effektivt för att
legitimera beslut och för att tysta eller dämpa opponenter (Pfeffer, 1981).
WIP/AdAstra kan visserligen tolkas som mer än ett symboliskt agerande, men
likväl betraktar jag den som en legitimerande handling. Genom att erbjuda
kursen och därmed uppfylla sin del i satsningen kan politikernas opponenter och
kritiker ganska effektivt tystas eller dämpas. Politiska åtgärder får strategiska
svar. Vad sådana strategiska svar grundar sig på faller lätt i skymundan.

WIP/AdAstra kan ses som en initierande handling för att fullfölja den satsning
på företagande som utlovats från politiskt håll. Men de uppföljande
handlingarna, att skapa de faktiska men samtidigt nödvändiga förutsättningarna,
tar enligt kvinnornas berättelser och upplevelser en annan riktning. Det är här
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som diskrepansen mellan producerat prat och upplevd praktik uppstår. Det är
inte självklart så att samma fråga står i fokus i prat, beslut och handling hos den
politiska aktören (Rombach, 1986). Det menar jag att vi ser prov på i det här
fallet, så kan situationen i Boden förstås och tolkas. Det första ledet, från prat till
initierande handling, tolkar jag som grundat i frågan om den lokala
arbetsmarknaden, sysselsättning och företagande. Nästa led, från initierande
handling till att skapa faktiska förutsättningar, introduceras åtminstone en ny
fråga på agendan - politisk ideologi. Eller kanske är det mer korrekt att förstå
den ideologiska aspekten som närvarande i båda led, skillnaden är då istället att
ideologin i andra ledet konkretiseras i den politiska aktörens vardag. Men när
detta sker har kommunen redan vunnit legitimitet och acceptans genom att
presentera prat genom fördelsmarkeringar samt initierande handlingar för att
sjösätta satsningen på företagande samt för att omsätta pratet till handling. Enligt
Rombach (1986) är det viktigaste vad en framställd situation ser ut att vara, inte
vad den egentligen är. Det som äger rum i Boden kan tolkas på olika vis.
Situationen kan ses som en önskan att satsa på kvinnors företagande, den kan
också ses som präglad av en rädsla från kommunens sida att förändra det system
och den ordning som råder genom att stödja nya sorters verksamheter, nya
företagsformer och liknande. Situationen kan också tolkas som en vilja från
kommunens håll att ta befintlig kompetens till vara men en ovilja att se sin egen
roll och sitt eget, strukturella ansvar i detta arbete.

En brist på överensstämmelse i pratets innehåll och budskap kontra kvinnornas
upplevelser (med vissa undantag) upplever jag som tydlig. Jag tolkar detta som
två olika språkbruk men också som två föreställningsramar som möter varandra.
Resonemanget här förutsätter att kvinnornas berättelser förs samman till ett
språkbruk, till ett sätt att prata och en föreställningsram. Mötet mellan dessa
föreställningsramar tar sig olika uttryck, dels språkligt genom olika
framställningar i prat men även i handling. Det är inte förvånande att
föreställningsramarna skiljer sig åt utan snarare att diskrepansen är så tydlig och
att den får så tydliga konsekvenser i utfallet av satsningen. Detta får vidare
effekter för regionen och dess utvecklingsmöjligheter likväl som för kvinnornas
upplevda och faktiska handlingsutrymme. Föreställningar kan ge materiella och
på så vis mycket konkreta konsekvenser (jämför Hacking, 1991).

ÖVERSTÄLLD, UNDERSTÄLLD ELLER JÄMSTÄLLD?

Situationen i Boden har berörts utifrån ett maktperspektiv, bland annat med
utgångspunkt i det producerade pratet, relationen mellan prat och handling samt
legitimitet. Resonemanget drivs nu vidare genom att diskutera maktens
karaktär(er) och maktutövandet som ett strukturellt problem men även som en
strukturell möjlighet. Maktutövandet får tydliga konsekvenser för kvinnorna
som potentiella företagare, för den politiska aktören själv men även för regionen
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och dess utveckling. Vad är det då som sker i Boden? Vi ser en kommun som
erbjuder en starta-eget kurs som ges i tre omgångar, vi ser ett antal kvinnor med
vad som kan förmodas vara ”fria” val att bli företagare eller inte, och allt detta
på en lokal/regional arbetsmarknad som står inför en strukturomvandling som
inverkar menligt på möjligheterna till sysselsättning. Detta tecknar en relativt
förenklad bild av situationen i Boden men den är synlig och den kan därför lätt
betraktas som ”sann”; strukturella förändringar leder till en försvårad situation
på arbetsmarknaden, kommunen signalerar att den tar sitt ansvar och agerar
genom att erbjuda en starta-eget kurs och utfallet av satsningen vilar på
kvinnorna som erbjuds en möjlighet som de kan välja att ta eller inte. Precis som
tidigare förda resonemang om prat kontra handling samt om prat i relation till en
vidare politisk kontext har påvisat kan bakomliggande handlingar vara lika
skapande som handlingar som tydligt framträder.

Tankar om disciplinär makt (Foucault, 2003) kan appliceras på spelet i Boden.
Jag ser ett ömsesidigt beroende mellan den politiska aktören och de potentiella
företagarna och detta innebär att aktioner kan vidtas genom vilka parterna –
teoretiskt - kan påverka varandras beteenden i olika riktning och utsträckning
(Molm, 1997). Ett beroende kan vara ömsesidigt men det betyder inte att
styrkeförhållandet mellan parterna är jämnt. I Boden förefaller de potentiella
företagarna mig vara mer beroende av den politiska aktören än tvärtom. Det är
också möjligt att parternas respektive beroenden ser olika ut och de får därmed
konsekvenser på olika plan/arenor vilket gör de potentiella företagarna mer
individuellt sårbara än den politiska aktören. Jag förmodar att det är önskvärt
från politiskt håll att kunna uppvisa god statistik och en framgångsrik satsning,
men oavsett satsningens utfallet påverkas politikerna i ringa utsträckning på ett
personligt plan. Detta menar jag vara en viktig skillnad i förutsättningar. Det är
kvinnorna personligen som skall ta risker, förflytta sig på arbetsmarknaden,
förhandla med sina respektive familjer om ekonomisk trygghet, frigörandet av
tid och andra resurser. Utfallet av satsningen kan härmed få mer kännbara,
personliga konsekvenser för kvinnorna och detta menar jag ger den politiska
aktören ett styrkeövertag i relationen. För den politiska aktören torde det därför
vara lättare att tillämpa strategier som påverkar och anpassar kvinnornas
beteenden än vice versa.

Jag har redan argumenterat för maktrelationer som integrerade i andra relationer
och ekonomiska och politiska processer. Situationen i Boden stärker detta
resonemang. Maktrelationen mellan den politiska aktören och kvinnorna som
potentiella företagare och styrkefördelningen inom relationen kan ses som ett
resultat av fördelningar som sker i det omgivande systemet. Det är också ur detta
perspektiv som maktmekanismerna bör analyseras (jämför Foucault 2002b;
2003). Makt är inte statisk utan under ständig förändring. En analys av
maktrelationer är enbart en ögonblicksbild av sociala relationer med en
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inneboende förändringspotential. Att förändringspotentialen är mer eller mindre
lätt att anamma och använda för att skapa förändring i olika relationer är det som
gör vissa styrkeförhållanden mer svårföränderliga än andra. Även här är flera
tolkningar möjliga. En tolkning är att kvinnorna i Boden besitter resurser –
exempelvis sitt yrkeskunnande - att använda i spelet med den politiska aktören
som motpart men att de inte är vana att relatera till den politiska aktören sedan
tidigare. De får spela ett socialt spel som de inte har tidigare erfarenhet av. En
kvinna som uttrycker detta tydligt är Eva som menar att det hon främst lärt sig
genom att försöka starta en fritidsgård är hur man inte ska gå till väga. På detta
kan kommunen vinna styrka. Viktigt är att förstå ett styrkeförhållande i en
maktrelation som en spänning eller ett handlingsutrymme mellan två parter. Ett
motsatsförhållande kan inte upprätthållas utan en part och en motpart. Därför
kan man, så som Foucault (2002b) också gör, hävda att makt ger motstånd och
motstånd ger makt. En utanförställning i förhållande till makten behövs för att
relationen skall upprätthållas. Resonemanget om makt kontra motstånd kan med
sin terminologi föra tankarna till en situation kännetecknad av konflikt. Så
behöver inte vara fallet då makt inte är ett nollsummespel där ena parten endast
kan erhålla makt på den andra partens bekostnad (Molm, 1997). Makt kan alltså
utgöra en möjlighet i en relation baserad på två eller flera parters deltagande, ett
konstruktivt och skapande verktyg, men för att detta skall vara fallet krävs ett
aktivt val.

Jag förstår kvinnornas berättelser som uttryck för att de inte är familjära med det
politiska spelet som de möter. De hamnar därför lätt i en utanförställning till
makten. Det starka uttrycket för upplevd diskrepans mellan det politiska pratet
och de politiska handlingarna styrker detta. I det politiska pratet bjuder
kommunen in de potentiella företagarna till samarbete. I praktiken visar det sig
inte vara fullt så enkelt. Än en gång är det på sin plats att vara tydlig. Alla
kvinnorna som deltar i studien upplever inte situationen som problematisk,
några kvinnor startar företag utan upplevt motstånd. Samtidigt är det svårt att
bortse ifrån att de kvinnor som försöker starta projekt och verksamheter som
ligger nära kommunens egenproducerade tjänster upplever ett starkt motstånd
från kommunens sida. Detta uttrycks oavsett i vilken form kvinnorna önskar
starta sina verksamheter, det utgör Marie, Lotta och Annelie exempel på. En
tolkning är att de signaler som sänds ut om partnerskap och gemensamma
satsningar inte gäller undantagslöst. När de egna verksamheterna utmanas kan
strävan efter partnerskap ifrågasättas, ingen synbar öppning för förhandling
erbjuds kvinnorna av kommunen. En intressant aspekt som träder fram i
materialet är just möjligheten att jämföra utfallet för kvinnor som satsar på
privat vård och omsorg kontra kvinnor som satsar på andra sorters verksamheter.
Detta blottlägger den upplevda diskrepansen mellan prat och handling. Härmed
blir det också möjligt att se de konkreta konsekvenserna av vad jag förstår som
en ideologiskt baserad maktutövning (jämför bland annat Ogbor, 2000 om
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ideologi). Då legitimitet är viktigt för den politiska verksamhetens fortlevnad
sker detta relativt subtilt. Av kvinnorna som kommer i vägen för maktutövandet
beskrivs handlingarna inte som särdeles subtila. För individer som står utanför
själva satsningen är samma handlingar troligtvis inte uppenbara vilket kan bidra
till att upprätthålla legitimitet och acceptans för den politiska aktören. Nu är det
dags att fundera över vad som görs, vad som skulle kunna göras i stället och vad
detta skulle kunna innebära. Det är dags att begagna Follets (i Metcalf &
Urwick, 1940) tankar om makt som ett konstruktivt och skapande verktyg
präglat av samförstånd snarare än motsättning.

Kvinnorna som upplever sig motarbetade av kommunen beskriver en situation
som präglas av makt-över. Det betyder att styrkövertaget gentemot kvinnorna
demonstreras och markeras på flera vis oavsett hur medvetet detta är från
politikernas håll. Det som enligt min tolkning gör situationen icke-konstruktiv
är, baserat på kvinnornas upplevelser, att den politiska aktören håller fast vid
makt-över istället för att tydligt bjuda in kvinnorna som medspelare. Med tydligt
menar jag här på ett vis som kvinnorna uppfattar som en inbjudan till
delaktighet. Follet (i Metcalf & Urwick, 1940) förespråkar makt som integration
och här menar jag att en stor potential ligger för kommunen om de väljer att se
och anamma den. Maktutövning behöver inte vara ett uttryck för styrka, den kan
lika väl vara ett uttryck för svaghet i en relation. För en politisk aktör kan
utövandet av makt-över sannolikt slå tillbaka i förlorad eller minskad legitimitet
hos omgivningen och det finns därmed anledningen att utöva makt-över med
eftertänksamhet. Men framför allt ser jag makt-över som mindre konstruktiv än
makt-med som utvecklas och växer fram mellan flera individer och parter.
Makt-med har inget tvingande eller disciplinerande inslag. Parter kan mötas och
önskemål integreras. Min tolkning av utfallet av WIP/AdAstra är att den
politiska aktören, kommunen, skulle tjäna på ett förhållningssätt som öppnar för
makt-med. Jag kan inte säga att kommunen inte har en sådan ambition men jag
kan konstatera att de allra flesta kvinnorna i studien inte uppfattar den. Kanske
kan detta förstås bättre om vi ser att politikerna har ett strukturellt ansvar som
ställs mot kvinnorna som har ett personligt ansvar i satsningen. Detta ger
parterna olika förutsättningar och kanske är det svårt för parterna att förstå
motpartens utgångspunkt, risktagande och förutsättningar.

Att anamma ett cirkulärt beteende är ett sätt att utöva makt-med och att nå
samförstånd. Enkelt uttryckt kan ett cirkulärt beteende liknas vid ett konstruktivt
och öppet samtal där ena parten för fram en synpunkt som tas emot av den andra
parten som sedan i sin tur för fram en uppföljande synpunkt och så vidare. Detta
behöver som handling inte vara särskilt komplicerat. Tolkningen är att det inte
är handlingen i sig som är svår att anamma utan snarare bakomliggande
ställningstaganden som manar till samarbete och integration istället för bevaka
sin position. Makt producerad genom ett cirkulärt beteende menar Follet vara
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den enda legitima makten eftersom makt då är inneboende i själva situationen
och ingen part besitter ett övertag över någon annan. Varför verkar då makt-över
ligga närmare till hands? Mitt antagande är att det krävs ett relativt stort mått av
trygghet i den egna situationen och produktionen för att inbjuda till integration
och samverkan både i ord och i handling. Det förutsätter också att makt inte
betraktas som ett nollsummespel. Utan detta menar jag att ett funktionellt
enande kan bli svårt att nå. Det finns mycket i Follets tankar som kan appliceras
på situationen i Boden och lyfta fram vad som står i vägen för makt-med.

Makt kan betraktas som en kapacitet erhållen genom till exempel erfarenhet och
kompetens och den kan därför inte kan avhändas eller delegeras (Follet i Metcalf
& Urwick, 1940). De flesta kvinnor som upplever sig motarbetade har en lång
yrkeserfarenhet av de tjänster som de önskar producera och erbjuda på
marknaden men detta hjälper dem föga. De utmanar en aktör som, genom vad
som framträder som disciplinär makt, sätter dem på plats och gör det svårt och i
vissa fall omöjligt att etablera verksamheterna. Ett sätt att förstå detta är att det
inte är i själva yrkesutövandet som kvinnorna inte ”håller måttet”, de utmanar en
aktör med en monopolistisk historia som inte är villig att släppa in privata
aktörer på marknaden. Möjligt är givetvis att Boden har anledning att slå vakt
om de offentliga arbetstillfällen som finns och inte vill förlora denna möjlighet
som arbetsgivare. Oavsett speglar detta ett större problem. Kapaciteten som
kvinnorna besitter värdesätts av den samhälleliga kontexten baserat på normer
och värderingar som talar om vad som är bra, dåligt, lämpligt, olämpligt, rätt
och fel och så vidare. Traditionella ”kvinnoyrken” värderas generellt sett lägre
än mansdominerade yrken och därmed har den ”kvinnliga” kompetensen inte
heller samma värde som den ”manliga” (jämför Saarinen, 1989; Wiesner, 1993;
Albinsson & Arnesson, 2000; Jansson, 2001; Holmquist & Lindgren, 2002).
Trots att kvinnorna här har en lång och i flera fall gedigen yrkeserfarenhet
värderas denna inte nog för att ge denna kapacitet ett högt värde. Om
kapaciteten inte värderas tillräckligt högt blir det också svårt att nå integration
och följa situationens lag (Follet i Metcalf & Urwick, 1940) såvida inte den
starkare parten tar detta initiativ.

Var situation bär på en rad möjligheter till lösning som kan accepteras av
samtliga inblandade parter. För att följa situationens lag förutsätts en öppenhet
för nya tankebanor, nya koncept, nya lösningar, att våga tänka nytt och följa upp
detta i handling. Boden står inför en strukturomvandling som får stora, negativa
konsekvenser för arbetsmarknaden. Att finna kreativa lösningar och följa
situationens lag kan till exempel innebära att tänka nytt rörande privat
produktion av vård och omsorg, kompetensen finns på orten och en önskan att ta
den tillvara uttrycks också i policydokumenten. Detta kan svårligen göras utan
att släppa in privata aktörer på marknaden. Min tolkning är att den politiska
aktören är villig att tänka i nya banor och att följa situationens lag men när de
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egna verksamheterna utmanas, hotas eller potentiellt kan ifrågasättas backar
politikerna. Givetvis kan jag inte säga att det är på detta vis, jag kan inte uttala
mig om politikernas agerande på det sättet. Jag kan däremot tolka vad
kvinnornas upplevelser av politikernas agerande resulterar i. Härmed nås inget
funktionellt enande och makten används inte som det konstruktiva verktyg som
det har potential att vara. Båda parterna skulle genom ett sådant nytänkande
kunna arbeta för att utveckla regionen och lösa det arbetsmarknadsrelaterade
problemet som uppenbarar sig men min tolkning är att så inte sker. Även om
situationen här förstås ur kvinnornas perspektiv menar jag att problemet är
faktiskt, även om politikernas intentioner är helt andra tjänar det ingenting till
om deras motpart inte upplever att samförståndslösningar är möjliga.

För att nå integration och de lösningar som integrationen kan leda till krävs att
båda parter har ett intresse av att mötas och att anpassa sitt eget agerande efter
situationens lag. Parterna ställs genom ett sådant förfarande inte mot varandra
utan placeras som jämlika parter som strävar efter samförstånd och
problemlösning. Båda parters riskvillighet spelar in. Riskerna kan vara av olika
karaktär och olika kostsamma för olika aktörer. En ideologisk risk är enligt mitt
sätt att se det betydligt mer kostsam för en politisk aktör än för enskilda
individer som företagare medan en ekonomisk risk kan slå hårdare på ett
personligt plan för individen än för den politiska aktören. För regionens
fortlevnad ser jag dock ett samarbete som ytterst förtjänstfullt. Det är inte enbart
själva sysselsättningsalternativen som måste kunna få förändras utan även
normer, värderingar och föreställningar. I nuläget erbjuder kommunen en kurs
och kvinnorna går den. Trots det verkar det ändå finnas en tendens hos båda
parter att luta sig en aning tillbaka och hoppas på, eller kanske förvänta sig, att
den motsatta parten skall ta den större risken och satsa för att en förändring skall
komma till stånd. Resultatet blir en satsning där parterna möts men, som jag
tolkar det, inte lyckas kommunicera med varandra och konstruktiva lösningar
uteblir. Här menar jag att tillämpningen av makt-med skulle kunna göra en stor
skillnad för själva skapandet av förutsättningar för kvinnors företagande. De mer
konkreta uttrycken för ett utövande av makt-med menar jag kan jämföras med
vad Rombach (1986) kallar för samförståndsmarkering.

DET FÖRHANDLINGSBARA KONTRA DET ICKE
FÖRHANDLINGSBARA - INDIVIDUELL FRIHET SOM OPTION
ELLER ILLUSION.

Så vad är egentligen förhandlingsbart för individen och vad är det icke? Det är
enkelt att tala om individers ”fria” val och att bedöma, bemöta och ibland även
skuldbelägga individen utifrån det ”fria” val som individen har gjort.
Bakomliggande strukturer och de förutsättningar som dessa skapar är inte lika
givna, tydliga och enkla att problematisera. Det som sker och skapas på
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samhällsnivå menar jag generellt sett vara svårt att påverka för den enskilda
individen. Trots att interaktion och ömsesidighet kännetecknar relationen mellan
individ och struktur är möjligheten att påverka på samhällsnivå ändå begränsad.
Den regionala nivån ser jag som en mellannivå där mötet mellan individ och
struktur tydligare kan studeras. Interaktionen är här lättare att observera än på
samhällsnivå. Samspelet blir mer greppbart i omfattning, avstånd och uttryck.
Med detta vill jag inte ha sagt att övergripande samhällsstrukturer inte tar sig
uttryck i regionala och individuella praktiker men interaktionen på regional nivå
är av mer direkt karaktär vilket också ökar den enskilda individens möjligheter
att påverka och förhandla utifrån den egna situationen. Individnivån slutligen
ligger allra närmast det konkreta livet som individen lever, nivån likställs också
med vad Pfeffer & Salancik benämner ”the enacted environment”. Här kommer
individens handlingsutrymme så som det upplevs av individen till uttryck. Att
förhandla om det konkreta livet är, i de flesta fall för de flesta individer, det som
erbjuder flest och störst möjligheter att förändra den egna situationen.

En grundläggande premiss i den här avhandlingen är könsmaktstrukturen som
segregerande princip som tar sig olika uttryck. Utifrån detta perspektiv står det
klart att könsmaktstrukturen slår igenom i det sociala livets alla delar och detta
styrks även av vad kvinnorna i studien berättar (jämför Eriksson & Eriksson,
2002). Några sådana delar och områden lyfts här fram och problematiseras
utifrån denna premiss, exempelvis företagande och företagaren, arbets-
marknaden, relationen mellan betalt och obetalt arbete, konstruktionen av kön
och arbete i relation till varandra och så vidare. De vittnar alla om
könsmaktstrukturens skapande kraft. När nu det förhandlingsbara kontra det icke
förhandlingsbara skärskådas är frågan hur förhandlingsbar könsmaktstrukturen
är för en enskild individ. Här är det främst samspelet mellan hem och familj,
arbete och företagande som problematiseras med denna utgångspunkt.

En förutsättning för att kunna förvärvsarbeta, oavsett vilken form
förvärvsarbetet antar, är att tid kan frigöras för ett sådant arbete. Tid är för
många kvinnor en hårt intecknad resurs menar Björnberg (1987) och kvinnornas
berättelser i den här studien styrker detta. Barn och familj ges det primära
utrymmet både vad gäller tid och rum för flertalet kvinnor. Det är inte självklart
att äga sin egen tid, redan här aktualiseras frågan om vad som är förhandlings-
bart och inte för individen. Många kvinnor står inför en situation där den egna
tiden skall fördelas och disponeras mellan hem och familj och arbete, mellan
betalt och obetalt arbete. Att detta är ”kvinnans lott” framförs i det empiriska
materialet. Wikander belyser detta när hon talar om det järnhårda men oskrivna
samhällskontrakt som tilldelar kvinnor huvudansvaret för ”den helt oavlönade
och tämligen flexibla uppgiften att ta hand om hem och barn, att ta hand om den
så kallade reproduktionen av det mänskliga” (1992:21-22). Kvinnan sorteras
alltså inte bara på arbetsmarknaden utan även möjligheten att träda in på, samt
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verka på arbetsmarknaden är beroende av hur Hon sorteras i termer av
produktion och reproduktion. Redan här skapas alltså en struktur som är
begränsat förhandlingsbar för individen. Ett naturligt resultat av denna
grundläggande polariseringen är att kvinnor och män förankrar sig olika i
arbetslivet (Forsberg, 1989). Kvinnor tenderar att, enligt samma segregerande
princip som följer med ut på arbetsmarknaden, tilldelas arbeten som är typiskt
”kvinnliga”. Det betyder ofta vårdande eller omhändertagande (jämför
Wikander, 1992). På detta vis menar jag att den grundläggande, segregerande
principen sorterar även på arbetsmarknaden. Kvinnan är fortfarande kvinna och
bedöms och bemöts därefter. Ett problem (av många) med detta är att mäns
arbetsmarknadsbeteende har kommit att framstå som det normala
arbetsmarknadsbeteendet och kvinnors därmed som det avvikande (Forsberg,
1989). Kvinnan sorteras alltså men inte nog med det, hon blir avvikande i det
mönster som hon strukturellt hänvisas till. Min slutsats är att det är väldigt lite i
detta förhållande som är förhandlingsbart för en enskild individ. Givetvis är det
möjligt för en enskild individ att bryta mönstret i sitt privata liv men på en högre
strukturell nivå ser jag den individuella friheten inom dessa strukturer betydligt
mer som en illusion än en option.

Hur är det då med den köning som framträder? Skapandet av Kvinnan (och
Mannen) har diskuterats och fastställts som såväl biologiskt som socialt, det vill
säga, den sociala köningen är vad som ger biologin sin betydelse. När vi nu talar
om strukturer och politiska processer är dessa endast formade enligt kvinnliga
och manliga principer i sociala sammanhang. Strukturerna kan i sig inte könas,
däremot kan de normer, värderingar och föreställningar som ligger till grund för
strukturer exempelvis polarisera kvinnor och män och därmed blir även de
strukturella uttrycken för sådana normer, värderingar och föreställningar socialt
könade (jämför Forsberg, 1992). Jag hävdar att handlingen att köna ett i grunden
okönat görande är en aktiv, skapande handling som får mycket praktiska,
konkreta och materiella konsekvenser för individerna. I linje med detta kan vi
även tala om arbetes könade praktik (se Jansson, 2001). En sådan könad praktik
sorterar. Den könade praktiken är inte problemfri då den slår olika mot olika
individer och grupper av individer och i detta skapas olika strukturella
förutsättningar. Hur hanteras då denna problematiken som skapas av samtliga
aktörer verksamma inom eller relaterade till strukturen?

Här menar jag att någonting avgörande äger rum. Kvinnor framställs ofta som
bärare av sin problematik genom att ställas mot den manliga norm som
föreligger. Antingen gör de inte rätt eller så är de inte rätt (Ahl, 2002). Vad detta
innebär är att det blir individen (läs kvinnan) som får bära ansvaret för sin egen
segregering och de strukturella, skapande principerna går fria. Jansson (2001)
påvisar bland annat detta; om det visar sig ogörligt för kvinnan att balansera
betalt och obetalt arbete avfärdas detta ofta som den enskilda kvinnans
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misslyckande då hon förutsätts ha valt att ta ansvar för det obetalda arbetet
frivilligt. Och vem kan då annars lastas för detta ”fria” val än kvinnan själv? Här
är strukturernas förmodade könsneutralitet den största illusionen av alla. Jag
menar att individuella kvinnor får bära ett problem som har strukturell grund. Så
länge det förhåller sig på så vis kommer problematiken med sannolikhet inte att
förstås annat ur ett individuellt perspektiv. Detta menar jag vara en i högsta grad
socialt konstruerad underordning om än ytterst byggd på biologisk grund. Här
ställer jag mig bakom Wikander (1992) som hävdar att även om arbetsdelningen
mellan könen är ett historiskt arv är det avgörande hur ett sådant arv förvaltas.
Arbetsdelningen är i sig inte en orsak till att maktrelationer uppstår utan ett
uttryck för maktintressen (Baude, 1987). Dessa maktintressen är strukturella, de
är skapade och de är skapande. Mot detta står sig den enskilda individen med sitt
”fria” val relativt slätt. Det förhandlingsbara inslaget är generellt sett begränsat
vilket kvinnorna också på olika vis ger uttryck för.

Givet spelet i Boden så som det framträder genom kvinnornas berättelser och
kommunens policyprat – vad är förhandlingsbart för den enskilda individen och
vad är det inte och hur tar detta sig uttryck? Jag tolkar kvinnorna som först och
främst betraktade som kvinnor. Den konstruktionen genomsyrar allt varande och
görande. Låt oss börja här. Den biologiska sorteringsmekanismen är – för de
allra flesta av oss – inte förhandlingsbar. Innebörden av den samt vilken vikt den
ges är det däremot. Vad får, ska och bör en kvinna göra? Rigida strukturer
påverkar och styr familjeliv och arbetsmarknad. Det betalda kontra det obetalda
arbetet kan ses som en länk däremellan där en vattentät polarisering mellan hem
och arbete kan börja luckras upp. Spännande här är en potentiell förflyttning
från vård och omsorgsrelaterade arbeten till företagande då en sådan förflyttning
kan medföra förändringar på olika arenor (hem, arbete och så vidare). Detta kan
relateras till resonemanget fört av Eriksson och Eriksson (2002). Att gå från
anställning till företagande är i sig en förflyttning men den går även i en könad
tonart. Subtila värderingar kan här plötsligt göras synliga. Det till synes
könsneutrala fenomen vi känner som företagande och den till synes könsneutrala
aktören vi känner som företagaren är måhända inte så könsneutrala när allt
kommer omkring. WIP/AdAstra är en könad satsning, kvinnornas upplevelser
speglar detta och även de teoretiska resonemangen styrker detta
ställningstagande.

För att se till vad som är förhandlingsbart och inte kan vi se till (några av) de
olika roller som kvinnorna spelar. En roll upplevs olika beroende på vad den står
i relation till. Inger är ett exempel som visar detta tydligt, för henne står rollen
som företagare inte i motsatt relation till rollen som maka och mor vilket tydligt
visar att det inte är görandet i sig utan snarare våra tankar kring görandet som
blir avgörande. Vilket är alternativet och vad har det att erbjuda? Rollernas
respektive betydelse är inte statiska eller oföränderliga. På detta vis kan vi alla
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välja att reproducera de innebörder vi ger de roller vi spelar eller att producera
nya innebörder och därmed göra det möjligt att förändra handlingsutrymme,
valmöjligheter och liknande. I någon mening är allting förhandlingsbart om än i
olika stor (upplevd) utsträckning. Allt socialt agerande är dock sprunget ur en
historia som har reglerat och sorterat. Idag föreligger inte längre juridiska hinder
för kvinnors (och mäns) liv och leverne så som tidigare varit fallet. Det som
råder idag är snarare inlärda och reproducerade beteendemönster. Varför är
förändringen då inte större, varför går det inte fortare? Jag återknyter till
situationen i Boden för att exemplifiera. Ansvar måste tas för agentskapet och
skapandet, det gäller både politiker och kvinnor. Professionella ideal framträder,
både i politiskt prat och handling och i kvinnornas prat så som de framställer och
pratar om sig själva (Eriksson & Eriksson, 2002). Jag ser det som en
förutsättning att parterna står upp för och tar ansvar för sin del i skapandet för att
kunna ta ansvar för valet att förändra situationen eller ej. Häri ligger en stor
möjlighet. Att tro att förändring inte är möjlig betraktar jag som en illusion,
varje situation medför ett val och ett antal möjligheter. En sådan möjlighet
presenteras av Follet som funktionellt enande.

Om samförstånd inte är möjligt att nå fullt ut i en given situation kan kanske
någon grad av samarbete eller enighet utgöra målet. Parterna kan genom ett
cirkulärt beteende nå samförstånd. I en sådan situation växer den bästa
samförståndslösningen fram, en lösning som kan tillgodose samtliga parters
önskemål givet rådande förutsättningar. En sådan gemensamt utvecklad makt
menar Follet öppnar för skapandet av nya lösningar, situationer och värderingar
och utav detta kan komma lösningar som initialt inte var uppenbara för någon
inblandad part. Detta har utvecklats i tidigare avsnitt i detta kapitel. I en dylik
process menar jag att det är fullt möjligt för samtliga inblandade parter att ta
ansvar för valet att förändra eller inte förändra den situation som föreligger. Ett
funktionellt enande borgar för makt-med. Aktörerna kan ta gemensamt ansvar
för hur en situation skapas eller omskapas. Follets resonemang visar att
möjligheten står till buds. Häri ligger den teoretiska möjligheten att göra val och
ta möjligheten till enande och samförstånd till vara. För att detta skall vara
möjligt även i praktiken förutsätts att båda parter är öppna för möjligheten och
agerar på ett sätt som gör det cirkulära beteendet möjligt. Ett sam-spel
förutsätter mer än en part på arenan. Jag betraktar den politiska aktören i Boden
som den starkare parten och jag tolkar också den politiska aktörens producerade
prat som skapande. Det pratet sänder ut får ett strategiskt svar av motparten.
Även handling är givetvis av betydelse för hur sam+spelet utvecklar sig. Då den
politiska aktören betraktas som den starkare menar jag att det är den politiska
aktörens uppgift att inbjuda till ett cirkulärt beteende.

Det förhandlingsbara som option eller illusion berörs här med utgångspunkt i
mötet mellan individ och struktur. Den grundläggande frågan som lyfts fram är
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hur möjligheterna att förhandla och/eller omförhandla sin position kan förstås av
individen. Lätt är att förledas att tro att individens ”fria” val står till förfogande i
alla situationer. I någon mening står ett sådant val till förfogande men detta
menar jag inte tecknar hela bilden. Jag har argumenterat för att individens val i
varje situation har ett pris (ekonomiskt, socialt, ideologiskt och så vidare). En
övergripande struktur kan vara svår att förändra för en enskild individ genom ett
”fritt” val, däremot kan den egna positionen i relation till strukturen förhandlas
om av individen. Allt beroende på viken kostnad individen är beredd att ta för
att välja ”fritt”.

SAMMANFATTANDE DISKUSSION

Det främsta syftet med det här kapitlet är att analysera mötet mellan individ och
struktur utifrån några olika utgångspunkter och därmed påvisa interaktionens
betydelse samt vilka konsekvenser sådana möten kan få för en region, individer
och i förlängningen även för företagande. Diskussionerna är relaterade till
förutsättningarna för företagande men ligger samtidigt utanför det konkreta
företagandet.

Utmärkande för det sociala spelet i Boden där individer möter strukturer är
maktrelationen(erna) mellan kvinnorna och politikerna, motstånd mot den
tingens ordning som maktutövandet skapar, politisk ideologi, idéer om
företagande och företagaren, legitimitetsskapande prat och handling, kvinnors
praktik (särskilt intressant i förhållande till legitimitetsskapande prat och
handling) samt ambivalens och riskaversion kännetecknande för samtliga parter,
dock med olika uttryck och effekter. Allt detta skapar faktiska och/eller
upplevda förutsättningar för kvinnorna att verka som företagare. Att analysera
samspelet mellan individ och struktur och i tillägg ur ett regionalt perspektiv och
därigenom förstå hur dylika, utmärkande inslag i samspelet är skapande kan
tillföra mycket om vi önskar förstå företagandets förutsättningar. Det säger
också en del om hur och varför kvinnor väljer eller inte väljer att bli företagare.

Genom att anlägga perspektivet som tillämpas här träder mer än det som är för
ögat synligt fram och kan problematiseras, diskuteras, analyseras, kritiseras. Om
detta inte görs blir det för ögat synliga lätt det ”sanna”. Individerna och deras
respektive val ställs då gärna i centrum och problematiseras snarare än
bakomliggande, mer subtila strukturer och processer. Vad hade det visat? Att
kvinnorna som valde att delta i WIP/AdAstra inte visade sig vara lämpade för
uppgiften? Möjligtvis. Samspelet mellan individnivå och strukturell nivå hade
med stor sannolikhet fallit i skymundan och viktiga aspekter av företagandets
premisser hade gått förlorade. Detta styrker utgångspunkten att det är viktigt att
placera in och förstå företagande i en vidare kontext, men än viktigare menar jag
det vara att placera företagaren där. Ytterst är det individen som fattar det
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avgörande beslutet om företagande eller ej. Analysen i detta kapitel visar att
individens val inte alltid är så fritt som det ofta framställs. Det är fullt möjligt att
bryta mot normer, värderingar och föreställningar, även sådana som är djupt
rotade i samhället och som närmasts tas för givna som institutionaliserade
”sanningar”. Sådana sanningar kan slutligen anta formen av strukturer. Det är
möjligt att gå emot allt detta men det kan komma att kosta. Att välja fritt är
därför inte så enkelt som det först kan tyckas. Könsmaktstrukturen slår igenom
på flera nivåer, ibland väl synligt, ibland genom att inte synas och ta ställning.
Det vill säga, det som inte är, är lika disciplinerande som det som är. Enligt en
enhetens princip är allting skapande och motsatsförhållanden är det som skapar
spänning och ger företeelser sin laddning. Disciplinär makt må vara osynlig men
den är ytterst verkningsfull. Mycket finns därför att tjäna på att inte studera
företagande och företagare lyfta ur sin kontext.

Mötet mellan individ och struktur sammanfattas i följande resonemang byggt på
det sociala skapandet som äger rum på regional nivå i Boden samt på de
teoretiska förklaringsverktyg som tillämpas i avhandlingen. Politikerna
producerar prat som signalerar handlingskraft och förändringsbenägenhet och en
önskan om partnerskap med blivande företagare. Pratet ger den politiska aktören
legitimitet i omgivningen. Aktören satsar på regionens utveckling och agerar
rationellt och konstruktivt. När den politiska aktören vunnit legitimitet för sin
satsning och sitt handlingsprogram avtar troligtvis eventuellt motstånd från
omgivningen. Härigenom framstår aktören även som en auktoritet. Auktoritet i
sin tur möjliggör för ett mer subtilt och osynligt maktutövande. Den politiska
aktören agerar dock och påverkar genom detta kvinnorna som utgör motpart(er)
samt utvecklingen av deras respektive satsningar. Disciplinerande åtgärder
vidtas på olika vis. När kvinnorna tenderar att tänja på systemets gränser måste
tingens ordning återställas och normaliserande sanktioner träder in. Detta är vad
som utläses ur kvinnornas berättelser, sannolikt hade tolkningen sett annorlunda
ut ur politikernas perspektiv. Agerande blir trots allt kännbart och begränsande
för de kvinnor som drabbas och det skapar en situation där kvinnorna förstår att
de bör spela efter vissa regler för att vinna stöd hos den politiska aktören, ett
stöd som de flesta av kvinnorna är beroende av för att starta företag. Detta ger
den politiska aktören kontroll över situationen och över relationerna och i
förlängningen över vilken sorts företagande som växer fram regionalt. På detta
vis skapar den politiska aktören förutsättningar för det regionala företagandet. I
denna position har den politiska aktören en möjlighet att välja hur
maktutövandet skall te sig. Erbjuds kvinnorna en position som överställda,
underställda eller jämställda i förändringsarbetet? Tankelinjen visar tydligt att
det politiska pratet blir någon annans konsekvens i praktiken. Skeendet visar
även på en regional strukturförändring samt hur denna hanteras. Kvinnorna är
del av ett större socialt system. Det skeende som tar form här kan ses som ett
regionalt uttryck för (delar av) det större systemets normer och värderingar och



186

föreställningar. Är det rimligt att betrakta individernas val som fria? Trots att
vissa delar är förhandlingsbara för individen är det stora delar som endast med
yttersta svårighet är det.

Ett kontextuellt perspektiv på företagande är berättigat och kan bidra med en
vidare förståelse av företagande och företagare. Det är förtjänstfullt att se att
företagande skapas i en social kontext, i ett samspel mellan olika aktörer och
analysnivåer, och att resultaten av ett sådant samspel kan tas ett steg vidare och
betraktas som uttryck för bakomliggande processer. Individens val i all ära men
politik och makt bör inte underskattas. Politiska åtgärder får strategiska svar från
dem som åtgärderna berör. Aktörer som skapar och formar förutsättningarna för
företagande vinner på att erkänna strukturernas brist på neutralitet samt att detta
får praktiska konsekvenser. Sådana konsekvenser kan inte enskilda individer
bära ansvaret för. Men som tidigare konstaterats får sådana strukturella
förändringar, om de skall göras i grunden, stora konsekvenser på ett samhälleligt
plan. Det är givetvis inte okomplicerat eller kostnadsfritt att erkänna och
förändra kvinnors osynliga arbetes begränsning eller den könssegregerade
arbetsmarknaden. Så länge detta osynliggörs i hur vi pratar om kvinnor och män,
arbete och företagande kommer dylika strukturer inte att erkännas och förändras
i grunden. Ansvar för att lösa de problem som uppstår som efterdyningar i
systemet läggs därmed på individen, det kan väl inte vara ett politiskt problem
att lösa problem som kommer ur en ”könsneutral” struktur? Stöter kvinnor på
problem inom ramen för denna könsneutralitet kan man så enkelt hävda att det
sker därför att kvinnorna själva väljer detta. Ingenting tyder på att företagande
skulle vara ett undantag från denna regel. Sådana faktiska, strukturella
förutsättningar måste integreras i både prat och handling. En integration skulle
kunna skapa förutsättningar kännetecknade av exempelvis konstruktiv
kommunikation mellan parterna, samarbete, riskvillighet och makt-med.

Naturligtvis innebär ett samspel med sådana utmärkande karaktäristika inte per
automatik att alla individer som betraktas som potentiella företagare kommer att
starta företag. Individuella val har betydelse. Att ta ekonomiska risker visar sig
vara ett relativt vanligt problem för kvinnorna i den här studien, många ryggar
för att sätta familjens trygghet på spel. Det finns ingenting som säger att detta
skulle förändras om kommunen valt att utöva makt-med istället för makt-över.
Däremot menar jag att så länge strukturella hinder inte tas i beaktande kan
individen allt för enkelt göras till bärare av problematiken så som den upplevs
och beskrivs. Att skapa konstruktiva förutsättningar är ett led i att öppna för fler
företagare. Det är ett samspel mellan individnivå och strukturnivå som jag
menar påverkar företagandets utveckling och därför är båda delarna lika viktiga.
Som en förlängning av detta är det lika viktigt att båda parters betydelse för
utvecklingen erkänns och granskas. När det gäller att placera företagande i en
vidare kontext menar jag att det fortfarande finns mycket kvar att göra.
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Könsmaktstrukturen, politik, prat och makt har här tjänstgjort som några av
många möjliga verktyg för att påvisa detta. Kontexten har mycket att berätta om
företagande och samspelet mellan olika komponenter i kontexten är i sig en
stark maktfaktor. För företagande och mer specifikt för kvinnors företagande ser
jag detta som ett förklarande men kompletterande förhållningssätt. Diskursen
och pratet om företagande och företagare kan vidgas, synen på företagande och
företagaren i exempelvis satsningar kan vidgas, men framför allt kan
förklaringarna till samt utfallet av satsningar nyanseras. Samma grundläggande
utgångspunkt tas nu för vidare diskussion i nästa kapitel med inriktning på vad
effekterna av allt detta blir för kvinnors företagande, dess framväxt och
utveckling.
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KAPITEL 9

FÖRETAGANDE – ETT SKAPAT OCH ETT
SKAPANDE FENOMEN

Samspelet mellan individ och struktur, dess skapande och konsekvenser belyser
ständigt pågående processer som omger företagande och företagare. Företagande
och företagare är också delaktiga i dessa processer, de både påverkas och
påverkar. När fokus nu explicit läggs på hur mötet mellan individ och struktur
relaterar till kvinnors företagande är det med denna dubbla roll som
utgångspunkt. Den dubbla rollen som skapelse och skapare behandlas i avsnitten
Företagande och omgivningen i samspel och Företagande som en skapande
arena. Genom att vara en del i ett aktivt skapande kan företagande inte betraktas
som ett neutralt fenomen utan laddning. Detta gäller även i relation till den
könade samhällsstruktur som föreligger. Denna aspekt diskuteras i avsnittet
Företagande som ett könat görande. Slutligen berörs relationen mellan faktiskt
företagande kontra idén om företagande i avsnittet Företagande som idé eller
realitet. Slutligen diskuteras hela analysen sammantagen.

FÖRETAGANDE OCH OMGIVNING I SAMSPEL

Företagande är del av sin omgivning och av samhällsstrukturen vilket betyder att
interaktion och ömsesidig påverkan är en del av företagandets premisser. De
olika aspekter av omgivningen som aktualiseras i det här arbetet refereras i det
följande till som substrukturer. Interaktionen mellan substrukturerna påverkar
kvinnor och skapar förutsättningar för företagare och företagande (jämför bland
annat Pfeffer & Salancik, 1979 och Pfeffer, 1981). Normer och värderingar
skapas av substrukturerna i samspel vilket tar sig reella och materiella uttryck.
Dessa skapas således genom interaktion där prat är en viktig aspekt som
utvecklas längre fram i denna diskussion. Då företagande här betraktas som en
del av sin omgivning betraktas det också som ett skapande verktyg bland många
inom ramen för den övergripande samhällsstrukturen.
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Samhällsstrukturens skapande verktyg

    Genus Politik/Ideologi

    Legitimitet     Företagande

    Makt mm

Figur 9:1  Samhällsstrukturen som arena bestående av diverse skapande verktyg

Vad är det då som skapar och vad är det som skapas? En viktig utgångspunkt för
att förstå detta är samspelets föränderlighet. Allt skapande är tids, rums- och
situationsbundet. Företagande påverkas av faktorer i omgivningen men kan
samtidigt påverka omgivningen och bidrar därför till att skapa sin egen kontext
och dess förutsättningar (jämför Moran & Ghoshal, 1999). Låt oss först
uppehålla oss vid omgivningens påverkan på företagande, vid företagande som
skapelse.

Etableringen av företag underlättas, på en konkret nivå, av ett visst mått av
legitimitet i omgivningen. Att accepteras och betraktas som legitim i
omgivningen borgar för att etablera förtroenden i relation till andra aktörer
(Reynolds, 1991). Detta samspel formar såväl företagarens praktik som
företagandets omgivande struktur. Legitimitet och acceptans kan vidare
underlätta för företag att allokera resurser i omgivningen (jämför Aldrich & Fiol,
1994). Omgivningen kan således direkt och/eller indirekt påverka och styra
företagandets riktning genom att kontrollera resurser och få företag att anpassa
sig till det som betraktas som accepterat och som ger tillgång till dylika resurser.
Om företag inte håller sig inom sådana ramar kan normaliserande sanktioner
vidtas (Foucault, 2002). Vikten av att bliva vid sin läst exemplifierar detta.
Härigenom kan företagande till viss del formas av sin omgivning.
Resonemanget blir dock väl förenklat. Det är inte nödvändigt att anpassa sig till
rådande normer och värderingar i omgivningen. Trycket från omgivningen i
form av explicita och/eller implicita normer och förväntningar är dock skapande
eftersom det påverkar företagandets förutsättningar. Det kan visa sig kostsamt
(exempelvis ekonomiskt och socialt) att avvika eller överträda gränser för det
accepterade. En viss konformitet kan bli ett resultat av normer och
föreställningar som bygger på idéer om hur företagande skall te sig.
Legitimitetsaspekten är alltså viktig för företagandets förutsättningar. I Boden
framträder denna mekanism exempelvis när privata vård- och omsorgsrelaterade
verksamheter, kooperativa verksamhetsformer och liknande inte accepteras av
kommunens politiker. Kvinnorna upplever ett motstånd och resultatet av detta är
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att projekten med denna inriktning aldrig utvecklas till företag enligt kvinnornas
utsagor. Så långt omgivningens påverkan på företagande.

Ett skapande verktyg har även möjlighet att påverka den omgivning med vilken
den interagerar. Ponera att de privata vård- och omsorgsrelaterade
verksamheterna hade startats i Boden. Produktionen av sådana tjänster i
regionen hade sannolikt påverkats och med sannolikhet hade även
föreställningar om och normer för produktion av vård och omsorg förändrats
genom att privata aktörer släppts in på marknaden. I den situation som föreligger
enligt kvinnornas beskrivningar stryps tillgången till resurser som är nödvändiga
för att kunna etablera sig (jämför Etzioni, 1987). Åtminstone tas inte aktiv
ställning för sådana satsningar i handling. Jag tolkar detta som att det finns en
tydlig, inneboende potential för företagare och företagande att skapa förändring i
existerande sociala mönster och relationer i omgivningen,  företagaren och
företag har potential som förändringsagent(er). En sådan utveckling äger inte
rum i Boden och produktionen av vård och omsorg förblir därmed i offentlig
regi. Varför det är på detta vis är svårt att säga men utfallet av satsningen
antyder att en sådan förändringspotential inte får komma till uttryck. Att en
förändring inte äger rum betyder inte att den inte kan äga rum.

Att hålla sig inom ramen för tradition och regional särart är viktigt för att vinna
legitimitet. Så är också de riktlinjer som den regionala särprägeln drar upp för
kvinnors och mäns företagande, arbete, görande och varande i stort. Detta
återspeglas i den infrastruktur som omger företagande som också kan ses som en
materiell manifestation av normer och värderingar (Aldrich, 1979; Epstein,
1993, se även Hacking, 1991). Den/de aktörer som är i position att definiera och
skapa ”sanningar” och riktlinjer baserade på normer, värderingar, föreställningar
et cetera lägger grunden för infrastrukturen och samspelet i omgivningen.
Situationen i Boden förstår jag som att det är politikerna som är i position att
definiera och infrastrukturen formas till stor del efter den politiska ideologin och
agendan (jämför Ogbor, 2000). Detta är inte på något vis unikt för Boden som
kommun. Att etablera en ny nisch (här privat produktion av vård och omsorg)
kanske ses som riskfyllt. Ett sätt att tolka det som händer i Boden är betrakta
politikernas handlande som ett uttryck för misstro och skepticism (jämför
Aldrich & Fiol, 1994) då den uttalade ambitionen att stödja och uppmuntra
avknoppningsverksamheter från vård och omsorg och att ta befintlig kompetens
i kommunen blir underordnad en bristande vilja att tillåta privat produktion av
vård och omsorg. En alternativ tolkning är att de projekt kvinnorna presenterar
kanske inte bedöms vara affärsmässigt gångbara. Med detta tolkningsraster är
det inte självklart att det motstånd som kvinnorna upplever enbart har med den
tilltänkta, privata produktionen av vård och omsorg att göra. Möjligheter och
begränsningar samexisterar och frågan om vilken aktör som får, ges eller tar sig
tolkningsföreträde aktualiseras.
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Omgivningen som en möjlighet full av begränsningar

Företagande äger rum i en regional kontext och var region har vid en given
tidpunkt sina specifika förutsättningar vilket gör den regionala aspekten viktig
för utvecklandet av företagande (Tödtling & Wanzenböck, 2004). Målet med
den här avhandlingen är inte att utvärdera Boden som kommun och dess
förutsättningar eller att jämföra Boden med andra kommuner/regioner. Inga
samtal äger rum med representanter från kommunen, den politiska aktören
representeras uteslutande av (delar av) det skriftliga prat som kommunen
producerar. Kommunens deltagande i studien kan på detta vis betraktas som
passivt. Det förhindrar inte att regionala förutsättningar för företagande kan och
bör diskuteras. Det politiska pratet ser jag som en legitimerande process. Att
vinna legitimitet som företagare och för sitt företag är en motsvarande process
som är viktig för kvinnorna. Denna infallsvinkel utvecklas vidare längre fram i
detta kapitel. Huruvida det är möjligt att vinna en sådan legitimitet eller ej har,
enligt min tolkning och förståelse, mycket att göra just med regionala
förutsättningar.

Förutom företagarens egna motiv och förutsättningar spelar bakomliggande
politiska, ekonomiska och strukturella förutsättningar roll för hur företagande
utvecklas i en region (Aldrich, 1979; Bridge, O’Neill & Cromie, 1998). Genom
ett processuellt perspektiv på företagande menar jag att det blir möjligt att ta den
här aspekten i beaktande och att diskutera framväxten av företag och
företagande som lika viktig som faktiska etableringar i antal företag mätt
(jämför Aldrich & Zimmer, 1986; Steyaert & Katz, 2004). Härmed spelar det
roll om fokus från politiskt håll ligger på processen/processerna fram till
etableringen av företag eller på god statistik för antalet nyetableringar. Det ena
utesluter inte nödvändigtvis det andra, det förra implicerar med mitt synsätt dock
en mer långsiktig satsning än det senare. Att lägga fokus på processer som leder
till framväxten av företagande innebär sannolikt en annan sorts samarbete
mellan berörda parter än att ”bara” bistå med ekonomiskt stöd i ett initialt skede.
Kvinnorna i studien uttrycker både kritik och tveksamhet till hur politikerna i
Boden satsar. Den ideologiska principen framstår som viktigare än processen,
större flexibilitet efterlyses av kvinnorna. Jag betraktar situationen som
problematisk eftersom de flesta kvinnorna inte ens kommer så långt att med sina
satsningar att det är aktuellt att överväga att bistå dem med ekonomiskt stöd.
Min grundläggande tolkning av situationen i Boden är att flera tilltänkta
verksamheter inte vinner legitimitet hos den politiska aktören vilket gör det svårt
att få etableringar till stånd (jämför Etzioni, 1987; Reynolds, 1991).

För att förändra befintliga mönster på en marknad eller inom en struktur är
acceptans, legitimitet och stöd viktigt för den enskilda aktören (Etzioni, 1987;
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Aldrich & Fiol, 1994) och min tolkning är att det är här som det som kvinnorna
upplever som motstånd väcks och tar sig tydliga uttryck. Att godkänna privata
producenter på marknaden kan innebära att de egenproducerade tjänsterna kan
relateras till och jämföras med en alternativ produktion vilket kan vara både av
godo och ondo för den offentliga producenten. Mot detta kan ställas en tolkning
som säger att privata producenter på marknaden kan leda till större diversitet i
kvalitet och utförande vilket både kan underlätta och försvåra en garanterat god
vård och omsorg till kommunens innevånare. Givet att privata alternativ skulle
släppas in förlorar kommunen sitt monopol som producent och positioner,
beroenden och relationer förändras. Det är därför också rimligt med ett visst
mått av reservation från politikernas sida. Möjligheten att skapa nya mönster och
förutsättningar på marknaden och i systemet - vilken nu inte tas tillvara fullt ut –
ser jag dock som en potential. Att inte ta potentialen till vara kan innebära en
förlorad möjlighet att utveckla arbetsmarknadssituationen samt att utveckla
regionen vidare. Den omgivande kontexten drar upp riktlinjer för vad kvinnor
respektive män skall och bör göra, för vilka traditioner som skall upprätthållas
och inte, för vilka varor och tjänster som skall produceras och så vidare
(Epstein, 1993). I stor utsträckning är det den politiska aktörens ansvar att dra
upp sådana riktlinjer. Dörrar kan öppnas eller stängas och valet är ständigt
närvarande, i varje beslut och i varje handling. Vill man ha fler företagare? Vill
man ha mångfald och diversitet bland företagen? Vill man ta befintlig
kompetens till vara? Svaren på frågor likt dessa är inte givna bara för att det
klargörs i ett dokument att så är fallet. Å andra sidan säger politikernas
handlingarna inte att så inte är fallet. Motstridiga målsättningar kan ställas mot
varandra vilket gör valen att handla mer komplexa, handlingarna är inte alltid
givna även om viljan att handla finns.

I skapandet och etableringen av en ny nisch eller marknad underlättar vissa
förutsättningar processen (Van de Ven 1995). Gartner (1985) uttrycker detta
slagfärdigt – företagare existerar inte i vakuum, de reagerar på sin omgivning.
Därför får regleringar och institutionella arrangemang en sådan stor betydelse.
De utgör samtidigt ett verktyg som kan användas konstruktivt. Enligt Malmberg
(2001) är en förutsättning för att skapa regional konkurrenskraft en god
företagsstruktur i den lokala miljön, en god omkringliggande kunskapsstruktur
och/eller förmånliga sociala, kulturella eller institutionella faktorer som
gemensamt skapar klimatet som det regionala företagandet verkar i. Det är en
viktig infallsvinkel, en sak är att vara ovillig att stödja exempelvis privata
producenter av vård och omsorg i kommunen, konsekvenserna av en sådan
ovilja är något annat. Konsekvenserna kan bli vida. Det är inte klart huruvida
långsiktiga och/eller kortsiktiga konsekvenser är i åtanke hos den politiska
aktören. Konsekvenserna för företagande men även för en region i stort blir
påtaglig. Det producerade pratet säger att den politiska aktören i Boden vill satsa
på utveckling och problemlösning och de regionala problemen som står för
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handen artikuleras tydligt och diversitet förordas. För att möjliggöra en sådan
utveckling även i praktik menar jag att prat måste följas upp av handling samt att
det strukturella ansvaret måste tas av den politiska aktören. Detta medför en risk
och den politiska aktörens insats är enligt mitt förmenande främst ideologisk.
Om inte grundläggande förutsättningar skapas kommer sannolikhet det
eftersträvansvärda, dynamiska företagsklimatet ha svårt att utvecklas.

För att förändra ett befintligt mönster kan företagsklimatet utgöra ett medel, det
kan definiera och/eller omdefiniera en region som perifer eller central
(Anderson, 2000). Därför handlar satsningen på företagande om mer än att
erbjuda en kurs eller att uppmuntra företagare initialt. Därför handlar det heller
inte om att blott se till de enskilda kvinnorna och deras satsningar som lyckade
eller inte lyckade, om kvinnorna som drivande och lämpade eller det motsatta.
Små företag/aktörer har oftast relativt små möjligheter att påverka sin
omgivning och måste därför i stor utsträckning anpassa sig till denna omgivning
(Smallbone, 1999). Detta gäller även för företagare. Det händer någonting i
Boden. Sjukhussammanslagningen blir realitet och får konsekvenser för
kommunen. Stora förändringar och brytpunkter menar jag har den inneboende
potentialen att bryta mönster, att förändra strukturer och att tänka i nya banor.
En brytpunkt behöver inte i sig inte vara välkommen eller uppskattad men i
brytpunkten och den förändring som följer ligger möjligheter. Att se nya
möjligheter kan vara ett sätt att skapa de nya arbetstillfällen som Bodens
kommun pratar om i sitt handlingsprogram. Ett sätt att göra detta är, vilket
kommunen också uttrycker en önskan att göra, att ta befintlig kompetens
tillvara.

En brytpunkt behöver inte vara konserverande, den kan leda till att
arbetsuppgifters könsmärkning tillfälligt sätts ur spel (Forsberg, 1989). Att
möjliggöra privat produktion av vård och omsorg och därigenom underlätta för
en yrkesutövning under nya former skulle kunna vara ett sätt att nå en sådan
uppluckring. För att få allt detta till stånd är en god förutsättning att lokala
aktörer samarbetar. Som redan diskuterats menar jag att ett samarbete äger rum i
ett initialt skede mellan den politiska aktören och kvinnorna som potentiella
företagare genom den uttalade ambitionen och den erbjudna kursen. Hur de
uppföljande handlingarna upplevs av kvinnorna talar sedan ett annat språk, dock
är det kvinnornas språk. Det ligger alltså en utvecklingspotential i det rådande
läget som inte till fullo verkar tas till vara. Forsberg (1997) menar att mindre
kommuner ofta försöker skapa en image av framtidsoptimism och innovations-
vilja för att dra till sig resurser, något som jag upplever vara tydligt i Bodens
fall. Man talar om satsningar, lyfter fram goda exempel i Näringslivsnytt och
skapar också begreppet ”Bodenandan”. Jag tolkar detta både som extern
marknadsföring och som intern konsolidering för att använda Forsbergs (1997)



195

terminologi. Hur väl detta lyckas beror till stor del på hur den politiska aktörens
maktposition förvaltas och används.

Det politiska pratet i Boden får enligt min tolkning så pass begränsande
konsekvenser delvis för att det är ont om regionala, alternativa sysselsättningar.
De förutsättningar och kriterier som teorierna framhåller som fördelaktiga för att
skapa goda möjligheter för etableringar skapas inte. Min tolkning är vidare att
den politiska aktörens prat och handlande är en mycket central del i detta
skapande oavsett vad som skapas. Det är subtila processer som skapar
förutsättningar likväl som explicita handlingar. Här menar jag att en på alla sätt
viktig poäng ligger. Prat och handling går inte alltid hand i hand men även när så
inte är fallet skapar både det som är och det som – till synes – inte är de
förutsättningar som blir realitet. Det är ett politiskt spel där alla drag skapar
motspelarens nästa drag. Att skapa en yttre fasad som ger legitimitet kan vara ett
legitimerande drag eller en avledande manöver. Därför menar jag fortsatt att det
är viktigt att gå bakom det uppenbara, att skrapa på ytan, för att förstå varför
företagande utvecklas eller inte.

FÖRETAGANDE SOM EN SKAPANDE ARENA

Vi vänder tillbaka till samhällsstrukturens substrukturer. Den substruktur som nu
lyfts fram och diskuteras i egenskap av skapande arena är företagande. Att en
substruktur lyfts ut och behandlas enskilt betyder inte att den skapande
interaktionen substrukturerna emellan bortses ifrån. Arenan företagande
betraktas som en skapande mötesplats där olika komponenter och inslag möts
och gör skapandet möjligt. På arenan Företagande möts prat, praktik och politik.

Samhällsstrukturens skapande verktyg

Företagande som en skapande arena
    Genus Politik/Ideologi

    Prat, praktik
    Legitimitet     Företagande

    och politik
    Makt mm

Figur 9:2  Företagande som en skapande arena och mötesplats för prat, praktik
och politik

Prat, praktik och politik är skapande och får konsekvenser för både individer och
strukturer. Det är med denna utgångspunkt som arenan Företagande
utkristalliserar sig. På samma sätt som företagande varken kan eller bör ställas
fritt från könssegregerande strukturer i samhället kan företagande inte ställas
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fritt från skapandet av sig självt som samhällsfenomen. I föregående kapitel
diskuteras mötet mellan individ och struktur samt det skapande och
medskapande som äger rum i sådana möten. Företagande är en sådan mötesplats
bland många. Oavsett om företagande betraktas som ett isolerat samhälls-
fenomen, som en arena eller som ett skapande verktyg så rymmer det inslag av
föränderlighet och dynamik. Företagande kan därför ses som en process under
ständig transformation. Det betyder inte att alla delar förknippade med
företagande enkelt, fort och beredvilligt kan förändras. Förändringens takt och
riktning är någonting annat än bakomliggande strukturella, ekonomiska och
politiska förutsättningar i den miljö där företagande verkar (Aldrich, 1979;
Bridge, O’Neill & Cromie, 1998). Det är inte enbart företagare som fattar beslut
och gör ”fria” val. Så gör även olika intressenter. Intressenter som framträder i
Boden är kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bland andra.
Arenan genomsyras således av en rad relationer och interaktioner; en rad
styrkeförhållanden föreligger och maktaspekten präglar spelet på arenan (jämför
t ex Aldrich & Zimmer, 1989 med flera). Arenan är härmed av politisk karaktär.

Företagarens praktik tolkar jag som ett uttryck för prat och politik. Politik drar
upp riktlinjer för var företag etableras, hur – det vill säga under vilka former –
detta görs, vilka former och uttryck för företagande som skall betraktas som
”rätt” respektive ”fel” och så vidare. I Boden blir detta tydligt när politikerna
väljer att fatta beslut om att stödja kooperativa verksamheter eller ej. Är detta
”riktiga” företag eller hur kan sådana satsningar förstås och i nästa led bemötas?
Olika aktörer producerar olika prat som påverkar dessa normbildningar. I den
här avhandlingen handlar det uteslutande om politikers prat kontra kvinnors
(som potentiella företagare) prat. Det politiska pratet kommunicerar den
regionala politiken och kan tänkas reflektera denna i någon rimlig utsträckning.
Pratet gör politiken legitim och den politiska aktören kan härigenom stärka och
säkra sin position. Politikernas praktik utmärks av förhållandet mellan prat och
handling. Detta förhållande definierar arenan Företagande till relativt stor del.
Politiskt prat och handling kan även ses som ett svar på företagarnas prat och
handling. Företagarens prat, här representerat av kvinnornas berättelser, tolkar
jag som ett uttryck för företagarens tolkning av politiken, av sitt upplevda
handlingsutrymme, sina möjligheter och liknande. Företagarens prat betraktas
även som ett uttryck för hur företagaren önskar skapa, omskapa och påverka
själva arenan. Att uttrycka sitt missnöje vilket flertalet kvinnor i studien gör är
ett sätt att göra sådana markeringar. Företagarens praktik förstår jag således som
ett resultat av mötet mellan individ och struktur manifesterat i ett praktiskt
görande. Samspelet mellan aktörerna är det som ytterst drar upp riktlinjer för
företagandets förutsättningar och samspelet är av lika stor betydelse som
aktörerna var för sig. Således menar jag att samspelet mellan politikerna och
kvinnorna som potentiella företagare kan beskrivas som ett cirkulärt beteende
(se Follet i Metcalf & Urwick, 1940). Givetvis deltar även andra aktörer och
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intressenter i detta samspel som inte kan isoleras till politiker och företagare
enbart. Ett sådant vidare samspel studeras och analyseras däremot inte här.

Produktionen av prat är inte någonting som politikerna står för allena.
Politikerna och kvinnorna använder olika språkbruk, terminologi, forum och
liknande men båda parter skapar prat som kan användas för att legitimera det
egna agerandet. I den här avhandlingen har jag talat om det politiska pratet och
kvinnornas berättelser. Denna åtskillnad är inte teoretiskt berättigad, båda
delarna utgör producerat prat. I Boden har det politiska pratet en offentlig och
publik karaktär vilket kvinnornas prat inte har. Politikerna når ut med sitt prat
och talar som offentlig aktör, kvinnorna producerar prat bland annat i våra
möten. Genom den här avhandlingen når kvinnorna ut med sitt prat. Skillnaden
menar jag vara att politikerna aktivt, medvetet och strategiskt använder sitt
producerade prat som ett legitimerande verktyg. Detta är en naturlig del av det
politiska systemet.

Det politiska pratet förstår jag främst som en fördelsmarkering men även i viss
mån som en samförståndsmarkering. Hur kan då kvinnornas prat förstås utifrån
Rombachs (1986) kategorisering? Vad står mot politikernas fördelsmarkering?
Detta är intressant när vi talar om individernas del i skapandet. Här är det viktigt
att skilja på kvinnornas prat vilket sannolikt kan göras på flera vis. Jag gör en
åtskillnad mellan de kvinnor som upplever ett politiskt motstånd och de som inte
gör det. Åtskillnaden sammanfaller också i stort med de kvinnor som försöker
starta vård och omsorgsrelaterade verksamheter och de som startar företag inom
andra branscher. De kvinnor som inte upplever motstånd talar främst i termer
som jag närmast härrör till en samförståndsmarkering. Även om dessa kvinnor
inte uttryckligen lyfter fram samarbete eller enighet med politikerna uttrycker
deras prat varken konflikt eller tar formen av nackdelsmarkering. Denna grupp
kvinnor, som också utgör den mindre gruppen, upplever med sannolikhet större
individuell frihet just på grund av avsaknaden av konflikt och
nackdelsmarkering. Uppenbart upplever dessa kvinnor sig ha ett handlings-
utrymme som de också tar i besittning vilket praktiken visar. Deras satsningar
slutar i att företag startas.

Den grupp kvinnor som upplever motstånd utgör den större gruppen. Trots att
deras berättelser och erfarenheter skiljer sig åt inbördes finns stora likheter i
deras prat. Kvinnorna upplever motstånd i olika situationer och på olika
områden men dessa är alla relaterade till deras försök att starta företag. Det
upplevda motståndet diskuteras därför sammantaget här. Det prat som dessa
kvinnor producerar är inte lika enkelt att kategorisera. Jag tolkar det som följer;
genom att satsa på verksamheter relaterade till vård och omsorg med
vårdtagarens bästa i åtanke signalerar kvinnorna att de beter sig så som
omgivningen önskar genom att tillgodose omgivningens behov. Detta skall
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uppnås genom att erbjuda alternativa vård och omsorgsalternativ. Detta faller
inom ramen för Rombachs fördelsmarkering. Samtidigt lyfts nackdelar med
nuvarande system och/eller lösningar fram som ett sätt att belägga de egna
satsningarnas problemlösande karaktär. Detta kan hänföras till kategorin
nackdelsmarkering. Främst betonar kvinnorna att rådande missförhållanden
inom vård och omsorg samt företagandets framväxt i regionen är ett resultat av
att en annan part – den politiska aktören – inte åtgärdar de problem som
föreligger. Att bemöta dessa problem antyder kvinnorna att de, genom sina
affärsidéer, kan göra och en mer ideal situation har då möjlighet att växa fram.
Detta tolkar jag som en tydlig konfliktmarkering. Vart leder då detta teoretiskt?
Hur kan den här gruppen kvinnors prat kategoriseras, förklaras och förstås? Jag
väljer att betrakta deras producerade prat som en motståndsmarkering. Pratet
syftar till att påvisa potentialen i de egna lösningarna samtidigt som pratet
signalerar att sådana lösningar inte blir realitet på grund av att en annan aktör
bemöter deras initiativ med motstånd. Den här gruppen kvinnor upplever enligt
min tolkning sitt handlingsutrymme som begränsat och möjligheterna att
förändra och påverka den egna situationen som små. Kvinnornas prat signalerar
inte någon tydlig, upplevd individuell frihet, snarare framstår en sådan
individuell frihet i kvinnornas prat närmast som en illusion.

Den senare gruppens prat är ur detta perspektiv sett mer intressant då det inte
sammanfaller med den politiska aktörens prat. Frågan är vad detta innebär.
Avhändar sig kvinnorna sitt eget ansvar för att förhandla om och påverka den
egna situationen i den riktning de önskar? Jag menar att det på individuell nivå
är möjligt att en eller flera kvinnor skulle kunna agera annorlunda. Kanske kan
det tänkas att en eller flera kvinnor avhändbar sig sitt ansvar genom att
framställa motpartens motstånd. På regional nivå tolkar jag däremot situationen
något annorlunda. Den politiska aktören drar upp riktlinjer för vad som är
legitimt och accepterat och inte. Dessa riktlinjer ligger fast även om en eller ett
par kvinnor skulle välja att agera annorlunda och i större utsträckning betrakta
sin(a) situationer som förhandlingsbar(a). Den politiska aktören drar upp
riktlinjer och kvinnorna förväntas göra ”fria” val inom ramen för dessa riktlinjer.
Naturligtvis är detta i sig en paradox. Friheten ligger möjligtvis inom ramen för
dessa riktlinjer vilket i sig begränsar handlingsutrymmet att manövrera på.

Förutsättningar skapas på och för (eller emot) en marknad vilket får stora,
praktiska konsekvenser för kvinnorna. Det förefaller vara önskvärt med
företagare från politiskt håll men på vissa villkor. Etableringen av privata vård-
och omsorgsalternativ framstår inte som direkt önskvärd när ord följs upp av
handling. Jag kopplar detta till Pfeffer och Salancik (1978) som menar att en
politisk aktör är i position att skapa förutsättningar för exempelvis en marknad
utan att själv behöva påverkas av de konkreta konsekvenserna av de skapade
förutsättningarna. Den politiska aktörens position att skapa förutsättningar gör
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dock att en rad beroenden skapas och för aktörer på den aktuella marknaden kan
en möjlighet att föra dialog med och att påverka den politiska aktören vara den
mest avgörande tillgången av alla för att kunna etablera sig. Marie försöker detta
med sitt äldreboende och Annelie lobbar för sitt hospice. En följd av detta är att
aktörer och intressenter sannolikt anpassar sig efter den politiska aktören och
dennes beslut i viss utsträckning. Det blir viktigt att länka sin verksamhet till de
socialt accepterade normer som råder för tillfället.

Begreppet ”survival of the fittest” är inte direkt applicerbart här, men ändå för
spelet i Boden mina tankar i den riktningen. Jag tolkar situationen som något
mer komplex än så, det är inte ”rå muskelstyrka” som är det vinnande konceptet,
det förefaller vara mer avgörande att hålla sig inom de ramar som politikerna
drar upp för att kunna etablera sig som företagare. Att göra ”rätt” och rätta sig i
ledet. Det är enligt min förståelse politisk ideologi som drar upp riktlinjer för
vilka förutsättningar som den politiska aktören skapar och som därmed
upprätthåller rättning i ledet. Om det inte är principen ”survival of the fittest”
som är rådande är det kanske principen ”survival of the ideologically fittest”.
Från detta kan den politiska aktören inte friskrivas sitt ansvar. Om den politiska
aktören genom ord och/eller handling signalerar ”privat produktion av vård och
omsorg i kommunen är inte önskvärd” formar det ett beteendemönster hos de
beroende aktörerna som resulterar i utebliven privat produktion av vård och
omsorg.

Politikerna är beroende av kvinnorna för att nå ökad sysselsättning och en del
kvinnor är beroende av politikernas vilja att tänka i nya banor och främja nya
verksamheter för att kunna starta företag. Politiker, kvinnor, sysselsättning och
politiska beslut formar tillsammans arenan Företagande i Boden. Prat och
praktik är också politik, oavsett vem som pratar och agerar. Företagande som
arena kan alltså betraktas på tre nivåer; samhällsnivån som motsvarar ideologi,
regional nivå som motsvarar regionalpolitik samt individnivå som motsvarar det
individuella/personliga. Vad kan då arenan Företagande tillföra förståelsen av
företagande? Spelet på arenan visar att företagande inte är ett i sig neutralt och
isolerat fenomen som bara ”ligger där ute”. Företagande är inte heller bara ett
fenomen som påverkas av omgivande strukturer. Företagande utgör i sig en
arena där förutsättningarna skapas. Prat, praktik och politik skapar härmed
tillsammans förutsättningarna för företagande i Boden. På samma sätt som
företagande inte är neutralt i skapandet är det heller inte neutralt i termer av kön.
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FÖRETAGANDE SOM ETT KÖNAT GÖRANDE

Jansson (2001) menar att arbete kan förstås som en könad praktik av ett i
grunden okönat görande. Detta har tangerats tidigare men inte uttryckligen med
företagande i fokus. En dylik köning möjliggörs enbart om arbete/företagande
åläggs en könad mening och betydelse. Länge har en klar åtskillnad mellan
kvinnors och mäns arbete, uppgifter och ansvarsområden varit en realitet. Ett
uttryck för detta är uppdelningen mellan det obetalda arbetet inom den
reproduktiva sfären som av tradition tillfallit kvinnor kontra det betalda arbetet
inom den produktiva sfären som tillfallit män (Miles, 1993; Wiesner, 1993;
Ohlander & Strömberg, 1996). Inte bara kvinnor och män polariseras, så även
det som betraktas som kvinnors respektive mäns arbete. Det okönade görandet
är i sina uttryck inte längre könsneutralt. Företagande är en del av detta könade
görande och även här har könsstämpeln långa rötter tillbaka i tiden. Här
handlade det inte om att segregera och sortera kvinnor och män som företagare i
olika riktningar. Kvinnan som företagare var inte ens en juridisk möjlighet
(Ohlander & Strömberg, 1996). Dagens samhällsstruktur, normer, värderingar
och föreställningar kring kvinnor, arbete och företagare är en produkt av vår
historiska arv.

Utan tvekan är mycket annorlunda idag. Utan tvekan finns också, alla
förändringar till trots, strukturella likheter. Polariseringen är mellan kvinnors
och mäns sfärer är inte lika total, den grundläggande värderingen som möjliggör
och legitimerar själva åtskillnaden har däremot inte utraderats (jämför Hirdman,
1990). Dikotoma motsatspar kan bli så vedertagna att de sällan ifrågasätts
(Holmquist & Lindgren, 2002; Rösing, 2002). Därmed blir de också
svårföränderliga. Väl institutionaliserad och betraktad som en normalitet bleknar
den könssegregerade laddningen vari polariseringens ursprung ligger. Varken
skillnader eller likheter mellan eller inom grupperna kvinnor och män
problematiseras vidare (jämför Yagisako & Collier, 1987; Saarinen, 1989;
Bordo, 1990; Harding, 1994). Den struktur som möjliggör och upprätthåller
dagens könssegregerade arbetsmarknad och dess olika manifestationer tenderar
därmed att frias samtidigt som den enskilda individen på motsvarande vis
tenderar att fällas (se Dahlström, 1992; Jansson, 2001; Ahl, 2002).

Vad gör då företagande till ett könat görande? Polariseringen mellan kvinnor
och män, deras arbete samt företagande som en historiskt manlig inmutning är
en grundläggande aspekt. Trots detta förs en diskussion om företagande och
företagaren som könade fenomen allt för sällan. Undantaget är när vi talar om
”företagare” och ”kvinnliga företagare”, dock i princip aldrig om ”manliga
företagare” om inte för att driva hem just denna poäng. Företagande och
företagare beskrivs ofta i termer och laddas med egenskaper som historiskt och
traditionellt anses känneteckna män och det manliga (Kovalainen, 1994; Berg,
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1997; Lindgren, 2000; Ogbor, 2000; Bruni et al, 2004). Sådana utmärkande drag
är alltså vedertagna i vår förståelse av företagande och företagaren och köns-
stämpeln blir normaliserad. Den enda köning som framträder är när kategorin
”kvinnliga företagare” skapas. Kvinnor blir härigenom avvikande från normen
som – i någon mening – alltså blir könsneutral (jämför Berg, 1997; Baker et al,
1997; Ogbor, 2000; Ahl, 2002; Bruni et al 2004).

Så länge kvinnor och egenskaper som betraktas som kvinnliga lyfts fram som
avvikande och aparta och genom detta också underordnas normen får detta
konsekvenser för kvinnor som närmar sig företagande (Mirchandani, 1999). Här
spelar kunskapsproduktionen kring företagande en viktig och betydande roll
(Ogbor, 2000; se även Sundin & Holmquist, 1989 och Berg, 1997). Det är
avgörande att tänka på och tala om kategorier på nya sätt för att blottlägga
bakomliggande föreställningar och upplösa polariseringar. En medvetenhet om
vad som önskas uppnås, vad som skapas och vad som reproduceras när kvinnor
lyfts ut som grupp och blir föremål för specifika satsningar som (potentiella)
företagare är viktig i detta görande. Härmed inte sagt att dylika satsningar är fel
eller kontraproduktiva, snarare förordas en strukturell medvetenhet som sträcker
sig längre än till att öka antalet kvinnor som företagare genom att få kvinnorna
att agera. Strukturellt ansvar bör tas för skapandet och/eller återskapandet av
företagande och företagare som könade kategorier. Om företagaren är könad och
kvinnan som företagare avviker från den manliga normen – hur kan då hennes
praktik och görande i egenskap av företagare vara könsneutralt? (jämför
Danilda, 2001; Hult, 2002; Holmquist & Sundin, 2002; Braag, 2003).

Att se könade strukturer och deras skapande kraft gör det också möjligt att se
och problematisera villkoren och förutsättningar men även skillnaderna i
kvinnors och mäns upplevelser av företagande (Sundin & Holmquist, 1989;
Marlow, 1997; Mirchandani, 1999), detta istället för att problematisera kvinnors
och mäns individuella val (Danilda, 2001; Hult, 2002; Braag, 2003). Ett led i att
problematisera sådana könade strukturer är att erkänna kopplingen mellan
arbetskraftens köning och företagandets framväxt och utveckling med avseende
på sektorer, branscher, nischer och dylikt (Spilling & Berg, 2000; Cowling &
Taylor, 2001; Holmquist, 2002; Sundin, 2002). I Boden satsas det på kvinnor
som företagare. Som diskussionen redan har fastslagit skapas kategorin ”kvinnor
som företagare” härmed och synliggörs. Kvinnorna som fysiska och biologiska
individer ställs i fokus och vidtagna åtgärder befäster denna åtskiljande
kategorisering enligt min tolkning. En anledning till att lyfta fram kvinnor som
grupp förefaller främst vara att den så kallade kvinnornas arbetsmarknad
drabbas hårt av de omstruktureringar som äger rum lokalt/regionalt. Den givna
situationen betyder inte att problematiseringen med nödvändighet behöver
koncentrera sig på biologiska kvinnor och deras situation. Fokus, i prat men än
mer i handling, kan istället läggas på strukturella betingelser, på näringslivets
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utveckling och förändrade karaktär, på privat produktion av vård och omsorg
som ett led i att ta befintlig kompetens till vara med mera. Detta görs i
kommunens handlingsprogram men om detta också uppföljs i handling förbigår
det kvinnorna i studien vilket deras upplevelser och erfarenheter visar.
Tolkningen säger samtidigt att kvinnornas upplevelser och erfarenheter delvis
har sina rötter i deras egna idéer och föreställningar om företagande, företagare
och inte minst om sin egen roll som företagare. Icke desto mindre är utfallet av
WIP/AdAstra talande.

Det regionala könskontraktet har betydelse för företagandets (och allt arbetes)
köning (Forsberg, 1997). Könskontraktet står i sig inte i fokus i den här
avhandlingen och en analys av det regionala könskontraktet samt dess effekter
blir därmed ytterst begränsad. En specifik aspekt vill jag ändå lyfta fram. Enligt
Forsberg (1989) är de krafter som påverkar individens beslut och möjligheter en
kombination av individuella, psykologiska, fysiska och strukturella faktorer. Vid
en strukturell omvandling öppnar sig möjligheten för delar av arbetskraften att
förflytta sig på arbetsmarknaden. I en dylik process blir den traditionella
arbetsfördelningen mellan kvinnor och män samt strukturomvandlingens art av
betydelse. Boden äger en tradition där kvinnor i stor utsträckning varit
yrkesverksamma inom vård och omsorg och män offentligt anställda i försvaret.
Offentlig produktion har utgjort en betydande del av arbetsmarknaden och har
genom detta också sorterat kvinnor och män till olika offentliga verksamhets-
områden. Neddragningar, sjukhusflytt och omstruktureringar leder till att denna
traditionella uppdelning inte längre kan upprätthållas. Synen på och före-
ställningen om vad som utgör kvinnors och mäns arbete förändras enligt min
förståelse inte självklart i samma takt som ett resultat av strukturomvandlingen.
Av tradition arbetar kvinnor inom vård och omsorg och den bild av kvinnor som
arbetskraft som denna tradition skapar ligger inte helt i linje med normen för
företagande och företagare enligt samma könade princip. Detta omöjliggör inte
en förflyttning på arbetsmarknaden där könade gränser kan överskridas men min
ståndpunkt är att förflyttningen handlar om mer än om en rad kvinnors
individuella val.

En sådan förflyttning utmanar strukturer, det regionala könskontraktet visavi
arbete, föreställningar, normer och självbilder. I denna process skall således
kvinnornas och politikernas idéer och föreställningar om företagande mötas och
i bästa fall sammanfalla. Jag ser företagande som ett strukturellt könat görande
för kvinnor, dels genom de bilder de själva har av sysselsättningsalternativet
samt vissa tveksamheter kring den egna rollen som företagare, dels genom att
företagande tydligt relateras till den egna familjesituationen och det obetalda
arbetet i hemmet av flertalet kvinnor. Utförandet av det obetalda arbetet är en
tjänst som kvinnor förväntas tillhandahålla och eftersom kvinnor förväntas agera
på ett, ur ett större perspektiv, självuppoffrande sätt uppfattas sådana handlingar
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inte som hedervärda utan som en självklarhet, ett instinktivt beteende (Jansson,
2001, jämför även Forsberg, 1992). Redan här stöter kvinnor på normerande
patrull när de skall förvärvsarbeta. Strukturella begränsningar möter kvinnor
men ansvaret för att pussla ihop livets alla delar blir kvinnornas, klarar de inte
denna balansgång blir det ytterst deras individuella problem att hantera (Baude,
1987; Jansson, 2001, se även Dahlström, 1992). Köningens problematik uttrycks
både explicit och implicit. Vad jag kan se förefaller köningen inte att tas i
beaktande från politiskt håll. Om den blundas för, om en genuin omedvetenhet
föreligger eller om problematiken bara inte adresseras i prat och handling låter
jag vara osagt. Däremot menar jag att man från politiskt håll, utifrån
strukturernas köning, har allt att vinna på att se och förstå de effekter som
sådana strukturella betingelser har på individernas val, upplevda möjligheter,
erfarenheter och dylikt.

Kvinna, maka, mor och … företagare?

Kvinnor är alltid kvinnor, även i rollen som företagare bär de sin könade
stämpel. Detta får praktiska konsekvenser för kvinnors liv. Då kvinnor först och
främst är kvinnor kan inte beslutet om kvinnans företagande förhandlas om i
familjen utan att genuskontraktet också omförhandlas, de två sfärerna är
kopplade till varandra. Förståelsen av företagande har således rötter i förståelsen
av kön med mannen som norm i båda fallen (Berg, 1997; Ogbor, 2000; Bruni et
al, 2004). Jag betraktar härmed förståelsen av företagande och företagaren som
underordnad förståelsen av kön i termer av makt att definiera hur en ”riktig”
företagare skall vara och vad som skall utmärka Honom. Då mannen utgör
normen både för hur vi pratar om kön och hur vi pratar om företagande (och än
mer företagaren) är det inte förvånande att det kan uppstå en diskrepans mellan
beskrivningen av Kvinnan och beskrivningen av Företagaren. Det manliga kan,
relativt oemotsagt, utgöra det mänskliga och en vedertagen norm och sanning
skapas. I opposition till detta blir kvinnan bärare av sin egen problematik, både
som kvinna och företagare (Marlow & Strange, 1993). Den polariserande
principen döljs och att den biologiska kvinnan, med ”tillhörande” egenskaper
och uppgifter, ställs mot mansmyten om företagaren erkänns inte. Med detta i
åtanke känns det varken konstigt eller avlägset att relationen mellan företagande
och familjeliv är stark och viktig för kvinnor. Flera kvinnor relaterar sin roll som
företagare till sin roll som maka och mor. Oavsett vilka praktiska uttryck detta
tar sig så finns den givna kopplingen allestädes närvarande och familjens
trygghet tenderar att sättas före företagandet.

Att könsmaktstrukturen är starkt förankrad i det sociala livet vi lever samt att
den är begränsande för samtliga individer som lever under denna ”naturlag” har
otaliga gånger konstaterats och påvisats (de Beauvoir, 1949; Moore, 1988 m fl).
Och ändå, detta idoga arbete till trots, kvarstår Kvinnans ”annorlundahet” och
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avvikelse. Även i egenskap av företagare och inte minst i förutsättningarna för
att kunna vara det. Således finns all anledning att fortsätta att lyfta fram
genusaspekten i såväl tal, text som handling. Att förstå företagande utan att ta
genusaspekten i beaktande kan aldrig vara att förstå företagande fullt ut. Men att
i ord måla upp en bild av kvinnor och män som jämställda med samma
strukturella möjligheter att vara företagare och att vidare göra denna bild till en
så kallad sanning leder allt för lätt till att underliggande handlingar och
skillnader i möjligheter för kvinnor och män kommer i skymundan. Det menar
jag vara ett dubbelt underordnande av Kvinnan, också i egenskap av (potentiell)
företagare (jämför Holmquist, 2003).

Hur ska då kombinationen Kvinna och Företagare kunna stå upp mot
kombinationen Kvinna, Maka och Mor? Teoretiskt behöver dessa två
kombinationer inte vara ömsesidigt uteslutande och därmed inte heller stå upp
mot varandra. Eriksson och Eriksson (2002) visar bland annat på hur
konstruktionerna kön och arbete är relaterade till varandra och därmed kan ett
samspel snarare än ett motsatsförhållande förutsättas. Men praktiken följer inte
alltid teorin eller den ideala bilden av hur det skulle kunna vara om…… Den
rådande familjesituationen spelar en viktig roll när beslut om företagande (eller
inte) tas av kvinnorna. I så motto är beslutet om företagande allt annat än ett
isolerat beslut som står för sig självt, och företagande kan därför inte förstås
isolerat. Företagande betraktas av kvinnorna som ett alternativ om det är
förenligt med familjeliv. Tanken på det motsatta, att ordna familjelivet efter
företagandet, känns sannolikt mindre provokativt för många om företagaren är
man istället för kvinna. En sådan prioritering bryter inte mot normen för hur en
god Make och Far bör bete sig, däremot bryter den mot normen för hur en god
Maka och Mor bör bete sig (jämför Devor, 1989; Ohlander & Strömberg, 1996;
Berg, 1997; Danilda, 2001). Att konstatera att genus är den starkaste ordningen,
överordnad ordningen om företagande, är inte nytt eller banbrytande. Men
alldeles uppenbart förtjänar det upprepas och poängteras om och om igen.

De flesta kvinnor i den här studien uttrycker inget primärt intresse av att bli
företagare. Drivkraften utgörs istället av möjligheten att, på olika vis, förändra
och förbättra situationen för andra. Med detta kan kvinnornas professionella
identitet så som den uttrycks av kvinnorna själva snarast härröras till arbetet
inom vård och omsorg och inte till företagande, den professionella identiteten
som företagare relateras av flertalet kvinnor tydligt till den professionella
identiteten som vårdgivare (jämför Eriksson & Eriksson, 2002). Denna drivkraft
ligger väl i linje med hur Kvinnan i dåtid och nutid beskrivs som
omhändertagande. Drivkraften ligger också väl i linje med det som
karaktäriseras som kvinnornas arbetsmarknad och därmed även i linje med ett
förhållningssätt som utmärker anställning inom vård och omsorgsrelaterade
yrken. Den traditionella och väl rotade beskrivningen av Kvinnan avspeglar sig i
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det vi känner som kvinnornas arbetsmarknad, något som kan försvåra för
kvinnor att identifiera sig som företagare (Kovalainen, 1993; Carlsson
Wetterberg, 1998). En könad kunskapsbas i samhället ger också ett könat
företagande (Spilling & Berg, 2000). Jag menar att detta också slår tillbaka på
drivkrafterna till företagande. Bakgrund, erfarenhet och förvärvad kunskap och
kompetens präglar naturligt de banor i vilka individer funderar när det gäller
sysselsättning och här kan jag inte se att företagande utgör något undantag. Det
innebär vidare att det inte är fullt så enkelt som att hävda att drivkrafterna inte
skiljer sig åt mellan kvinnor och män som företagare utan att det snarare är
hinder och begränsningar som kvinnor möter i sitt värv som är genusspecifika
(Carter, 2000).

Flera kvinnor i studien ser marknader för sina produkter och tjänster, de ser
framtida möjligheter till expansion och de har visioner. Att se sig själva som
företagare är trots detta uppenbart svårt, så är även tanken att ta ekonomiska
risker. Detta främst för familjens skull. Kvinnorna är präglade av sin
yrkesverksamhet inom vård och omsorg, vana att placera andra i centrum, att ge
och finnas till hands för andra. I rollen som företagare måste kvinnorna placera
sig själva i centrum och ta för sig på ett helt nytt sätt vilket upplevs som
främmande och för många obekvämt. Kvinnan utgör alltså normen för
vårdgivaren men antitesen till företagaren. Yrkesbakgrunden som vårdgivare,
med allt vad den innebär, är inte för alla helt kompatibel med identiteten som
företagare. Det betyder i sin tur att antitesen till företagaren personifierad måste
modifiera sin självbild för att identiteten som företagare skall kännas naturlig.
Retoriskt erbjuder företagande en lösning på ett sysselsättningsproblem och
öppnar också upp för stora möjligheter. Så länge pratet undantrycker delar av
praktiken som inte är könsneutrala kan en satsning på företagande bli en resa allt
annat än enkel och problemlösande. En del av praktiken som inte går helt hand i
hand med denna möjligheternas retorik är just svårigheten för kvinnor som
(potentiella) företagare att förhålla sig till och identifiera sig med den manliga
normen för företagare (jämför Kovalainen, 1994).

På individuell nivå går det att argumentera för att en del kvinnor inte har den
önskan och drivkraft som krävs för att bli företagare och att rollen därför känns
främmande. Rollen är i sig inte neutral, den har en laddning. Det finns överallt
föreställningar om vad det innebär att vara företagare, det finns uttalade och
outtalade förväntningar på företagare, och dessa sträcker sig vidare än till den
enskilda individen (jämför Lindgren, 2000). Vi matas alla av bilder och före-
ställningar och ”sanningar”, vi får lära oss vad som är rätt och fel, passande och
opassande. Dessa bilder och föreställningar skapar sammantaget Företagaren
och det är med Företagaren som kvinnorna skall identifiera sig. Om Före-
tagarens laddning har en manlig konnotation är det inte förvånande att det kan
kännas avlägset från kvinnornas sida att se sig själva som företagare (jämför
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Baker et al, 1997; Mirchandani, 1999; Ogbor, 2000; Ahl, 2002). Med den
manliga normen för Företagaren följer också föreställningar om vad som
kännetecknar ett ”riktigt” företagande i termer av verksamhet, bransch och
liknande (Baker et al, 1997; Holmquist & Sundin, 2002). Just den manliga
normens implicita karaktär kan vara försvårande (Baker et al, 1997; Berg, 1997).
Det som uttalas, det som ges ett namn och en tydlig mening kan öppet bemötas.
Det som inte uttalas förlorar inte i styrka, det är betydligt mer gäckande till sin
natur. Det är viktigt att förstå sådana implicita hinder och ta dem på allvar.
Annars ligger ett skuldbeläggande av den enskilda individen som inte ”hållit
måttet” nära till hands. Ett individuellt val blir härmed frikopplat från den
strukturella ordning som det är underordnat. Det är enklare att behandla
symptomen istället för den bakomliggande sjukdomen, dock kan det i ett längre
perspektiv visa sig vara en rent förödande hållning.

Vad innebär det då för kunskapsproduktionen om företagande att även den här
avhandlingen återskapar kategorin ”kvinnor som företagare”? Hur påverkas
studiens resultat, bortsett från det alldeles uppenbara att jag inte kan uttala mig
om mäns erfarenheter och upplevelser? Hade resultaten sett annorlunda ut om
studien hade inkluderat män eller kanske rent av enbart koncentrerat sig på män
i en likvärdig situation? Att svara på frågan är inte möjligt men att resonera
kring den kan göras. Det är inte givet att utfallet eller studiens resultat hade sett
annorlunda ut. Att skilja ut kvinnorna och deras perspektiv är ett val som i sig
implicerar att kvinnornas perspektiv är annorlunda än vad männens perspektiv
skulle ha varit. Vad leder valet till? Vad speglar det? En realitet där tydliga
skillnader föreligger eller en skapad åtskillnad där utfallet kommer av valet att
studera enbart kvinnor? Diskussionen kan te sig onödig eftersom avhandlingens
ambition är att spegla en bild av det spel som försiggår i Boden. Ingen ”sanning”
eftersträvas, ingen önskan att generalisera finns. Detta friskriver mig däremot
inte från ansvaret att reflektera över vad det är som avhandlingen producerar
och/eller reproducerar i termer av prat, värderingar, normer, föreställningar.

Kvinnor och män verkar i samma system, under samma struktur. Min
övertygelse är att detta slår olika mot kvinnor och män. Men exakt hur? Kanske
mellan grupperna kvinnor och män, kanske inom grupperna. Kanske är andra
kategorier än kön lika eller mer avgörande när det handlar om strukturell
segregering. Profession, klass, etnisk tillhörighet, ålder kan vara exempel på
sådana. Jag bestrider inte att maktstrukturen mellan kvinnor och män är starkt
förborgad i både vårt vetande och görande, däremot bör det inte förutsättas vilka
uttryck och former maktrelationen tar sig baserat på tidigare studier och resultat.
Det vi ”vet” bör inte generaliseras till alla situationer och arenor. Jag hoppas att
avhandlingen inte läses som ett försök att generalisera eller överföra ”sanningen
om könsmaktstrukturen” heller. Den appliceras dock på situationen som studeras
i Boden, detta är mitt val och min utgångspunkt. Andra läsningar och tolkningar
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välkomnas för att bättre förstå företagandets och företagarens förutsättningar
och villkor. Hade studien inkluderat såväl kvinnor som män tror jag att
skillnader i kvinnors och mäns upplevelser, erfarenheter och bemötande hade
framträtt. Jag är däremot inte säker på hur dessa skillnader hade sett ut eller på
vilka punkter de hade framträtt.79 I linje med detta resonemang är det inte heller
självklart vad som står i fokus när företagande diskuteras och betraktas. Är det
en konstruerad ”sanning” om företagande som diskuteras eller är det ett faktiskt,
reellt företagande?

FÖRETAGANDE SOM IDÉ ELLER REALITET

Det finns anledning att fundera över företagande som som idé och/eller realitet;
vad är det som framträder i Boden? I det politiska pratet framställs företagande
som en möjlighet att förverkliga en idé, ett sätt att ta kompetens till vara och att
lösa en ansträngd situation på den lokala arbetsmarknaden. Pratet används som
fördelsmarkering och som samförståndsmarkering. Näringslivsnytt porträtterar
flertalet nöjda och framgångsrika företagare samtidigt som Bodens kommuns
fördelar och företagsfrämjande aktiviteter lyfts fram. Det talas om Bodenandan.
Kvinnors företagande framställs som en viktig satsning och nytänkande
uppmuntras. Så gör även avknoppningsverksamheter från offentliga
verksamhetsområden. Sammantaget andas det politiska pratet möjlighet,
förverkligande, framgång, partnerskap. Kvinnornas berättelser målar upp en
kontrasterande bild.

Bland kvinnorna finns en osäkerhet inför såväl formen för görandet
(företagande) samt varandet (rollen som företagare). Företagande beskrivs bland
annat som någonting som i huvudsak män ägnar sig åt. Företagande som
möjligheternas aveny må vara en politisk utgångspunkt, jag tolkar den inte i
huvudsak som kvinnornas mer än i ett initialt skede. Upplevelserna av praktiken
avviker i många fall från denna bild. Det står för mig klart att olika
föreställningar om företagande och företagare föreligger. Med så olika utgångs-
punkter håller jag det för högst troligt att även föreställningarna rörande
WIP/AdAstra samt förväntningarna på satsningen skiljer sig åt. Materialet är
inte fylligt nog för att på den här punkten vidare analysera hur föreställningar
och förväntningar ser ut eller hur pass kompatibla de är. Det som däremot låter
sig göras är att resonera kring själva diskrepansen och vad den kan ses som ett
uttryck för. Vad är det politikerna förhåller sig till; är det ett faktiskt och reellt
företagande eller idéer om företagande? Handlar den politiska satsningen om
kvinnor som faktiska företagare eller om idéer om kvinnor som företagare? Den
politiska aktören kan, via normaliserande sanktioner, styra kvinnors företagande
                                                  
79 För en vidare problematisering av det vanskliga med att behandla och betrakta kvinnor och
män som homogena grupper, se exempelvis Yanagisako och Collier (1987); Bordo (1990);
Kerfoot och Knights (1993).
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till stor del. Men vad är då ”normalt”? Vad ska kvinnorna normaliseras till om
de inte kan betraktas som ”normala” i sina ambitioner och satsningar?
Resonemanget gäller på motsvarande vis för kvinnorna som går in i den
politiska satsningen. Vad är det som skall konstrueras på arenan där politiker
och kvinnor möts? Min förståelse är att det är en kombination av olika aspekter
som tillsammans formar de föreställningar som parterna tar med sig ut på
arenan. Denna aspekt är viktig då den får konkreta konsekvenser för utfallet av
WIP/AdAstra och det lokala näringslivsarbetet samt för kvinnornas liv och
försörjning (jämför Hacking, 1999).

Enkelt vore att konstatera att satsningen enbart handlar om kvinnor i biologisk
bemärkelse. Det biologiska könet utgör en sorteringsmekanism för vilka
individer i kommunen som WIP/AdAstra väljer som primär målgrupp. Hur kan
satsningen då handla om någonting annat? Jag hävdar att om det blott vore så
enkelt skulle en tydlig diskrepans mellan kvinnornas och politikernas
föreställningar om företagande och företagaren te sig främmande. Att satsningen
vänder sig till faktiska, fysiska kvinnor är förstås odiskutabelt och det är inte på
denna punkt som kvinnornas och politikernas föreställningar går skilda vägar.
Men det måste handla om mer än så. Där föreställningarna går skilda vägar är i
frågan om vad företagande innebär, medför, erbjuder samt vem och vad
företagaren förväntas vara. Föreställningar möter förväntningar.

Redan när kursens målgrupp fastställs klassificeras kvinnorna. Som grupp är de
föremål för en egen, särskild satsning oavsett vad som ligger bakom
klassificeringen (till exempel att det främst är kvinnor som drabbas när
arbetsmarknaden omstruktureras eller att kvinnor anses behöva särskilt stöd och
uppmuntran i sin satsning på företagande). Att tillhöra och identifiera sig med en
kategori torde påverka individernas upplevelser av sig själva, både som kvinnor
och som företagare. Individen skapas härmed till en viss sorts kvinna och en viss
sorts företagare (Hacking, 1999). Att rollerna som maka, mor och företagare
upplevs som konflikterande av flera kvinnor vittnar om detta. Kroppen och
idéerna om kroppen inklusive hur kroppen förväntas spela olika roller går inte
att separera från varandra, de föder snarare varandra och kvinnorna i satsningen
laddas på detta vis med förväntningar. Sådana förväntningar är av implicit och
explicit karaktär och den politiska satsningen i Boden betraktar jag som ett gott
exempel på uttalade och outtalade föreställningar och förväntningar i
kombination (jämför Hacking, 1999:30). Ett sådant skapande får även materiella
konsekvenser då föreställningar och förväntningar också påverkar den
infrastruktur som växer fram och omger konstruktionerna företagande och
företagare (Hacking, 1999). Det politiska pratet signalerar framgång, möjlighet,
förverkligande, partnerskap. Det är den idén om företagande som kvinnorna
möter på arenan och således skall förhålla sig till. Infrastrukturen, där
WIP/AdAstra kan ses som ett inslag, byggs upp för att svara mot vad denna idé
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om företagande kan behöva för att främjas och utvecklas. Kvinnornas prat å
andra sidan uttrycker osäkerhet och/eller tveksamhet på flera områden. Finns
beredskap och utrymme för detta i en infrastruktur som konstrueras efter idén
om möjlighet, framgång och partnerskap? Min tolkning är att ett sådant
utrymme är begränsat, väl medveten om att även detta blir ett kategoriskt
resonemang. Kanske finns beredskap och utrymme, kanske är det parternas
förståelse för varandra som saknas.

Den konstruerade idén om kvinnan som företagare påverkar vad som upplevs
som möjligt respektive inte möjligt av kvinnorna. Om den idé, den föreställning,
som det politiska pratet förmedlar delats av kvinnorna samt om politikerna varit
beredda att fullt ut följa upp den i handling håller jag det för troligt att
satsningen hade renderat fler företagare i slutändan. Flera kvinnor ställer sig
tveksamma inför företagande som görande i relation till ansvar och åtaganden
för hem och familj samt inför sig själva i rollen som företagare. Denna idé om
svårighet och motsättning (som här behandlas kollektivt och därmed även den
blir kategorisk trots att den inte är gällande för samtliga kvinnor i studien) får
genomslag. Idén gör det svårare att se möjligheter, framgång och partnerskap
som givna resultat eller mål för egen del. Några kvinnor som ser möjlighet,
framgång, förverkligande och partnerskap med kommunen i sina egna satsningar
upplever att de möter andra hinder. Främst är det kvinnor som försöker sjösätta
verksamheter som ligger nära offentliga verksamheter bedrivna av kommunen
själv som uttrycker detta. Härmed ser jag det som befogat att även fråga sig vad
som tar sig uttryck i det politiska pratet kontra det politiska agerandet. Ett sätt att
närma sig detta är att betrakta pratet som baserat på en ideal idé om företagande
och företagaren medan det i handling föreligger en politiska/ideologiska risk.
Företagande som möjligheternas aveny är då inte längre riskfri att färdas på.
Realiteten blir en idé, en abstrakt föreställning, en arketyp som förvisso kan fylla
en legitimerande funktion men likväl kommer med en risk eller en kostnad när
den skall omsättas i praktik. Så även för parten som förespråkar den.

Skillnaden mellan idé och arketyp ser jag som en nivåskillnad i föreställning. En
idé är ett tankemässigt förslag på hur någonting skall eller skulle kunna vara, ett
bakomliggande förslag som påverkar hur vi förhåller oss till i det här fallet
företagande. Ett exempel på en idé om företagande kan vara företagande som en
lösning på ett sysselsättningsproblem. Arketypen är en mer ursprunglig bild, en
urbild. Idén förstår jag således som mer grund än arketypen som är närmast
symbolisk och konceptuell. Med företagandets och företagarens historia som en
tydlig mannens inmutning menar jag att det inte är obefogat att tala om det
arketypiska företagandet som mannens företagande, ”the selfmade man” med
alla föreställningar som kommer med denne. Tidigare förbud mot kvinnors
företagande, dispens för vissa kvinnor att driva vissa verksamheter som en form
av välgörenhet och liknande (se kapitel 3) fastslår förståelsen av företagande
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som någonting tillhörande mansvärlden, som någonting relaterat till försörjning,
trygghet och framgång.80 Ytterligare en skillnad mellan idén om företagande och
arketypen för företagande menar jag vara dess föränderlighet. Idéer kan ta sig
olika uttryck och även skilja sig åt i relativt stor utsträckning beroende på vilken
samhällsnivå de studeras, i vilka sammanhang, hos vilka aktörer och liknande.
Arketypen är av mer konstant karaktär. Ur arketypen föds olika idéer på olika
samhällsnivåer, i olika sammanhang, hos olika aktörer och så vidare. Arketypen
är på så vis mer svårföränderlig än idéerna kring densamma. Idéer kan vara mer
eller mindre konservativa, föränderliga, gränsöverskridande och traditionella.
Här spelar regional tradition och även regionala könskontrakt en betydande roll.

Könsmaktstrukturen påverkar vad som betraktas som kvinnors respektive mäns
handlingsutrymme (Forsberg, 1992). Mannen som norm för den ”typiska
företagaren” spelar in men så även medförande, strukturella förutsättningar. Den
övergripande strukturen lägger grund för riktlinjer rörande både politik och
praktik och för att skapa förutsättningar i linje med dessa. Kanske är det
kontroversiellt att satsa på kvinnors företagande, kanske inte. Kanske är det
accepterat att kvinnor driver företag inom alla tänkbara branscher och nischer,
kanske inte. På detta vis åläggs arketypen begränsningar, möjligheter och
liknande i linje med regionala värderingar. Ytterst är det dock idén om
företagande och företagaren som är individuell vilket också kvinnornas
upplevelser vittnar om. Denna individuella idé är vad som möter det arketypiska
företagandet. Detta möte menar jag kan bli avgörande för om företagande går
från att vara idé till att bli praktik. Poängen är att det inte alltid räcker med att
förändra en föreställning om vad företagande kan eller ska vara så länge detta
förändringsarbete fortfarande relateras till en mer genomsyrande, övergripande
arketyp som givetvis inte är neutral81.

VAD INNEBÄR DETTA FÖR FÖRETAGANDE?

Tydligt är att en ömsesidighet föreligger mellan företagande och omgivningen
och därmed föreligger också beroenden mellan företagande och olika aktörer i
omgivningen. Detta kan begripliggöras med tankar om ett cirkulärt beteende
mellan företagande å ena sidan och omgivningen å den andra. Kapitlet visar hur

                                                  
80 Olika definitioner av begreppen idé och arketyp kan jämföras och ställas mot varandra,
denna diskussion utgår från definitionerna i ”Bra böckers svenska ordbok” (1993) och ingen
vidare teoretisk skärskådning görs.
81 Bruni et al (2004:406-410) talar om entreprenöriell aktivitet som en arketyp av socialt
agerande, som institutionaliseringen av värderingar och symboler. De talar även om
’entreprenören’och ’ledaren’ som arketyiska figurer. Detta ligger delvis i linje med
resonemanget fört här, skillnaden är att företagande här betraktas som en arketyp i sin egen
rätt, inte som en representation av socialt agerande och inte heller är resonemanget kopplat till
aktören, entreprenören. Feneomenet som sådant ses som av arketypisk karaktär.
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omgivningen kan skapa företagandets förutsättningar men lyfter även fram
företagandets eget agentskap. Företagande är inte neutralt eller passivt.
Företagande är ett aktivt fenomen i sig självt, det skapas men det agerar också
som medskapare. Analysen visar på avsaknaden av neutralitet som ofta
förmodas omgärda företagande. Diskussionerna understryker att det är viktigt
hur omgivningen relaterar till företagande och företagare och att detta i högsta
grad påverkar företagandets förutsättningar samt hur ett sådant samspel med
omgivningen kan gå till.

Företagande förstås bland annat som en arena där prat, politik etc interagerar.
Olika aktörer möts och skapar och/eller återskapar företagande men även
företagaren. Kvinnorna som potentiella aktörer är också aktiva på arenan och ett
sätt att förstå deras del av skapandet av sina egna premisser är att ta deras prat i
beaktande. Några kvinnors prat liknar jag närmast vid en samförstånds-
markering, de flesta kvinnornas prat utgör dock vad jag kallar för en
motståndsmarkering då det uttrycker den egna situationens upplevda
begränsningar relaterat till den politiska aktörens agerande. Här tydliggörs att
även den part som kan tyckas vara beroende och utan större möjligheter att
påverka och agera ändå deltar i skapandet av företagandets premisser.
Resonemanget ligger i linje med Foucaults tankar om makt och motstånd, det är
i denna spänning som makt utövas och som företagandets premisser skapas.

Föreställningar och idéer om hur företagande och även företagare ska vara, vad
de ska göra och liknande sorterar på många ledder och bredder, kön är en tydlig
och genomgripande sådan. Härigenom aktualiseras tankar kring föreställningar
och idéer kontra realitet och praktik. Frågan vad som egentligen relateras till - en
uppsättning idéer och föreställningar som får omgärda företagande och
företagaren eller ett faktiskt, reellt företagande - är svår att konkretisera. Hur
blottlägger man detta? Mekanismen i sig menar jag vara så subtil att den med
sannolikhet inte alltid medvetandegörs. Det gör inte mekanismen mindre
kraftfull eller viktig. Frågan har betydelse då jag menar att infrastruktur och
förutsättningar skapas utifrån vad den relateras till och på grundval av vad som
önskas uppnås. Tanken om ett arketypiskt företagande kan bidra till att förklara
de idéer som inte är konkreta, praktiska och synliga. Ett arketypiskt företagande
torde ha relativt få beröringspunkter med faktiska och konkreta, vardagliga
situationer som de flesta företag och företagare ställs inför. Om infrastrukturen
byggs relaterad till ett arketypiskt företagande är den således med förmodan inte
alltid kompatibel med många företagares realitet. Jag menar att det är viktigt att
våga väcka och ställa frågan och den förutsätter rannsakan från samtliga
inblandade parter som närmar sig företagande (i det här fallet politiker och
kvinnor som potentiella företagare). Vad tror man, vad gör man, vad vill man
och vad väljer man och framför allt – vad får det för konsekvenser?
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EN UTVECKLAD FÖRSTÅELSE AV ETT SOCIALT SPEL

I figur 7.1 betraktas företagande, idén om företagande, makt och genus/kön på
samhällsnivå, regional nivå och individuell nivå som politik och prat omsatta i
handling. Detta tar sig olika uttryck och det är dags att utveckla och konkretisera
resonemanget och fylla figuren med ett mer nyanserat innehåll. I figur 7.1 flyttar
politik och prat och på själva arenan och får känneteckna det spel som äger rum
där. Detta gör att spelet på arenan i grunden betraktas som legitimitetsskapande.
När en konkretisering nu äger rum i figur 9.3 speglar detta olika uttryck för det
legitimitetsskapande spel som äger rum på arenan där kvinnors företagande
skapas.

Det står tydligt att spelet i Boden har en politisk grund, inte enbart för att den
ena aktören är kommunen och dess politiker utan även för att det handlar om
makt, styrkedemonstrationer och beroenden i diverse relationer på olika nivåer.
WIP/AdAstra är också en politisk satsning på kvinnors företagande. Som
diskuteras i kapitel 7-9 är den politisk på flera vis. Den lanseras som en
problemlösande åtgärd, den verkar legitimerande, den sorterar kvinnor från män
i egenskapen av företagare och så vidare. Både prat och handling gör detta. Både
politiker och kvinnor gör detta. Styrkeförhållandet parterna emellan betraktar jag
dock som ojämnt. Analysen visar att både kvinnor och politiker tillsammans
skapar den situation som uppstår om än med olika förutsättningar att påverka
och definiera. Kvinnornas prat som motståndsmarkering lyfter fram detta. Den
specifika arenan i Boden existerar i en omgivning där olika aspekter utgör ett
yttre ramverk för vad som är legitimt och inte på denna arena. Detta ramverk
tecknas här på samhällsnivå, regional nivå och individnivå och diskuteras utifrån
aspekterna genus/kön, företagande, idén om företagande och makt. Den politiska
omgivningen samt prat kan alltså betraktas som konkreta medel att omsätta
teoretiska byggstenar till praktik och fångar genom detta upp samhällsnivåer,
fenomen och aktörer. Det är nu tid att summera, utveckla och utvärdera. Detta
görs med utgångspunkt i figur 9.3 nedan.
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  SAMHÄLLSNIVÅ      REGIONAL NIVÅ INDIVIDUELL
NIVÅ

  GENUS/KÖN   Strukturell segregering    Regional tradition Balansera roller

  FÖRETAGANDE   Politiskt/ideologiskt       Survival of the Upplevt
                   ideologically fittest handlingsutrymme

  IDÉN OM   Arketypiskt        Reglerande Varierande
  FÖRETAGANDE

  MAKT   Det sociala systemets      Makt-över Beroendestyrt
  makt

Figur 9:3  Det sociala spelet som teoretisk och praktisk arena

Figur 9.3 har många delade beröringspunkter med framställningen i kapitel 3-5.
Förståelsen av aspekten genus/kön är en sådan. Teoretiskt och empiriskt
uppvisas ingen större skillnad i hur aspekten tar sig uttryck. Genus/kön förstås
som strukturellt segregerat på samhällsnivå, som präglat av regional tradition på
regional nivå samt som svårigheten att balansera olika roller på en individuell
nivå baserat på vad som kommer till uttryck i kvinnornas berättelser. Detta
styrker utgångspunkten att könsmaktstrukturen slår igenom i det sociala livet,
gör åtskillnad mellan kvinnor och män och därigenom även påverkar kvinnors
förutsättningar som företagare. En av avhandlingens grundläggande premisser är
styrkt och den uttrycks i prakt, politik och praktik.

Uttrycken för företagande på omgivningens tre nivåer uppvisar både likheter och
olikheter mellan teori och empiri. På samhällsnivå förstås företagande som
politiskt och ideologiskt. Det är en politisk och ideologisk agenda som drar upp
ramarna för vad som är att betrakta som acceptabelt och legitimt för företagande
och företagare och detta ramverk flyttar sedan ner till en regional nivå och
vidare till en individuell nivå. Att förhålla sig till ramverket är inte att likställa
med att ställa sig bakom det. Därför är det fullt möjligt för variationer att
framträda på såväl regional som individuell nivå. Här konkretiseras den
regionalpolitiska aspekten. Survival of the ideologically fittest symboliserar det
legitimitetsskapande som äger rum på denna nivå. Analysen visar att det handlar
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om att göra ”rätt” enligt de föreställningar och den ideologi som är rådande i
regionen. Att inte överträda osynliga gränser. Det är viktigt att vara tydlig, i
Boden framträder detta spel som av restriktiv och begränsande karaktär men så
behöver inte vara fallet i alla regioner. En ideologi behöver inte snäva in, den
kan lika gärna öppna upp. Det är alltså inte i begreppet som laddningen ligger
utan i den konkreta situation som studeras. Någonting som jag menar träder
fram tydligt i kvinnornas berättelser är vad som speglar företagande på individ-
nivå i figur 9.3, nämligen kvinnors upplevda handlingsutrymme. Av kvinnorna i
Boden framställs detta främst i form av begränsningar men inte heller detta är
gällande för samtliga kvinnor. Kvinnorna verkar alla inom samma strukturer på
samhällsnivå och på regional nivå.

Hur kvinnorna enskilt väljer att förhålla sig till dessa strukturer betraktar jag
som centralt och avgörande för vilka möjligheter kvinnorna ser för sig själva
som företagare. Denna skillnad framträder i kvinnornas berättelser där de
kvinnor som ser strukturella begränsningar men inte identifierar sig med dessa
är de som startar företag. Det är däremot svårt att här uttala sig om vad som ger
vad. Skillnader i kvinnornas upplevda handlingsutrymme och i utfall av
WIP/AdAstra går visserligen att relatera till varandra. Samtidigt kan en parallell
också göras mellan de kvinnor som startar företag och vad som förefaller vara
ideologiskt möjligt i den aktuella regionen. Utfallet kan således påverkas av
individernas upplevda handlingsutrymme eller med önskan att producera vård
och omsorg eller inte. Utfallet kan även utgöra en kombination av dessa två som
jag ser det. Oavsett hävdar jag att det är viktigt hur kvinnorna själva förhåller sig
till strukturella begränsningar då detta påverkar vilka val de själva tycker sig ha i
diverse situationer relaterade till företagande. De begränsningar jag som individ
inte ser har betydligt mindre möjlighet att påverka mitt agerande. Ett dylikt
resonemang friar absolut inte strukturer från ansvar, det syftar snarast till att
nyansera problematiken och att lyfta fram skapandet av förutsättningarna som
pågåendes på flera nivåer och av flera aktörer i samma sociala system.

Idén om företagande framträder tydligt i kapitel 7 och aspekten behandlas vidare
i kapitel 8 och 9. Resonemanget kan föras på olika nivåer, jag menar att även
idéer kan vara mer eller mindre konkreta, subtila och så vidare vilket gör att
synligheten och förändringsbenägenheten ser olika ut. Ytterst argumenterar jag
för en arketypisk bild av företagande, en arketyp som inte behöver ha någonting
med konkreta uttryck att göra. Arketypen är närmast symbolisk och utgör en
sorts urbild av företagande. Denna arketyp har historisk grund. Arketypen
väcker i sig idéer om hur och vad företagande och företagare skall vara och göra
och är på så vis del i att skapa förutsättningar. Arketypiskt företagande kan
förstås som mannens företagande och oavsett om vi ansluter oss till arketypens
vänner eller inte finns den där att förhålla sig till. Att ansluta sig till eller att
positionera sig ifrån. Precis som företagande blir politiskt, ideologiskt och
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relativt generaliserande på samhällsnivå blir även idén om företagande det. På
regional nivå blir uttrycken för idéerna om företagande mer konkreta. I den här
avhandlingen framträder de främst som reglerande enligt min tolkning. Idén
verkar således vara att företagande är någonting som bör regleras och detta
menar jag har en ideologisk grund. Självfallet samexisterar flera idéer, det är
inte så enkelt som att en idé utkristalliserar sig och om denna i nästa led åtgärdas
förändras förutsättningarna. Upplevelserna av och uttrycken för de regionala
idéerna är i Boden trots det av reglerande karaktär. På en individuell nivå tolkar
jag idéerna om företagande som varierande. Tolkningen är dock att det,
variationerna till trots, är i relation till den grundläggande arketypen, till det
manliga företagandet, som variationerna framträder.

I det större systemet bor även makt. Detta understryks i det teoretiska och i det
empiriska materialet och således även i figur 9.3. Jag förstår detta som ett
pågående spel i det större, politiska systemet, ett spel som avgör vad som kan
betraktas som legitimt och acceptabelt. Det som faller utanför dessa ramar kan
sanktioneras bort, det större systemet äger denna potential genom möjligheten
att definiera. På en regional nivå sker en viss modifiering eller konkretisering.
Då makt tidigare beskrevs som övervakande konkretiseras detta genom att se
maktutövandet som kännetecknandes av makt-över. Makt-över har i sig en
övervakande funktion så på denna punkt skiljer sig förståelsen inte åt. Det som
däremot tillförs är en vidare förståelse för hur och med vilka medel en sådan
övervakning äger rum. Jag har både i detta och i tidigare kapitel talat om det
sociala skapandet som både politikernas och kvinnornas produkt. Vad som gör
makt-över möjligt är att styrkeförhållandet parterna emellan är ojämnt.

Politikerna som har ett övertag i styrka på den här arenan och i den här
situationen kan därmed välja hur övertaget skall förvaltas, hur maktutövningen
skall ske. Ett sätt att tolka det som äger rum i Boden är att se att den politiska
aktören väljer att bevaka sin position genom att övervaka sin motpart. Denna
tolkning bottnar i kvinnornas uttryckta upplevelser. Varför de upplever det på
detta vis kan jag inte säkert säga, bara att så är fallet. Andra vägar hade givetvis
varit lika möjliga. För de enskilda individerna är makt fortfarande inneboende i
en rad relationer som i sig är beroendestyrda. Om den individuella nivån
betraktas lodrätt i figur 9.3 menar jag att sådana relationer där makt och
beroende är kännetecken återfinns i hemmet och på arbetsmarknaden. Att hitta
en balans mellan olika roller tolkar jag i stor utsträckning som att förhandla om
sitt eget handlingsutrymme i en rad olika relationer. Gällande företagande är
situationen densamma, det upplevda motståndet måste förstås i relation till en
rad relationer och beroenden samt till maktutövning inom ramen för dessa
relationer på samma vis som relationer påverkas av hur handlingsutrymmet
upplevs. Diskussion har så här långt rört sig kring hur figur 7.1 har utvecklats till
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figur 9.3. Låt oss nu se till den horisontella samt den vertikala skiktningen i figur
9.3.

Om att skikta omgivningen

Att skikta omgivningen i olika nivåer visar sig vara förtjänstfullt. Skiktningen
åskådliggör hur olika förutsättningar för samma företeelse kan råda beroende på
vilken nivå företeelsen betraktas på. Motstridiga normer, förställningar,
förväntningar och dylikt kan möta individen som måste balansera dessa på ett
sätt som gör det möjligt att i praktiken verka och fatta beslut. Olika
samhällsnivåer har olika intressen för handen, detta är naturligt. Icke desto
mindre är det ytterst en individuell uppgift att balansera exempelvis ett
samhälleligt, politiskt perspektiv på vad företagande och företagare är och bör
vara/göra, ett regionalpolitiskt perspektiv som har den regionala utvecklingen
för ögonen samt det personliga perspektivet som är knutet till den livssituation
som den enskilda kvinnan befinner sig i. Det går inte att hävda att individen
enbart har den individuella nivå att förhålla sig till, nivåerna samspelar ständigt
och påverkar individen på olika vis i olika situationer. Ytterst görs givetvis
individuella val men individen är i högsta grad del av och delaktig i sin
omgivning och därmed färgas individens ”fria” val av vad som utgör rådande
normer och värderingar på samhällsnivå, regional nivå och individuell nivå.
Betydelser som åläggs olika företeelser och fenomen kan skilja sig åt mellan
dessa nivåer. Detta styrker utgångspunkten att inget ting eller fenomen har en
statisk laddning. Det värde som åläggs olika företeelser är tids och rumsbundet
och inte av naturen givet. Det sociala skapandet av sådana värden och betydelser
framträder tydligt vilket också möjliggör en diskussion där medvetandegörande
kan leda till ansvarstagande för ett skapande på samtliga nivåer och av samtliga
aktörer. För att förstå förutsättningarna för och framväxandet av kvinnors
företagande är det därför viktigt att förstå att förutsättningarna skapas genom ett
samspel mellan aktörer på olika samhällsnivåer. Ju längre ifrån individen som
aktören befinner sig, ju mer generellt och generaliserande tenderar skapelsen att
vara och vice versa.

Så långt figurens horisontella skiktning. Den vertikala uppdelningen i begreppen
företagande, idén om företagande, makt och genus/kön är ett resultat av
teoretiska diskussioner, kvinnornas berättelser och kommunens skriftliga prat.
När resonemanget nu utvecklas i slutet av analysen är likheter med
beståndsdelarna i kapitel 3-5 relativt stora men tyngdpunkten är ändock något
förskjuten. Att företagande träder fram som centralt begrepp och fenomen känns
givet med tanke på att det är i egenskap av potentiella företagare som kvinnorna
går in i WIP/AdAstra såväl som i den här studien. Även företagande skapas på
olika nivåer och tar sig därmed olika uttryck. Någonting som framträder tydligt
och är intimt kopplat till förståelsen av företagande är bilderna och
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föreställningarna av företagande hos de olika aktörerna samt vad dessa bilder
skapar för förväntningar. Den aspekten rymmer mycket i sig. Kommunens
producerade prat sänder ut en bild av det egna företagsfrämjande arbetet och
företagande som fenomen. Kvinnornas bilder av företagande skiljer sig förvisso
åt, det de flesta kvinnor trots detta delar verkar vara en tveksamhet till den av
kommunen uppmålade bilden och ambitionen. Relationen mellan reellt
företagande och idén om företagande blir central då de flesta kvinnor upplever
att kommunen inte följer upp sitt prat i handling. Det föreligger således
diskrepans på flera nivåer när det gäller företagande och idéerna kring
detsamma; mellan politiskt prat och handling, mellan kvinnorna som grupp
betraktade och politikerna, inom gruppen kvinnor. Vad detta gör och betyder för
framväxten av företagande betraktar jag som högst intressant och på flera sätt
avgörande för den politiska satsningens utfall.

Makt och genus/kön har det gemensamt att de genomsyrar det sociala, politiska
spelet som pågår i Boden om än på olika vis. Kvinnornas berättelser och
upplevelser uttrycker en maktobalans mellan kvinnorna som grupp och
politikerna då kvinnorna rör sig i en för dem ny terräng med vilken politikerna
redan är väl förtrogna. Detta leder till ett upplevt, ojämnt styrkeförhållande som
placerar politikerna i en situation med övertag. Härmed kan politikerna, genom
ideologi, prat, beslut och handling också dra upp riktlinjerna för kvinnornas
handlingsutrymme i egenskap av företagare i kommunen. Detta övertag är
intressant i relation till kvinnornas upplevelser av diskrepans mellan
kommunens prat och handling. Än en gång – detta resonemang är baserat på vad
kvinnorna upplever, jag kan inte säga vad denna upplevelse bottnar i. Även
könskontraktet innehar en maktaspekt. Det handlar om hur kvinnorna själva ser
på sina roller som kvinna, maka, mor, företagare och liknande samt vilket
handlingsutrymme de upplever sig ha i relation till detta. Intressant här är vad
som ifrågasätts – individerna själva eller de bakomliggande strukturerna? Inte
enbart könsroller i relation till familjeliv spelar en viktig roll, så gör även bilden
av vad företagande är och innebär samt vem företagaren är och ska vara. Dessa
bilder och föreställningar är inte könsneutrala, det är manliga normer som
representerar det som är ”rätt” och ”normalt”.

De teoretiska resonemangen i kapitel 3-5 lyfter fram olika delar av omgivningen
var för sig medan analysen går mot att betrakta omgivningen som en helhet med
delarnas samspel i fokus. Är då en uppdelning och förenkling likt den i figur 9.3
meningsfull? Inte om den betraktas som absolut och vattentät, som om de olika
”boxarna” kan isoleras och behandlas skilda från varandra. Figuren syftar till att
visa hur förutsättningar och sociala skapelser rör sig över nivåer, mellan
fenomen och aktörer. Den åskådliggör det rörliga, föränderliga och dynamiska i
förståelsen av ett fenomen som företagande. Den visar hur individ och struktur
närmar sig samma fenomen men utifrån olika utgångspunkter, likväl är ett
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samspel mellan aktörer oundvikligt vid exempelvis en politisk satsning på
företagande som den likt WIP/AdAstra. Figuren visar även på den inneboende
maktaspekten i ett socialt system, i en social struktur samt hur även
maktaspekten kan anta olika skepnader beroende på aktör och nivå. På detta vis
bör figur 9.3 läsas och förstås, inte som ett förespråkande för någonting statiskt
eller absolut inom eller emellan respektive ruta eller begrepp. Figuren är en
spegling av utgångspunkten som framhåller samspelet inom samhällsstrukturen.
Rörligheten och föränderligheten i detta samspel fångas inte i en figur av detta
slag. Rutorna och begreppen bör därför inte förstås var för sig utan som en
sammantagen, grundläggande syn på det sociala samspel som formar
förutsättningarna för kvinnor som företagare. Begreppen integreras och kopplas
samman. På detta vis kan såväl bakomliggande strukturella som individuella
mekanismer blottläggas och resonemanget kan appliceras på vidare
sammanhang än just den konkreta situationen i Bodens kommun. Figuren säger
en del om vad som är men desto mindre om vad som skulle kunna vara. Låt oss
därför ägna även detta lite utrymme.

Utrymme ges åt svårigheter som framträder vid etableringen av kvinnors
företagande. Strukturers påverkan lyfts fram och mötet mellan individ och
struktur påvisar vad som kan betraktas som hindrande för kvinnor att uppleva
sig förmögna att bli företagare. Jag bedömer detta vara en relativt realistisk bild
av hur skapandet ser ut baserat både på teoretiska och empiriska resonemang.
Samtidigt implicerar avhandlingen ett förhållningssätt som tror på förändrings-
benägenhet och potential i detta skapande. Hur skulle det då kunna vara? Vad
skulle denna potential då kunna skapa?

Det ligger en stor potential i en situation där en polarisering mellan kvinnor och
män (med allt som följer med denna polarisering) inte längre har fäste, en sådan
situation håller inga begränsningar och ingen segregering baserat på genus/kön.
Subtila restriktioner faller undan. Nära detta ligger ett företagande som inte är
kategoriserat, som kan bidra till och möjliggöra utveckling, fortlevnad och
förändring samt godkänna individuella lösningar på form, omfattning och mera.
Detta ger inte bara utveckling, fortlevnad och förändring på regional nivå utan
även på samhällsnivå och individnivå. För att ett sådant faktiskt företagande
skall bli realitet förutsätts idéer om företagande som gör det möjligt att skapa de
rätta förutsättningarna. Ledord för sådana idéer är dynamik och mångfald,
potential och möjlighet. När sådana idéer skall omsättas i praktik spelar
samspelet mellan olika aktörer, parter och intressenter en viktig roll, med andra
ord handlar det om att förvalta maktutövningen väl. Ett cirkulärt beteende i det
lilla för individen kan skapa konstruktiva situationer och utfall samt ett sam-
spelande förhållningssätt vilket på en något högre, regional nivå kan utfalla i ett
funktionellt enande. På samhällsnivå menar jag att detta karaktäriserar ett
utövande av makt-med där olika parter, grupper och intressenter tillsammans
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strävar mot ett konstruktivt skapande. Under sådana betingelser skulle
innebörden av att vara såväl kvinna som företagare (samt kvinna och företagare)
kunna te sig annorlunda än de gör idag. Detta låter förvisso enkelt men icke bör
förglömmas är att omgivningen är inte bara full av olika intressenter utan även
olika intressen som styr och påverkar interaktioner och relationer aktörer
emellan. Att nå ett konstruktivt och icke-segregerande tillstånd är teoretiskt
möjligt men kanske inte fullt så realistiskt. Tankelinjen kan däremot få agera
ledstjärna genom att möjligheter lyfts fram och potentialen i det större systemet
blottläggs.
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KAPITEL 10

”JA, HELA VÄRLDEN ÄR EN SKÅDEBANA”82

– OM SKAPANDET AV FÖRETAGANDE,
PRAT OCH POLITIK

Shakespeare fortsätter: ”Ja, hela världen är en skådebana; alla människor, män
liksom kvinnor, spelar på densamma. Var har sin stund att komma och att gå,
och en har många roller för sin livstid.” Det är dags att sammanfatta det sociala
spelet som äger rum i Boden, det sociala spelet som omger kvinnor och män,
politiker och företagare, att studera olika roller och relationer. Oavsett
rollfördelning har alla berörda parter en funktion att fylla i det sociala spelet och
dess skapande. Vad kan vi då säga om pratets konsekvenser för kvinnors
företagande i en situation där det offentliga och det privata systemet möts i en
konkret satsning på kvinnors företagande?

ORIENTERING I KÄND RESPEKTIVE OKÄND TERRÄNG – OM
FÖRDELAR OCH STYRKEFÖRHÅLLANDEN

Kvinnorna med ett yrkesförflutet inom vård och omsorg kommer från ett
offentligt system där de upplever eget ansvar, gehör för initiativrikedom och
liknande som sällsynta rariteter. De kommer från ett kollektivt tänkande där det
naturliga är att sätta andra i centrum. Det offentliga system som kvinnorna har
arbetat och verkat i beskriver de som tydligt skilt från den politiska kontext som
de möter i egenskap av potentiella – eller faktiska – företagare. Kontexten
förstås här som politisk i meningen att kvinnorna går in i en politisk satsning på
företagande där de lokala politikerna tydligt framträder som motpart. Redan i det
initiala mötet mellan politikernas prat och kvinnors praktik uppstår en
maktobalans. Kvinnorna kliver in i ett system och tänkande som känns
främmande för de flesta av dem men som utgör känd terräng för politikerna.
Samtidigt har det politiska pratet slipat den yttre fasaden och fått den godkänd.
Konceptet WIP/AdAstra är redan förankrat och har vunnit acceptans och
legitimitet. Få kvinnor i studien har sedan tidigare direkta erfarenheter av att
möta eller bemöta det prat som är tongivande i det politiska systemet. Detta kan
verka försvårande för kvinnorna att finna en position och en maktbas utifrån
vilken de kan möta den politiska aktören som kan ta sitt övertag i besittning
relativt enkelt (Pfeffer, 1981). Att orientera i känd terräng ger fördelar relativt att
orientera i okänd terräng. En sådan obalans i styrkeförhållandet påverkar
                                                  
82 William Shakespeare, (1968:43)
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parternas respektive möjligheter att förhandla och/eller omförhandla i en given
situation.

Utifrån sin förmånliga position besitter den politiska aktören makt att besluta
vad som skall anses vara ett acceptabelt och legitimt företagande i regionen
(Pfeffer & Salancik, 1978). Detta betraktar jag som centralt. Enskilda individer
har svårt att stå upp mot detta och makt(o)balansen får konsekvenser för vilken
norm för företagande och företagare som växer fram. Hur stort handlings-
utrymme en aktör kan ta sig beror på motpartens grad av beroende (Hindess,
1978; Barnes, 1988; Foucault, 2002b). Kvinnorna som deltar i WIP/AdAstra och
som försöker starta företag relaterade till vård och omsorg är beroende av
kommunens beslut om huruvida privata alternativ skall tillåtas på marknaden
eller inte. Ett sådant politiskt beslut blir helt avgörande och politikerna får ett
maktövertag i relationen (Pfeffer & Salancik, 1978). I Boden ser vi detta hända.
Samtidigt ställer jag mig frågande till hur medveten denna handling är från
politikernas sida. Möjligheten att besluta för eller emot torde vara uppenbar för
politikerna men hur de förstår situationen i termer av maktutövande samt
effekterna av detta kan jag inte uttala mig om, inte heller om bakomliggande
intentioner. Ingenstans i denna avhandling har jag ambitionen att skuldbelägga
endera parten eller att avgöra vem som gör ”rätt” eller ”fel”. Trots att
balansgången är svår är min målsättning att belysa hur företagande skapas i en
större kontext där prat utgör ett (av flera) skapande verktyg. Detta hindrar mig
inte från att konstatera att jag ser ett maktutövande äga rum, men vidare
tolkningar och slutledningar görs inte. Jag kan inte uttala mig om varför det äger
rum.

Flera kvinnor är alltså direkt beroende av de politiska beslut som fattas rörande
företagande i Boden och genom det övertag som politikerna besitter betraktar
jag det som politikernas ansvar att minimera maktobalansen i dessa relationer.
Precis som alla aktörer har politikerna ett val. En minimering av maktobalansen
är en förutsättning för att kunna öppna upp för att konstruktiva samförstånds-
lösningar på det arbetsmarknadsrelaterade problem som ligger i botten skall
kunna bli realitet. Detta förutsätter ett större mått av interaktion och samarbete
mellan politikerna och de tilltänkta företagarna. Makt-med skulle kunna ersätta
makt-över (Follet i Metcalf & Urwick, 1940). Det intressanta i Boden är att det
politiska pratet bjuder in till samtal och signalerar att ett samarbete är önskvärt.
Studiens resultat visar att få kvinnor upplever denna ambition som omsatt i
handling. Här framträder potentialen i att kunna spelreglerna bäst, att orientera i
känd terräng. Prat som ger acceptans och vinner legitimitet kan göra handlingar
som avviker från den uttalade linjen svåra att se och ifrågasätta. Det visar också
på vikten av att i teorier om regionala förutsättningar för företagande tydligt
lyfta fram den politiska maktfaktorn och göra den väl synlig. Politikernas beslut
påverkar givetvis företagare i olika stor utsträckning. De kvinnor som väljer att
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bedriva verksamhet inom andra områden är vård och omsorg upplever
situationen som tämligen oproblematisk enligt studiens resultat. Att politikerna i
prat signalerar att konstruktiva lösningar på ett arbetsmarknadsrelaterat problem
sökes står likväl mot att flertalet kvinnor upplever politikernas handlande som
motarbetande det som i detta fall kan betraktas som nytt och okänt.

Hur kan detta då förstås? Legitimiteten väl vunnen är det inte givet att politiskt
prat och politisk handling går hand i hand. Det finns ingen anledning att
förutsätta en sådan överensstämmelse då en diskrepans mellan prat och handling
är relativt riskfri med vunnen acceptans och legitimitet i ryggen vilket Rombach
(1986) påvisar. Det politiska pratet låter bra och stämmer överens med normer
och föreställningar som allmänheten har om sina folkvalda när olika försvårande
omständigheter möter invånare i samhället (Rombach, 1986). Med andra ord -
åtgärder och ett aktivt agerande är ett vinnande koncept. Politikernas innehavda
acceptans och legitimitet gör att de inte ifrågasätts eller hotas i första taget på
den politiska arena där detta specifika prat hör hemma. Genom att, via prat,
”vinna folkets gunst” sitter politikerna relativt tryggt och säkert på sina stolar,
även visavi kvinnorna som här utgör de potentiella företagarna. Politikerna har
redan vunnit allmän acceptans i frågan då pratet om satsningen av naturliga skäl
har producerats innan satsningen sjösatts. Detta har kvinnorna att förhålla sig till
från en underordnad position. Härigenom kan politikerna välja att handla
annorlunda, att avvika från den av pratet inslagna vägen. Frihetsgraden framstår
i praktiken som relativt stor. Pratet säger att det är önskvärt med fler företag och
för detta behövs också fler företagare. Praktiken säger att det är önskvärt med
fler företag från kommunens sida men kanske inte inom alla verksamhets-
områden trots allt. De kvinnor som vill starta vård och omsorgsrelaterade
verksamheter eller på andra vis överträda osynliga gränser upplever ett stort
motstånd från politikernas håll.

Detta kan förstås utifrån Foucaults tankar om disciplinerande makt och
normaliserande sanktioner. Jag vill dock göra ytterligare en koppling och denna
gång till könsmaktstrukturens normaliserande inslag som Eriksson och Eriksson
(2002) diskuterar. Som tidigare konstaterats blir kvinnorna dubbelt
normaliserade, både i mötet mellan det offentliga och det privata systemet och
inom könsmaktstrukturen då avvikelser från könsidentiteter föreligger.
Intressant nog verkar ungefär samma handlingar leda till sanktioner inom båda
systemen i den mån de går att frikoppla från varandra samt i den mån de går att
diskutera utifrån det empiriska material som ligger till grund för det här arbetet.
Jag kan inte säga varför en sådan överensstämmelse verkar föreligga men den
väcker frågor kring det politiska/offentliga systemet kontra könsmaktstrukturen.
Kanske framträder överensstämmelsen här därför att det är kvinnornas
arbetsmarknad som står i fokus och studeras och därmed berörs främst
”kvinnliga” professioner i relation till företagande. Könade verksamheter skall
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appliceras på sysselsättningsalternativet företagande som till synes är
könsneutralt. Det kan också vara ett uttryck för den genomsyrande men
samtidigt ”osynliga” eller förtäckta köningen i samhället. Trots att det inte går
att fastställa vad som ligger bakom de många beröringspunkterna mellan
handlingarna som leder till normaliserande åtgärder utifrån den här studien
menar jag att kvinnors dubbla och strukturella underordning ändå kommer i
dagen.

Det politiska övertaget samt hur det förvaltas skapar en situation där kvinnorna
blir politikernas motpart istället för att inbjuda dem som medpart (Follet i
Metcalf & Urwick, 1940). Kvinnorna tilldelas en underordnad position redan
innan de klivit in på arenan. Sannolikt kan detta för kvinnorna själva vara svårt
att se initialt då de inte är familjära med det politiska systemet och spelet.
Härmed blir det svårt att förhålla sig till makt(o)balansen och positionera sig
annorlunda än vad kvinnorna gör. När kvinnorna väl är inne i sina egna
processer och satsningar kan det vara svårt att backa och omförhandla. Studiens
resultat visar tydligt att begreppen prat, handling och legitimitet som alla
diskuteras av Rombach (1986) ytterligare kan klargöras och förstås ur ett
maktperspektiv. Varken prat eller handling är neutrala företeelser utan laddning.
Vad som kan uppnås genom prat och handling samt vad som ger legitimitet i en
given situation beror på vilken aktör som äger tolkningsföreträde och/eller makt
att definiera. Trots att både politiker och kvinnor både pratar och handlar är
maktobalansen tydlig och aktörerna agerar inte på lika villkor. Detta menar jag
direkt kan kopplas till relationen mellan aktörerna, deras respektive beroenden
av varandra vilka i sin tur ger den ena parten en överordnad maktposition och
den andra parten en underordnad. Låt oss nu reflektera över hur politikerna,
utifrån sin överordnade maktposition, väljer att agera samt vad detta får för
konsekvenser för kvinnors företagande.

ATT SÄLJA SKINNET INNAN BJÖRNEN ÄR SKJUTEN

När förutsättningarna förändras i Boden presenteras företagande som en lösning
på det arbetsmarknadsrelaterade problem som regionen ställs inför. I denna
satsning spelar kvinnors företagande en framträdande roll enligt de politiska
dokumenten, mycket beroende på att det främst är kvinnornas arbetsmarknad
som drabbas av de förändrade förutsättningarna. Samspelet mellan politik/
struktur och individ lyfts också fram, Näringslivskontoret skall gå in som en
stödjande partner när individer väljer att satsa på företagande. Pratet sänder ut
signaler. Politikerna trycker på vikten av att ta befintlig kompetens på orten till
vara genom att satsa på och uppmuntra till företagande. Hur bra det än kan låta
lägger detta ett stort ansvar på de enskilda individerna att realisera visionen om
ett dynamiskt företagsklimat och därmed lösa de problem som förknippas med
arbetsmarknadens omstrukturering (Baude, 1987; Acker, 1992; Björnberg, 1992;
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Forsberg, 1992). Något förenklat kan detta ses som att politikerna pratar och
därefter skall kvinnorna handla. Den framtidstro och optimism som förmedlas
via de dokument som kommunen producerar är förvisso viktig för mobilisering,
men den måste också uppföljas i handling för att den skall resultera i ett mer
dynamiskt näringslivsklimat. Bilden av företagande som framträder genom det
politiskt prat och den praktik som kvinnorna upplever måste i någon
utsträckning kunna mötas. För en del kvinnor i studien är så fallet men flertalet
kvinnor upplever en diskrepans och spänning mellan politiskt prat och egen
praktik. När det tongivande pratet är problemlösande och idealiserande till sin
karaktär menar jag att detta är problematiskt för främjandet av kvinnors
företagande. Skillnaden mellan idé och realitet kring företagande uppenbarar
sig.

Det politiska pratet kommunicerar ideologi och med detta som utgångspunkt
lanseras också den önskade synen på företagande samt vilka intentioner som
ligger bakom satsningar på företagande (Ogbor, 2000). Det politiska pratet är
mer än ”bara prat”, det utgör den fasad som visas upp och det säljer in politiska
koncept på olika politiska arenor hos allmänheten och intressenter. Utan att
vinna legitimitet och acceptans hos allmänheten förlorar den politiska aktören
sin position och därmed blir fasadens utseende avgörande. Det politiska pratet i
Boden är av en idealiserande och problemlösande karaktär vilket redan har
konstaterats. Detta säger dock ingenting om vem som förväntas ta den slutliga
risken att satsa på företagande, kvinnorna eller politikerna? Det kan räcka långt
att verbalt uttrycka viljan att ta en risk, den uppföljande och skapande
handlingen behöver inte nödvändigtvis vara ett givet resultat eller utfall av
producerat prat (Pfeffer, 1981; Rombach, 1986). Frågan om huruvida det
politiska pratet kan överbrygga diskrepansen mellan hur kvinnor och företagare
som kategorier betraktas kvarstår. Måhända hade så varit fallet om det politiska
pratet om företagande och kvinnornas upplevda praktik hade framträtt som
överensstämmande i större utsträckning (jämför Follet i Metcalf & Urwick,
1940). Så är inte fallet i Boden men detta baseras på kvinnornas upplevelser och
är i så motto en tolkning av händelseförloppet i kommunen.

Kommunen lever formellt upp till sin uttalade policy att stimulera företagande
genom att erbjuda WIP/AdAstra-kurserna. Jag vill dock stanna upp här för ett
ögonblick. Fasaden är putsad och legitim för förbipasserande, men hur ser det ut
bakom fasaden och vad är det som möjliggör att upprätta en sådan fasad?
Viktigt här är att förstå att det politiska pratet produceras och presenteras innan
själva satsningen äger rum. Innebörden av detta är att den politiska aktören
vinner acceptans och legitimitet redan innan satsningarna äger rum genom att
formulera sin intention och vilja. Ett handlingsprogram tar form och lanseras.
Vad en sådan acceptans och legitimitet betyder för politikernas handlings-
utrymme har berörts i deldiskussionen ovan. Poängen här är att politikerna säljer
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skinnet innan björnen är skjuten och de gör det framgångsrikt. Om skinnet redan
är sålt förutsätter allmänheten förmodligen att björnen också kommer att skjutas
(Pfeffer, 1981). Gissningsvis ifrågasätts handlingsförfarandet endast i ett
betydligt senare skede, vid en eventuell utebliven leverans för att driva
tanklinjen vidare. Denna tankelinje kan kopplas till den ideologiska aspekten.

En situation som upplevs som problematisk av kvinnorna är när de, som ett
resultat av sitt deltagande i WIP/AdAstra, ämnar starta företag som inte verkar
ligga i linje med den rådande, politiska ideologin. Företagande innebär en rad
möjligheter, bland annat står möjligheten att förändra mönster i samhället
genom sin verksamhet öppen. En dylik förändring är lättare att uppnå ju fler
företagare som strävar mot samma mål. Samtidigt visar studien att realiteten inte
alltid är så enkelt. Om företaget och företagaren inte betraktas som legitimt i
omgivningen kan det verka försvårande (Etzioni, 1987; Reynolds, 1991; Aldrich
& Fiol, 1994). Detta är viktigt, företagande existerar inte i ett vakuum, det
reagerar på sin omgivning (Gartner, 1985) och ett ständigt samspel mellan
företag och omgivning pågår. Kvinnorna som potentiella företagare måste därför
förhålla sig till sin omgivning, det är en del av spelets oskrivna regler. För att
kunna omsätta möjligheten att förändra mönster till handling underlättar det
således med omgivningens acceptans, den kan ibland vara rent avgörande.
Policydokumenten i Boden andas att det från politiskt håll är accepterat och
legitimt att bryta vissa mönster på den lokala arbetsmarknaden, ta kompetens
tillvara och att sträva mot diversitet. Uttryckligen är det kompetens på
kvinnornas arbetsmarknad, mer specifikt inom vård och omsorg, som skall tas
tillvara.

Flera kvinnor ser möjligheten att fortsätta med sin yrkesutövning under andra
former. Kvinnorna börjar arbeta fram affärs- och projektidéer och i detta
stadium upplever de inget motstånd. ”Vi är din partner när du startar eget” säger
politikernas skriftliga prat. Sedan händer det någonting. Vissa beslut fattas och
andra fattas inte. Det är inte längre självklart att ta sin kompetens tillvara genom
att omsätta den till företagande och det upplevs plötsligt inte längre som möjligt
att förändra gamla, traditionella mönster på arbetsmarknaden. Kommunen har en
lång tradition av vård och omsorg som en offentlig angelägenhet. Producerat
prat och ideologisk övertygelse drar åt olika håll och kvinnornas tänkta
verksamheter är inte längre legitima. Frågan är om den någonsin varit det. Å
andra sidan är det omöjligt att utifrån studiens resultat fastslå hur den politiska
aktören resonerar och agerar. Det som kommer till uttryck är handlingar
vidtagna av den politiska aktören, upplevda av kvinnorna. Jag kan trots allt
konstatera att upplevelsen ser ut på detta vis och att detta är problematiskt nog
då kvinnorna svarar på vad de upplever i sitt agerande och i de val de gör. På så
vis får upplevelserna ytterst påtagliga konsekvenser för kvinnors företagande.
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En situation framträder där principen ”survival of the ideologically fittest” blir
gällande (jämför Foucault, 2003 och diskussion om normaliserande sanktioner).
Särskilt problematiskt blir detta när den kommunala satsningen uttryckligen
vänder sig till kvinnor med ett yrkesförflutet inom vård och omsorg. Då
kommunen tydligt uttalat en önskan att ta tillvara kompetens inom områden som
vård och omsorg, rehabilitering och friskvård leder detta mig fram till slutsatsen
att skinnet må vara sålt, men björnen är ännu inte skjuten. De politiska
handlingarna svarar inte mot det politiska pratet som utgör fasaden och därmed
uppstår, ganska naturligt, spänningar mellan det politiska pratet och kvinnornas
upplevda praktik. Detta synliggörs genom att studera satsningen på kvinnors
företagande som systemöverskridande. Inom det offentliga, politiska systemet är
ideologi ett centralt inslag. Ideologin är dock så väl integrerad i det offentliga
systemet att det jag ser den som närmast tagen för given inom systemet. Prat är
ett viktigt medel för att förmedla ideologi och att, i nästa led, legitimera
handling. Konsekvenserna av ideologiska ställningstaganden blir dock synliga
när de ska omsättas i praktik i det privata systemet, här genom etableringen av
kvinnors företag. För kvinnor som verkar som företagare inom det privata
systemet ser jag principen ”survival of the fittest” som gällande, här styr
marknaden i termer av utbud och efterfrågan.

Den ideologiska aspekten läggs till detta för de som önskar verka som företagare
inom ramen för det offentliga systemet. Då pratet i Boden signalerar en
öppenhet för sådana privata initiativ och alternativ får det en legitimerande
funktion och ideologisk handling som går i en annan riktning än den pratet
signalerar blir lätt osynlig. Detta styrker Rombachs (1986) resonemang som
lyfter fram relationen mellan prat och handling som viktig och det visar tydligt
att denna relation och potentiella spänning kan få konsekvenser långt utanför det
offentliga systemet. Studien implicerar även att ideologin kan ha flera bottnar.
Ideologin kan säga att det är bra med kvinnors företagande. Den kan samtidigt
säga att det inte är önskvärt med privat produktion av vård och omsorg även om
detta kan främja kvinnors företagande. Jag menar att situationen i Boden visar
på denna komplexitet samt hur satsningen på kvinnors företagande verkar bli
underordnad upprätthållandet av ideologin. Även den ideologiska aspekten är en
viktig delförklaring till konsekvenserna av prat och handling och utgör således
ett av studiens teoretiska bidrag.

Detta leder mig vidare till att konstatera att politiskt prat samt dess legitimitet
bör ses och förstås i relation till den politiska agendan som ligger i botten. Det är
ingenting fel i att betrakta och bedöma fasaden, tanken är snarare att även blicka
bakom denna för att till fullo förstå hur kvinnors företagande skapas och/eller
återskapas. De kvinnor vars affärsidéer har resulterat i företag inom
verksamhetsområden utan beröringspunkt med det offentliga systemet klarat sig
betydligt bättre i Boden, i deras fall kan man tala om en tydligare
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överensstämmelse mellan upplevt prat och handling. Det är när överens-
stämmelsen mellan prat och handling uteblir som individen plötsligt lämnas
ensam i satsningen. Precis som när genusproblematiken diskuterades tidigare i
arbetet blir kvinnorna som (potentiella) företagare lämnade att bära och hantera
sin egen problematik (jämför Jansson, 2001; Ahl, 2002). När kvinnligt
yrkesutövande skall gå från den offentliga sektorns försorg till privat produktion
görs det inte genom att vidga företagandebegreppet i första hand, utan genom att
fortfarande (om än mer implicit) reglera verksamheterna politiskt och lämna
kvinnorna till att, inom dessa begränsningar, starta företag efter bästa förmåga.
Behovet av att bredda den teoretiska förståelsen av företagande och vikten av att
förstå företagande i en större, vidare kontext menar jag framträder tydligt. Fokus
har dock så här långt legat på politiskt prat och politisk handling samt på
makt(o)balansen mellan politikerna och kvinnorna. Politikerna har genom detta
framställts som aktiva och kvinnorna som relativt passiva. Visst vore det enkelt
att sluta här och att konstatera att strukturerna är starkare än individernas val.
Men betyder det att kvinnorna är passiva och icke-skapande aktörer på arenan?
Jag hävdar att så inte är fallet, däremot ser kvinnornas skapande och
förutsättningar för skapande annorlunda ut än politikernas.

MOTSPELARE ELLER MEDSPELARE?
OM ATT VARA DEL I ETT SKAPANDE

Kvinnorna är del av samma kontext och samma skapande som politikerna. Som
antyddes redan tidigare vore det enkelt att konstatera att den politiska
maktpositionen är starkare och att kvinnorna inte har något direkt handlings-
utrymme och att nöja sig med detta. Men om samhällsstrukturer bryts ner till en
regional och situationsspecifik nivå kan de utmanas av individer och påverkas
av individuella val. Med detta som utgångspunkt betraktar jag kvinnorna som
medskapare av det prat som rör kvinnors företagande. Medskapandet äger rum
både genom prat och genom handling. Eller uteblivna sådana. Kvinnorna i
studien är medskapare tillsammans med den politiska aktören och det är inom
ramen för denna relation som medskapandet äger rum. Trots att många kvinnor
uttrycker ett starkt, upplevt motstånd från den politiska aktören menar jag att
skapandet är en gemensam produkt. Makt och motstånd föder varandra,
motståndet behövs som en maktens motpol och därigenom får även motståndet –
uttalat eller outtalat – en aktiv roll i skapandet och upprätthållandet av den
relation där makten utövas. Man kan säga att spänningen mellan makt och
motstånd är det som tar sig uttryck i handling och både det som är och inte i
handling skapar situationen i fråga. Relationen upprätthålls genom ett
styrkeförhållande mellan parterna (Hindess, 1996; Foucault, 2002b) men detta
gör inte självklart den ena parten aktiv och den andra passiv.
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På samma sätt som kommunens dokument är skapade av legitimitetsvinnande
prat är kvinnornas utsagor producerat prat, detta oavsett om kvinnorna betraktas
som en grupp eller som fristående individer. Kvinnornas prat ligger också till
grund för förståelsen av företagandets förutsättningar i den här avhandlingen. I
fallet politikerna är den politiska agendan bakom det producerade pratet
tydligare än i fallet kvinnorna men det betyder inte att kvinnornas prat är
betydelselöst eller opolitiskt. Däremot är det inte befogat att helt likställa
produktionen av det politiska pratet och produktionen av kvinnornas prat. Det
politiska pratet är i högsta grad en medveten skapelse. Det är skapat för
offentlighetens öga och för att nå politiska mål och syften. Tanken bakom denna
produktion menar jag vara medveten. Jag antyder inte att kvinnornas prat är
omedvetet, däremot ser jag inte att kvinnornas prat tillämpas som maktmedel på
samma sätt som politikernas. Om de enskilda kvinnorna är medvetna om pratet
som maktmedel låter jag vara osagt men om kvinnorna producerar prat som
säger att företagande – i just deras fall – är en politisk omöjlighet så utgör detta
en del i skapandet av denna situation. Allt prat och alla handlingar är skapade
aktiviteter som påverkar den sociala kontexten.

Hur ser då ett sådant kvinnornas medskapande ut? Är det medvetet? Omedvetet?
Uttalat? Outtalat? Aktivt? Passivt? I Boden ser både politikerna och kvinnorna
företagande som en lösning på ett arbetsmarknadsrelaterat problem. Båda
parterna vill få en förändring till stånd samtidigt som båda parterna verkar rygga
för att ta det yttersta ansvaret. Kvinnorna ryggar för en ekonomisk risk och
politikerna för en ideologisk. I denna bemärkelse går det att se paralleller mellan
hur kvinnorna och politikerna använder pratet. Politikerna vill stimulera
företagarklimatet men den bakomliggande agendan verkar säga att det inte är
värt att ta en ideologisk risk för att nå detta mål. Det är åtminstone vad som
framträder i den här avhandlingen. Kvinnorna säger sig vilja ha och satsa på ett
nytt sysselsättningsalternativ – företagande. Men för flera av dem säger den
personliga agendan att det inte är värt att ta en ekonomisk risk för att nå detta
mål. Jag vill vara tydlig på den här punkten. Tidigare har det upplevda politiska
motståndet mot främst privat produktion av vård och omsorg lyfts fram som en
hindrande omständighet. Oviljan att ta ekonomiska risker ersätter så att säga inte
den omständigheten eller gör den mindre problematisk men även bland de
kvinnor som inte lyckades starta vård och omsorgsrelaterade företag uttrycks en
stark reservation för att ta ekonomiska risker.

Med det sagt förstår jag (de flesta) kvinnornas prat som en motståndsmarkering.
Varför blir detta synligt här och inte tidigare, exempelvis i Rombachs
kategorisering? Jag menar att tidigare studier av prat (se exempelvis Ekman,
1999; Sjöstrand et el, 2001; Ekman, 2003) har studerat prat inom respektive
systemgräns, det vill säga inom det offentliga system eller inom det privata.
Inom respektive system blir motståndet mer osynligt, motsättningar inom ett
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system uttrycks inom systemets så kallade logik. När aktörer i olika system möts
på en arena så som fallet är i den här studien blir motsättningar i utgångspunkter
tydligare och motståndet träder således fram och blir synligt. Ytterligare en
aspekt av detta är att det offentliga systemet producerar prat som leder till
handling (egen eller andras) men som Rombach och Pfeffer och Salancik
understryker; den politiska aktören behöver sällan själv bära konsekvenserna av
det egenproducerade pratet. När prat studeras över systemgränserna blir även
pratets praktiska konsekvenser uppenbara och motståndet föds hos den/de
aktörer som de facto påverkas av pratets konsekvenser. Här befinner sig dessa
aktörer utanför det offentliga systemet, kvinnorna i egenskap av potentiella
företagare utgör motparten som har att bemöta ett prat som uppmuntrar till
företagande och en handling som de själva upplever som kännetecknande av
motstånd. Vad visar detta? Min tolkning är följande. Prat produceras av
politikerna och kvinnorna förutsätter att det som pratet signalerar också skall
gälla i handling. När kvinnorna upplever en diskrepans mellan politiskt  prat och
handling känner de sig vilseledda. Resultatet av detta är att kvinnornas prat tar
formen av en motståndsmarkering och resultatet blir få etablerade företag. För
politikerna verkar pratet utgöra ett retoriskt verktyg, för kvinnorna verkar pratet
vara bokstavligt. De kvinnor som inte reagerar på det politiska pratet är de som
håller sig inom det privata systemets gränser som företagare. Det offentliga och
det privata systemet möts då inte i praktiken i kvinnornas företagande och något
behov av att göra en motståndsmarkering verkar inte föreligga.

Två huvudsakliga parter är således inblandade i satsningen på företagande –
politiker och kvinnor i egenskap av potentiella företagare. Parterna är eniga om
att de vill lösa problemet men de förefaller inte alltid arbeta med varandra för att
nå detta mål. Visst initieras kurserna av kommunen och kvinnorna väljer att gå
dem, men att arbeta med varandra handlar om mycket mer än så. Via kurserna
möts parterna på arenan. Det politiska spelet och parternas agerande som
därefter tar vid kännetecknas enligt min mening betydligt mer av motspelare än
medspelare. Två parter är delaktiga i skapandet av den situation som framträder.
I någon mening har de samma mål med satsningen men trots det blir utfallet av
WIP/AdAstra relativt magert i antal startade företag mätt. Det förefaller mig
vara så att politikerna förlitar sig på att kvinnorna skall ta det yttersta ansvaret
och satsa ekonomiskt för att starta företag. Kvinnorna å andra sidan förefaller
mig förlita sig på att politikerna skall göra detsamma, nämligen ta den
avgörande risken i form av att erbjuda ett större ekonomiskt stöd till fler företag
och affärsidéer. Jag kan inte uttala mig om varför det förhåller sig på detta vis
men jag kan konstatera att en form av icke konstruktivt dödläge uppstår.
Parterna hamnar i ett ingenmansland där de tänkta resultaten uteblir främst för
de potentiella producenterna av vård och omsorg men i vidare bemärkelse för
alla potentiella företagare samt för regionen. Kanske är det inte en fråga om att
ta den yttersta risken utan att bära det yttersta ansvaret för WIP/AdAstras
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resultat. En förklaring kan vara att parternas ansvar är av olika karaktär,
politikernas strukturella ansvar ställs mot kvinnornas privata och detta ger inte
bara olika förutsättningar för parterna utan möjligtvis även en svårighet att se
och förstå motpartens premisser. Parternas ansvar ligger på olika nivåer och slår
därför olika mot parterna.

Individ och struktur är inte nödvändigtvis två enheter som står i
motsatsförhållande till varandra. De är varandras medspelar och motspelare på
olika arenor vid olika tidpunkter. Annorlunda uttryckt: kvinnorna och
politikerna är beroende av varandra för sina respektive positioner. Dessa
positioner kan dock iklädas motsättningens dräkt för att i sig vara legitima och
accepterade. Ur detta perspektiv sett blir relationen mellan politiskt prat och
kvinnors praktik mer komplex men också mer intressant. Detta säger däremot
ingenting i grunden om vad som är förhandlingsbart och inte. Spelet för
gallerierna kan ha fler bottnar än vad vi kan förledas att tro och se. Kan det vara
lättare att hänvisa till rollerna som maka och mor än att säga och erkänna att
man inte vill, vågar eller kan bli företagare? Även det motsatta är fullt tänkbart,
det vill säga att företagande kan utgöra en ursäkt för att bryta med etablerade
mönster som maka och mor. Detta är spekulativt, poängen är dock att det
förhandlingsbara och det icke förhandlingsbara ger näring åt varandra. Att väl
balansera däremellan kan nyttjas och utnyttjas strukturellt men även individuellt.
Medvetet eller omedvetet.

En konklusion är att det är skillnad på det ideala och det reella samt vad dessa
olika utgångspunkter och perspektiv skapar för förutsättningar för kvinnor, män
och företagare. Att bli företagare betraktas av många av den här studiens
kvinnor som en stor förändring. Förändring medför alltid en risk (och en
möjlighet), den kommer till ett pris. Risken och priset kan vara av olika karaktär,
till exempel kan de vara sociala, ideologiska eller ekonomiska. I stor
utsträckning menar jag att den politiska agendan avgör om vi ”ska vilja ha”
förändring eller inte. Den politiska agendan drar upp riktlinjer för vad som är
bra, dåligt, legitimt, accepterat, framgångsrikt, eftersträvansvärt och liknande.
Genom detta drar den också upp riktlinjer för hur vi som individer skall förflytta
oss inom samhällsstrukturen. I vår samtid är det närmast fult att inte vara
flexibel, rörlig och förändringsbenägen. Sådana egenskaper utgör vår tids ideal.
Vad händer om detta blir till ett skenideal, det vill säga ett ideal som utåt sett är
eftersträvansvärt (därför att det betraktas som legitimt, bra och accepterat) men i
praktik och handling inte alltid av alla är lika önskvärt? Att vi förväntas bete
oss, prioritera samt agera på ett visst sätt på bland annat arbetsmarknaden
innebär inte att vi alltid vill göra det. ”Gamla” värderingar betraktas som
förlegade och omoderna och vi blir avvikande bakåtstävare om vi håller oss fast
vid dessa. Hur ”rätt” anses det exempelvis vara idag att prioritera rollerna som
maka och mor före rollen som yrkesarbetande? Eller, för att ställa saken
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ytterligare på sin spets, hur ”rätt” är det att som kvinna prioritera karriär före
kvalitétstid med barnen? Detta menar jag är något av kvinnans paradox. Hur ska
Hon göra för att vara ”rätt” i bemärkelsen accepterad och legitim i sitt agerande?
Vad kan hon, som medskapare, egentligen skapa för sig själv?

Naturligtvis handlar det inte om att göra ”rätt” eller ”fel”, det handlar om att se
vilka roller vi spelar och varför vi gör det samt att förstå vad konsekvenserna
blir om vi väljer att spela respektive inte spela vissa roller. Kanske är det inte
konstigt att kvinnorna som ingår i den här studien inte blir företagare i större
utsträckning. Det är möjligt att kvinnorna har andra ideal än vad som förväntas
av dem i situationen. Jag lyfter fram detta som en möjlig delförklaring till den
politiska satsningens utfall. Förhåller det sig inte på det viset, om de så kallade
idealen/föreställningarna delas av kvinnorna och politikerna, är problemet
kanske än större. Utvecklingen av kvinnors företagande står och faller inte med
kvinnornas förändringsbenägenhet. Kvinnornas upplevelser av politikernas
agerande kännetecknas inte av flexibilitet. Min slutledning är att flexibilitet,
rörlighet och förändringsbenägenhet bör kunna tillämpas lika av båda parter och
manifesteras i deras respektive agerande. Det kan därför löna sig att fundera
över vem som drar upp spelreglerna, vem eller vilka som omsätter spelet till
handling samt hur relationen ser ut dessa aktörer emellan.

Avslutningsvis konstaterar jag att det är pratet om företagande som utgör det
politiska verktyget i större utsträckning än det faktiska företagandet. Det är det
politiska pratet, fasaden, som handlar om satsningar och framtidstro och
liknande som ger politikerna legitimitet vilket i sin tur leder till att politisk
legitimitet kan vinnas genom prat utan att behöva ta – främst ideologiska –
risker kopplade till faktiska satsningar. Det politiska företagandet går i stor
utsträckning att likställa med idén om företagande, en idé som utgörs av en
retorik som upprätthåller föreställningen om företagande som en möjligheternas
aveny (Hacking, 1991). Idéerna har sin grund i en urbild av företagande och
företagaren – mannens företagande som arketyp. Härmed menar jag att det är
viktigt att ifrågasätta vad det är som konstrueras och rekonstrueras när vi talar
om företagande och företagare. Idéen om företagande kan skiljas från det
faktiska företagandet även om sådana idéer får materiella konsekvenser. Men
även idéer har sina rötter någonstans. Många idéer visar sig vara seglivade och
väl befästa trots att kritiska röster höjs. Varför? Idéer har sina rötter i någonting
bestående, en närmast vedertagen sanning. Härmed kan en variation i idéerna
förekomma utan att det grundläggande, normskapande fundamentet påverkas i
större utsträckning. Normen för företagande och företagare är vedertagen.
Mannen är norm, detta är historiskt och även tidigare juridiskt fastslaget vilket
skapar en grundläggande värdering som över tid institutionaliseras och blir till
en ”sanning”. Juridiska hinder föreligger inte längre med värderingsgrunden
lever kvar. Sådana reproducerande mönster menar jag vara mer än idéer, de är
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av arketypisk karaktär. Ur arketypen för företagande föds idéer företagande (och
företagaren) som  får materiella uttryck och manifestationer och som skapar det
företagande och de företagare vi ser. Kvinnan utgör inte normen, hon är inte
arketypen. Idén om kvinnans företagande kommer ur hennes motsatsställning till
mannen som sinnebild och modell. Genom att blicka tillbaka, studera normer
och värderingar samt genom att empiriskt studera en praktik kring kvinnors
företagande blir detta synligt. Det räcker alltså inte med att skapa nya idéer om
kvinnors företagande om den bakomliggande värderingsgrunden av arketypisk
karaktär inte förändras. Förändringar kan nås i prat men grundläggande
förändringar i förutsättningar för kvinnors praktik som företagare uteblir. Detta
visar även på att den inneboende förändringspotentialen i det social-
konstruktionistiska perspektivet i detta fall får inta en underordnad position
relativt det statiska i reproduktion av samhälleliga föreställningar, normer och
värderingar.

KVINNORS FÖRETAGANDE SOM EN POLITISK SATSNING

I avhandlingen argumenteras vid flera tillfällen och ur olika perspektiv mot att
lägga ansvaret för företagandets framväxt och karaktär på den enskilda
individen. Tydligt tas ställning mot att förklara satsningar på företagande som
framgångsrika eller inte med mått som handlar om de individuella kvinnornas
”lämplighet” utifrån personliga karaktäristika och liknande. Målsättningen är
inte att reda ut någon skuldfråga utan att visa hur strukturella förutsättningar
skapas och påverkar utvecklingen av kvinnors företagande samt kvinnors
upplevda handlingsutrymme som företagare. Låt oss börja på individnivå och
spåra problematiken uppåt och bakåt utifrån den här avhandlingens premisser.
Som flertalet gånger har fastslagits är det ytterst individuella val som fäller
avgörandet att bli företagare eller ej men denna förklaring är inte nog. Det är
individuella kvinnor som gör val men det är inte kvinnor som individer som drar
upp förutsättningarna för kvinnor, arbete och företagande i samhället. Individer
lever och verkar i en regional kontext. Varje region har sina alldeles speciella
förutsättningar beträffande infrastruktur, företagarklimat, regional konkurrens-
kraft, regional tradition och liknande. Varje region har också sitt alldeles egna
könskontrakt som påverkar det sociala handlingsutrymmet för både kvinnor och
män. En del av detta handlingsutrymme är relaterat till arbete – betalt och
obetalt – och en del av det betalda arbetet utgörs av företagande. Den regionala
politik som förs utifrån regionens situation och förutsättningar samt den ideologi
som driver politiken påverkar således i stor utsträckning både vad kvinnor
upplever sig kunna göra och de infrastrukturella förutsättningarna för
företagande i regionen.

I egenskap av medborgare kan kvinnor rösta fram ett politiskt styre och påverka
dylika förhållanden. Utöver detta menar jag att det för den enskilda kvinnan kan
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vara både svårt och kostsamt att försöka förändra och/eller påverka de politiska
och strukturella förutsättningarna som omgärdar hennes vardag. Detta blir
naturligtvis än svårare på samhällsnivå. Det samhälleliga, politiska systemet
lägger grunden och drar upp riktlinjer även för den politik som förs med
regional variation. Det större systemet reglerar vad som är att betrakta som
legitimt och acceptabelt. Relationen mellan nationell och regional politik är inte
föremål för diskussion men värt att notera är att den enskilda kvinnan kommer
än längre bort från möjligheten att definiera och tolka sitt handlingsutrymme på
samhällsnivå där de strukturella, reglerande begränsningar (och förvisso även
möjligheter) skapas. Vad kommer då sådana idéer om vad som är att betrakta
som legitimt och acceptabelt ifrån? Här menar jag att många normer och
värderingar har långa, historiska rötter. Detta gäller inte minst synen på kvinnor
och män som polariserade grupper där kvinnan, kvinnans liv och kvinnans
görande ställs mot normen som utgör det naturliga, rätta och universella och
representeras av mannen.

Kvinnans arbete har under långa tider varit underordnat mannens och i huvudsak
utgjorts av obetalt och för givet taget arbete med en tydlig koppling till hemmet.
När kvinnor börjar lönearbeta följer denna värderingsgrund med ut på
marknaden för betalt arbete. Ett sysselsättningsalternativ som kvinnor juridiskt
varit utestängda ifrån är företagande. Att mannen utgör normen för företagande
och företagare förvånar knappast med detta i åtanke. Inte heller att de
verksamheter, företagsformer, sätt att göra affärer och liknande som tillämpas av
män står för normalitet. Självklart kan det argumenteras för att detta var då och
att nu är nu, idag är förhållandena på arbetsmarknaden annorlunda Det är riktigt.
Samtidigt är det tydligt hur könssegregeringen fortfarande följer med kvinnan ut
på arbetsmarknaden, hur vi talar om ”företagande” och ”kvinnors företagande”
och så vidare. Åtskillnaden görs, om än uttryckt i andra ord och handlingar. Det
brukar sägas att det samhälle vi lever i idag är sprunget ur vår historia. På
samma vis är det företagande vi ser idag sprunget ur företagandets historia.
Kvinnors företagande har en kort historia och den är historien om en antites.

För att så koppla tillbaka till den enskilda individen och hennes ”fria” val menar
jag att detta ”fria” val i högsta grad är en villkorad frihet. Men detta är så lätt att
förbise. Det är den enskilda kvinnans val och handling som blir synligt och det
som är synligt är lättare att adressera, kritisera och/eller skuldbelägga än det
bakomliggande som är av mer subtil karaktär men ack så verkningsfullt.
Kvinnors företagande är således en politisk fråga men inte enbart en
arbetsmarknadspolitisk sådan. Är det då befogat att påverka framväxten av
kvinnors företagande i form av politiska satsningar? Kan företagande generellt
och kvinnors företagande specifikt främjas på detta sätt? Det jag menar vara
avgörande är graden av medvetenhet om de strukturella betingelser som
kvinnor, företagare samt kvinnor som företagare verkar under. En medvetenhet
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om vad det är som skapas, återskapas och så vidare i en politisk satsning på
företagande är avgörande för vilka effekter en sådan satsning får. En diskussion
om ideal kontra skenideal förs ovan. Vilka bilder, förebilder, föreställningar,
normer och idéer florerar och hur pass förankrade är dessa i kvinnors liv och
praktik? Utgår man i en satsning från de faktiska kvinnorna, deras behov och
önskemål, eller är det kvinnorna som skall anpassa sig efter ett idealkoncept?
Det är för samtliga inblandade aktörer viktigt att våga ställa frågan. Så länge
strukturella mekanismer inte blottläggs, ifrågasätts och omprövas kommer vi
fortfarande att förstå företagande utifrån kategorierna företagande och kvinnors
företagande.

“I HAVE NOTHING TO OFFER
EXCEPT A WAY OF LOOKING AT THINGS.”

Erik Eriksson, Childhood and Society, 1950

I de flesta arbeten ställs många frågor, några för att besvaras och andra för att
utgöra retoriska motiveringar. En studie vidareutvecklar frågor redan ställda
men väcker också nya frågor. Många intressanta aspekter presenterar sig under
arbetets gång och det är omöjligt att täcka upp dem alla. Någon form av
begränsning är nödvändig, så har fallet varit även här. Aspekter som därför har
lämnats därhän eller som inte har studerats särskilt ingående lämpar sig väl för
fortsatt forskning. Nedan presenteras några av dessa men först diskuteras
studiens teoretiska bidrag, det vill säga, det frågor som studien lyfter fram och
besvarar.

Studiens teoretiska bidrag

Studiens teoretiska syfte fastslogs i kapitel 1 till följande; Avhandlingen syftar
till att skapa förståelse för hur skapandet av kvinnors företagande äger rum
genom prat och praktik samt vilka strukturella förutsättningar för kvinnor att
vara företagare som kommer ur detta skapande. Härigenom utvecklas teorierna
om prat till att innefatta systemövergripande prat. Syftet uppnås genom att
studera kvinnor i mötet mellan det offentliga och det privata systemet, mer
konkret mellan en politisk aktör och en grupp kvinnor i en regional satsning på
kvinnors företagande.

Utgångspunkten tas i Rombachs (1986) teori om prat. Rombach kategoriserar
prat vilket skapar en förståelse för hur prat kan spela olika roller och fylla olika
funktioner. Som fastslogs redan i den här avhandlingens inledande kapitel
fokuserar Rombachs studie såväl som andra studier där prat används som
teoretiskt begrepp på systemspecifika situationer. Med detta menar jag att prat i
dessa studier speglar skeenden inom antingen det offentliga systemet eller inom
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det privata. Jag argumenterar i det här arbetet för att dessa olika system
kännetecknas av olika logiker, olika traditioner och olika sätt att realtera till
andra aktörer (då aktörer inom samma system). Sådana studier menar jag vara
förtjänstfulla för att förstå prat och handling ur ett legitimitetsskapande
perspektiv i situationer som uppstår inom en sådan logik och tradition.
Föreliggande arbete har som syfte att påvisa hur prat är skapande också på
arenor där aktörer från det offentliga systemet möter aktörer från det privata
systemet, alltså både systemövergripande och systemöverskridande. Arenan här
utgörs av fenomenet kvinnors företagande. Såväl kvinnors företagande som prat
och som praktik skapas på denna arena när olika aktörer möts och interagerar.
Detta skapande ger upphov till strukturella förutsättningar för kvinnor att vara
företagare.

Det studien visar är att prat är skapande och att samtliga aktörer på arenan är
aktiva medskapare. Genom att studera prat systemöverskridande och att genom
användningen av prat som teoretiskt förklaringsverktyg belysa ett möte mellan
aktörer och logiker i det offentliga och i det privata systemet skapas en vidgad
förståelse för skapandet av kvinnors företagande. Ur detta kommer även en
vidgad förståelse för kvinnors strukturella förutsättningar att vara företagare.
Häri ligger avhandlingens teoretiska bidrag. Detta möjliggörs genom att belysa
det sociala spelet aktörerna emellan samt det skapande av kvinnors företagande
som prat och praktik som detta sociala spel ger för handen. Strukturella
förutsättningar och individuella val belyses och relateras till varandra. Genom
att utveckla användandet av begreppet prat på detta vis placeras prat in i en
vidare kontext och i ett vidare skapande. Studien visar tydligt att kvinnors
företagande varken är ett neutralt eller passivt fenomen, så är heller inte
företagaren. De är båda i högsta grad sociala skapelser och aktiva skapare.
Utifrån detta medskapande utvecklas således Rombachs teori om prat genom att
skrida över systemgränserna och spegla mötet och spelet mellan privata och
offentliga aktörer, mellan individer och strukturer. Detta medskapande
diskuteras även i termer av relationell makt och i termer av makt och motstånd,
ett resonemang som integreras i diskussionen om prat.

Analysen vidgar därför förståelsen av skapandet av kvinnor företagande genom
att utveckla pratets funktion och betydelse, bland annat i relation till makt. Här
träder begrepp prat som motståndsmarkering in. En aktör drar inte upp
spelreglerna allena vilket en eller flera andra parter har att rätta sig efter.
Agentskapet aktualiseras men det fastslås samtidigt att styrkeförhållandet mellan
parterna inte kan förutsättas vara jämnt. Trots att samtliga aktörer är medskapare
och formar arenan har vissa aktörer en starkare position än andra. Det framstår
dock tydligt hur begreppen prat, handling och legitimitet så som de framställs av
Rombach kan användas för att begripliggöra, skapa men även rättfärdiga det
egna agerandet, detta för alla aktörer oavsett position. I det här arbetet görs detta
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av aktörer både från det offentliga och det privata systemet. Det intressanta är
här att kvinnornas prat i form av motståndsmarkering möter det politiska pratet
som mer kännetecknas som en samförståndsmarkering. Detta kopplas vidare till
Follets tankar om cirkulära beteenden och belyser talande det politiska spel som
ligger bakom produktionen av både prat och handling.

Avhandlingen kopplar även samman förståelsen av prat med politisk ideologi.
Ett av studiens tydligaste resultat visar att när aktörer från det privata systemet
skall samverka med aktörer från det offentliga systemet för att främja kvinnors
företagande träder funktionen ”survival of the ideologically fittest” in på arenan.
Här handlar det inte främst om att ha bärkraft som företagare ur ett
marknadsperspektiv, det handlar minst lika mycket om att ha bärkraft inom
områden, verksamhetsformer och liknande som av politikerna är ideologiskt
korrekta. Särskilt tydligt framträder detta i studien då det politiska pratet
signalerar en legitim ambition och satsning men som senare i handling sätter
andra ideologiska värden främst. Detta visar även hur komplext det politiska
systemet är till sin natur. Även detta resultat implicerar att det inte är nog att se
till individuella karaktäristika och att prata om individers lämplighet för att
förstå varför företag etableras eller inte samt i vilka regioner, på vilka
marknander och liknande som detta sker.

Det sista begreppet som utvecklas är arketypiskt företagande. Jag argumenterar
för en skillnad mellan faktiskt företagande och idéer om företagande men även
mellan sådana idéer och själva arketypen för företagande. Även här spelar prat
en stark, skapande roll. Hur vi talar om företagande formar hur vi tänker på
företagande och vice versa. Normer växer fram och blir över tiden så vedertagna
att de institutionaliseras och härmed neutraliseras de och blir till ”sanningar”.
Det är viktigt att se bakom pratet för att förstå var prat, handlingar och
föreställningar har sina rötter, från vad de hämtar kraft och näring. Det är viktigt
att se de strukturella betingelser som verkar och påverkar utvecklingen och
synen på kvinnors företagande. Allt prat är ett uttryck för någonting
bakomliggande. Särskilt viktigt är detta perspektiv för att lyfta blicken från
individens görande eller icke görande och erkänna att utfallet av en satsning på
kvinnors företagande kan förklaras och bör förstås i många led bakåt. Arketypen
för företagande och företagaren är inte kvinna, arketypen är man och har så varit
under långa tider.

De teoretiska begrepp som introduceras i den här avhandlingen betraktas som
teoretiska mötesplatser för prat och handling, för det offentliga och det privata
systemet samt för offentliga och privata aktörer som möts i en politisk satsning.
Att dessa aspekter träder fram här och inte i tidigare studier menar jag beror på
de teoretiska områden som prat relateras till. Vidare länkas teorier om prat till
företagande, en del av det privata systemet som dessutom kännetecknas av
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handling. Företagande är ett påtagligt och praktiskt görande. Detta menar jag
tydliggör pratets effekter på en konkret praktik. Detta görs vidare med en
könsmedvetenhet som inte förelegat i tidigare studier om prat. Prat framträder
således som en skapande men också potentiellt segregerande mekanism.
Sammantaget tecknar detta bilden av möten mellan individ och struktur, mellan
aktörer i det offentliga och det privata systemet samt hur dessa
gränsöverskridande möten bättre kan förstås med hjälp av prat som teoretiskt
verktyg. De olika systemen skapar olika sorters underställdhet för kvinnor.
Formerna för underställdheten varierar men inte underställdheten som sådan.

Det sociala skapandet av ett fenomen, här kvinnors företagande, nyanseras
genom att påvisa att aktörer på olika samhällsnivåer har olika intressen för
handen vilket medför olika uppsättningar förväntningar, kravbilder och liknande
för den enskilda individen att förhålla sig till samtidigt. En central poäng som
härigenom framträder är det ständiga samspel som pågår mellan dessa nivåer
och aktörer. Spelet och skapandet nyanseras vidare genom att förstå det som
bestående av prat och politik vilket i grunden handlar om att vinna legitimitet för
det egna agerandet. Genom att skikta omgivningen, ta olika aspekter av den i
beaktande samt att bryta ner det sociala spelet som pågår i omgivningen (med
utgångspunkt i de valda aspekterna) och betrakta de olika uttryck för
legitimitetsskapande prat och politik bidrar studien med en mer nyanserad men
även med en mer komplex förståelse av den kontext som företagande och
företagare är en del av, påverkas av men även påverkar själva. Detta styrker
vikten av att se vidare än till enbart en politisk satsning på kvinnors företagande
och att utvärdera utfallet av en sådan satsning enbart på individnivå.
Avhandlingen bidrar således med en vidgad och mer nyanserad förståelse av hur
premisserna för kvinnors företagande skapas och växer fram.

Att ta vid där studien slutar

Den här avhandlingen lägger stor vikt vid det empiriska materialet, vid
kvinnornas erfarenheter och berättelser. Dessa får utgöra utgångspunkten för
hela studien och ligger därmed även till grund för det perspektiv och den
förståelse som sedan växer fram i flera led. Mötet och samspelet mellan individ
och struktur är en central del i denna förståelse men även detta skildras primärt
ur kvinnornas perspektiv. När fortsatt forskning nu diskuteras görs det med två
utgångspunkter – möjligheter till vidareutveckling inom detta valda perspektiv
och möjligheter till vidareutveckling genom att tillämpa andra, kompletterande
perspektiv.
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Utveckling av kvinnors erfarenheter och upplevelser

Att utgå från kvinnornas perspektiv för att genom deras erfarenheter och
upplevelser bättre förstå vilka förutsättningar de upplever som företagare samt
vilka strukturella betingelser som skapar både dessa upplevelser och dessa
förutsättningar betraktar jag som förtjänstfullt. Studien rymmer ett begränsat
antal berättelser. Med fördel kan en förståelse genom kvinnors egna berättelser
vidareutvecklas. Materialet som föreligger visar på diversitet inom gruppen
kvinnor och genom att ta del av fler kvinnors berättelser kan andra aspekter
framträda, fler likheter såväl olikheter inom gruppen kvinnor bli synliga, och
fler nyanser tillföras. Några likheter och olikheter tas fasta på i det här arbetet
men jag menar att här finns mer att hämta. Genom att studera ett större antal
kvinnor blir både strukturella och individuella förutsättningar mer framträdande
och en bättre förståelse kan nås för hur dessa tar sig uttryck. På samma vis kan
fler kurser och satsningar på kvinnors företagande studeras och kvinnors
erfarenheter från fler regioner kan tas till vara.

Att ge andra röster utrymme

Den politiska aktören spelar i det här arbetet en passivt aktiv roll. Ett sätt att gå
vidare är att ta den politiska aktörens perspektiv i beaktande, antingen genom att
låta det stå och tala för sig självt eller genom att ställa det mot kvinnornas. Med
all sannolikhet vidgar ett sådant grepp förståelsen för individers och strukturers
gemensamma skapande av företagandets förutsättningar. Att betrakta
omgivningen som viktig för att förstå företagandets premisser betyder också att
alla aktörer som spelar på arenan för detta skapande har betydelse. Kvinnorna
och den (regional)politiska aktören som står i fokus i detta arbete är kanske de
mest framträdande och på flera sätt centrala. Dock finns det andra intressenter
som exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, banker, företags-
främjande organisationer och liknande som också deltar i skapandet. Det är
alltså möjligt att inkludera fler spelare som alla har sin funktion att fylla om än
alla positioner inte är lika centrala. Intressant vore att ta kvinnornas berättelser
som de står i den här avhandlingen som en passivt aktiv text och att ställa den
mot den politiska aktörens berättelse(r). Ombytta roller således. Vad skulle det
kasta för sken och förståelse över situationen i Boden?

Den här avhandlingen handlar om kvinnors företagande och den har bäring i sin
egen rätt utan att behöva relateras till eller jämföras med mäns företagande. En
sådan jämförelse kan lätt innebära att ställa antitesen mot tesen som får utgöra
måttstock. I detta har jag tagit tydlig ställning. Likväl kan det vara till gagn för
en vidare förståelse av förutsättningarna för kvinnors företagande att göra en
sådan kompletterande och/eller jämförande studie. En poäng med ett sådant
grepp menar jag vara just att bättre förstå vad som är kvinnors företagande. Vari
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ligger skillnaderna mellan kvinnor och män? Upplevs de lika av kvinnor och
män? Vem har tolkningsföreträde att bestämma vad som är ”kvinnligt” och
”manligt”? Existerar skillnader i praktiken eller är de ett grundläggande
antagande, en idé sprungen ur arketypen för företagande som ständigt
reproduceras utan att vidare ifrågasättas? Vilka strukturella begränsningar delar
kvinnor och män? Ligger skillnader i upplevelser eller i hur dessa uttrycks?
Många frågor aktualiseras. En sådan studie kan lika väl bidra till att luckra upp
kategoriseringar som att upprätthålla dem.

Regioner och politiska satsningar

En aspekt som ligger nära till hands är att studera fler regioner för att se hur
kvinnors företagande hanteras politiskt samt hur denna politik upplevs som
praktik av kvinnorna själva. Det är givetvis omöjligt att uttala som om mer än
Bodens kommun utifrån föreliggande studie, dock tror jag inte att kommunen är
varken extrem, unik eller representativ för Sveriges samtliga kommuner och
regioner. Med detta menar jag att det behövs en mer heltäckande bild av hur
mötet mellan prat och praktik ser ut för att få en vidare förståelse för hur
kvinnors företagande påverkas av detta och – om så är av intresse – hur kvinnor
kan stöttas som företagare på ett väl fungerande vis.

Detta hänger också intimt samman med vilket politiskt styre som föreligger i en
region, vilken ideologi som är tongivande. Intressant vore därför dels att studera
och ställa kommuner/regioner med liknande politiska styre mot varandra för att
se om och i så fall hur utfallet vad gäller kvinnors företagande skiljer sig åt, dels
att ställa kommuner/regioner med olika politiskt styre mot varandra i samma
syfte, nämligen att se om det finns ideologiska likheter i förhållningssättet till
kvinnor som företagande eller om det är andra mekanismer som tar överhanden.

Regioner har också olika företagartraditioner. Hur skiljer sig det politiska pratet
och de politiska satsningarna åt exempelvis mellan regioner med ett mer
dynamiskt företagarklimat och regioner där företagartraditionen inte är särskilt
framträdande? Hur ser implementeringsprocessen av det politiska pratet ut i
olika regioner? Är det det politiska pratet, implementeringen av detta i praktiken
eller måhända båda delarna som brister eller överensstämmer med hur
kvinnornas upplever praktiken som potentiella eller faktiska företagare?
Annorlunda uttryckt vore det intressant att fundera över vad det är för aspekter
som gör att diskrepansen uppstår.

Här har mötet mellan prat och handling, mellan individ och struktur studerats på
regional/lokal nivå. Även den politiska framställningen av företagande och
företagare på samhällsnivå bör studeras med utgångspunkt i mötet mellan
politiskt prat och kvinnors upplevda praktik. Regionala skillnader är givetvis
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viktiga att ta i beaktande, men det samhälleliga språkbruket drar upp riktlinjer
för hur vi, som en del av samhället, betraktar och förhåller oss till olika
fenomen. Hur relationen mellan den politiska pratet om kvinnor och företagande
ser ut på samhällsnivå i relation till hur det ser ut på olika regionala nivåer är
även det mycket intressant. Finns det alternativa uppsättningar prat – nationellt
och/eller regionalt – där företagande inte enbart framställs som Den Stora
Möjligheten utan även innefattar och erkänner de strukturella problem som flera
av kvinnorna i denna studie upplever? Hur ser i så fall satsningar på kvinnors
företagande ut i dessa fall?

Att härleda pratet vidare

Huvudsakligen är det politiska pratets påverkan på kvinnornas praktik som
studeras och lyfts fram i studien. Även det motsatta förhållandet vore intressant
att studera mer ingående för att nå en ökad förståelse för hur i det här fallet
kvinnorna som individer och deras upplevda praktik kan influera det politiska
pratet och det politiska agerandet, och därmed i förlängningen även pratet om
kvinnor (kön) och företagande på samhällsnivå. Kvinnornas medskapande är
viktigt, det lyfts fram i den här avhandlingen men förtjänar att utvecklas och
diskuteras vidare.

Ytterligare en aspekt för vidare forskning som jag önskar lyfta fram handlar om
diskurserna om kön, företagande och kvinnors företagande. I den här studien
används den teoretiska termen prat. En diskursanalys har potential att tillföra en
bättre förståelse av skapandet av företagandets premisser och det spel som
framträder skulle kunna förstås och härledas vidare. En diskursanalys skulle
kunna lyfta fram själva skapandet av de kategorier som är centrala här, kvinnor,
företagare, kvinnor som företagare, och i viss mån även politiker. Studier på
detta tema har genomförts tidigare men intresse ligger här specifikt på mötet
mellan prat och praktik. En diskursanalys kan tydligare påvisa hur prat kring
dessa fenomen har vuxit fram, hur, när och var de har fått sin legitimitet, hur de
relaterar till alternativa sätt att framställa genom prat/diskurser och så vidare.

Kompletterande infallsvinklar

Avslutningsvis finns det ett antal kompletterande teoretiska ingångar intressanta
för att bättre förstå förutsättningarna för företagande i mer generella termer och
för kvinnors företagande mer specifikt som inte ryms inom ramen för det här
arbetet. Sådana ingångar är exempelvis teorier om livsformer, identitet och
attityder för att bättre förstå den individuella upplevelsen. Även professions-
aspekten tror jag har ett bidrag att ge, kvinnorna i den här studien har en relativt
homogen yrkesbakgrund vilket något förenklat betyder att de har erfarenhet av
samma system som anställda. Vilka upplevelser och erfarenheter som hade



242

kommit till uttryck om kvinnorna hade haft andra professionella bakgrunder att
stå på är värt att fundera över. Relationen mellan profession och identitet är
också intressant, särskilt om relationen i sin tur relateras till ett annat
sysselsättningsalternativ där identifikationen kan se annorlunda ut.

Utgångspunkten för segregeringen på arbetsmarknaden tas här i genus/kön. Till
detta kan föras ett antal andra aspekter som sorterar individer och gör att de/vi
bemöts och behandlar olika samt att olika förväntningar läggs på oss beroende
på vilken kategori vi hänförs till. Här kan ingångar som ålder, klass och etnicitet
bidra med kompletterande kunskap om förutsättningarna för kvinnors
företagande, både på samhällsnivå, regional nivå samt individnivå.

Motiv och drivkrafter till att bli företagande torde spela en viktig roll för hur
handlingsutrymmet upplevs. Den här studien tangerar detta men utvecklar inte
infallsvinkeln. Det som dock går att utläsa är en tendens att de kvinnor som ser
företagande som en möjlighet och som ett aktivt val i större utsträckning
etablerar verksamheter än de kvinnor som ser företagande som en problem-
lösning allena. Hur sådana olika motiv och drivkrafter hanteras och bemöts av
den politiska aktören samt vilket förklaringsvärde de ges av den politiska
aktören är vidare intressant. Att betrakta kvinnors företagande ur ett strategiskt
perspektiv kan länkas till detta. Detta skulle kunna bidra med kunskap om hur
eventuella, strukturella hinder som kvinna och företagare bemöts och hanteras.
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SUMMARY IN ENGLISH

TALK, POLITICS AND PRACTICE – ABOUT INDIVIDUALS
AND STRUCTURES IN A MUNICIPAL VENTURE
ON WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP.

Two parallel processes have been taking place during recent years. The first has
put political focus on women’s entrepreneurship as something to promote, the
second process is an increasing turbulence in the health care sector characterised
by cut-downs, structural changes, privatisation and an increasing number of
employees taking sick-leave. Can these two processes be integrated? Could
entrepreneurship be an alternative employment for women with a professional
past in the turbulent health care sector? One structural change affecting a whole
region is the establishment of a new hospital in Sunderbyn, located between the
adjoining municipalities of Boden and Luleå in the northern part of Sweden. The
hospitals in Boden and Luleå were about to merge into this new hospital which
affected many employees (mainly women) and a problematic situation on the
regional labour market was to be expected. Hence, a pilot study is undertaken in
Boden, which is the smaller of the two municipalities. The municipality of
Boden initiated a course in the basics of entrepreneurship (WIP/AdAstra)
particularly targeted towards women with a professional past in the health care
sector as a way of minimising the difficulties of finding a new employment for
the affected women. The initiative is presented by the political actor through
policy documents. The pilot study consists of conversations with five women,
the head teacher at WIP/AdAstra and four women participating in the course.

The pilot study implies that the environment is important for the development of
women’s entrepreneurship and a prominent aspect of the environment is the
political actor and politics expressed in talk and in action. Further, the
gendered structures in society affects the way women see themselves as women,
mothers, employees, entrepreneurs et cetera which in turn effects how they
perceive and experience entrepreneurship as an alternative. WIP/AdAstra is a
political venture targeted towards women. This creates a relationship between
the women and the political actor where relative strengths between the parties
develop and power can be exerted by the stronger party which, in this case
seems to be the political actor according to the pilot study. The point of
departure for further studies is taken in the pilot study which rendered the
following research question; “The aim of the study is to develop an
understanding of how women´s entrepreneurship is created through talk and
practice as well as of what structural preconditions for women to be
entrepreneurs that comes out of such creation. Hereby, theories about talk are
extended to include actions on a structural level. The aim is reached done by
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studying a meeting between the political and the private system, more
specifically between a political actor and a group of women in a regional action
to promote women’s entrepreneurship.” By studying a region where
considerable, structural changes take place and by studying women in the
process of approaching entrepreneurship, the interplay between gender,
entrepreneurship and the environment can be better understood.

Methodology

The empirical study is built on conversations with 12 women participating in the
WIP/AdAstra venture. The majority of these women are followed over a time
period of 2 years and hence their perceptions of entrepreneurship, changes in
such perceptions as well as how they affect the actions taken by these women
can be studied. The sample for the empirical study is selected based on
WIP/AdAstra’s participants. My aim is to initiate the conversations while the
women are still participating in WIP/AdAstra to enable for me to follow their
processes from exploring an idea at the course to become entrepreneurs running
their own businesses. In total 24 conversations are taking place. The women are
invited as participants forming an interaction, which predetermined creates an
open and non-structured approach where our conversations are not predestined
from my part (Maxwell, 1996).  This is an attempt to, if not eliminate then at
least decrease the power(im)balance between me as the researcher and the
women as respondents. One effect of this approach is an empirical material that
is diverse and rich. The analysis is striving for a contextual treatment of the
material. All material gathered with each woman is collected and summarized.
The next step is to read through the somewhat structured material as a whole
without any preset categorisation in mind (Silverman, 1993; Creswell, 1998).
This process is laying the foundation for the presentation of the empirical
material as well as the first level of analysis. The purpose is not to break the
material down to smaller categories or units in order to reconstruct it but rather
to put the context on display with the help of those initial categories used (see
Coffey & Atkinson, 1996; Maxwell, 1996). A common aim for contextual
analyses is to look for aspects in the material that when connected to each other
offers an understanding of the context rather than specific, chosen aspects. One
benefit of such an aim is to enable a display of the apparatus of power that
encircles the subject of study (Jansson, 2001) and the complexity of the context
becomes apparent. With the contextual ambition in mind the following analysis
takes its point of departure in two broader themes (the interplay between
individuals and structures and the following implications for women’s
entrepreneurship) discussing them from different points of view.
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THEORETICAL FRAME OF REFERENCE

The theoretical frame of reference consists of four main theoretical fields that
crystallised from the pilot study.

Gender

The gender structure is a premise in this study, it is all encompassing and it
affects all aspects of social life where women and men are sorted into two
bipolar categories. This gender segregation is regarded as such a well
established part of our perception of social life that it almost becomes something
decreed by nature, not to be questioned (see e g de Beauvoir, 1949; Lindgren,
1999). It is also argued that the biological sex is not in itself the reason for this
segregation but rather the norms, values, meanings and expectations that are
attached to the biological bodies. However, when women and men are
categorised into different, bipolar groups this is done on the basis of biology and
therefore both sex and gender are contributing to the polarisation, both biology
and socialisation is creating the frame of action for women and men (Moore,
1988; Devor, 1989; Björk, 1996; Weedon, 1999; Jeffcote & Workman, 2001;
Holmquist & Lindgren, 2002) In this polarised structure, the man and what is
considered to be male is also taken as the norm for what is “right”, “good”, et
cetera and hence the gendered structure is a power structure (Saarinen, 1989; Di
Stefano, 1990; Hirdman, 1990; Delphy, 1996; Sundin, 1998). However, it is
questioned what is constructed; actual women or the Woman as an idea
(Hacking, 1999). Gendered structures also have a long history and tradition that
has manifested women as subordinate to men (Eskilson, 1982; Miles, 1993;
Wiesner, 1993; Ohlander & Strömberg, 1996). Women’s life and work has been
regulated and restricted and women’s entrepreneurship is no exception from this
rule (Losman, 1993; Ohlander & Strömberg, 1996). Work is in itself not
gendered but is loaded with norms, values, meanings and so on that create a
segregated labour market (Jansson, 2001). The split between paid and unpaid
work is a large part of this structure where women hold the main responsibility
for unpaid work and men correspondingly for paid work (Hirdman, 1990;
Forsberg, 1992; Baude, 1992; Solberg, 1999; Albinsson & Arnesson, 2000;
Jansson, 2001). Also when on the market for paid work women are to a large
extent assigned tasks that are traditionally “female”, employment in the health
care sector is one example of this.

Entrepreneurship

The male norm for entrepreneurship and furthermore the entrepreneur is stressed
as well as its implications for entrepreneurship in general and for women’s
entrepreneurship in particular (Kovalainen, 1994; Baker et al, 1997; Berg, 1997;
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Lindgren, 2000; Ogbor, 2000; Ahl, 2002; Holmquist & Sundin, 2002). When the
man and the male are taken for the universal that leaves the woman and the
female in a position as “the other” entrepreneur and to the extent that there are
differences between men and women as entrepreneurs it is often suggested that
this is due to women’s lack of prerequisite characteristics and/or motives
(Mirchandani, 1999). This segregation needs to be acknowledged and it is
suggested that it is of importance to think and talk about categories in new ways
to understand entrepreneurship (Berg, 1997). The association between women
and entrepreneurship does not always come naturally which also has
implications for women approaching entrepreneurship (Holmquist, 1996) - the
women have to adjust to segregating structures instead of the other way around
(Jansson, 2001). Hence it is also likely that women and men experience
entrepreneurship differently and as individuals they act on their expectations
(Sundin & Holmquist, 1989; Marlow & Strange, 1993; Marlow, 1997).
Entrepreneurship is further understood as a part of a context where the regional
prerequisites play an important role (Aldrich, 1979; Gartner, 1985; Van de Ven,
1995; Bridge, O’Neill & Cromie, 1998; Southern, 2000). To be able to act in the
environment, legitimacy is considered to be important (Etzioni, 1987; Reynolds,
1991; Aldrich & Fiol, 1994). So is the infrastructure (Aldrich, 1979; Epstein,
1993). The interaction between entrepreneurs and their environment is also
discussed (Van de Ven, 1995; Moran & Ghoshal, 1999; Smallbone et al, 1999).
Also, regional gender contracts are lifted forward as an important aspect
affecting women’s entrepreneurship since they tend to define the legitimate
frame of action for women, also in terms of work and entrepreneurship
(Forsberg, 1989; Forsberg, 1997).

The political environment, power and talk

The environment is complex and holds interactions and relationships on
different levels. An understanding of the environment parted in three levels of
aggregation is applied (Pfeffer & Salancik, 1978). The levels presented by
Pfeffer and Salancik are translated into the societal level, the regional level and
the individual level. Different dependencies are found on different
environmental levels that affect the social play that takes place. The
environment is also understood as political and it is suggested that access to the
political actors might be more crucial than relationships with and between actors
on a market, in a region and such like. This political actor gains power from
other actor’s dependencies, which gives them the possibility to define the rules
of the play. Hence, every larger social system holds inherent power that
structures relationships, interactions and how different aspects of the
environment are developed and expressed, “power is a property of the system at
rest; politics is the study of power in action” (Pfeffer, 1981:7).
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Power is understood as inherent in a relationship, not as an attribute only held by
an individual (Barnes, 1988; Molm, 1997; Foucault, 2002b). An actor gains
power in a situation or relationship because of another actor’s dependency on
what she/he/it has to offer. Power exists everywhere, in every system and
relationship and hence one power relationship cannot be isolated from the larger
system in which it is a part, it is integrated in other processes, relationships and
so on. Power also needs a counterpart, which means that the relative strengths
between two parties are created by power and resistance (see e g Foucault,
2002b). If power is a result of the interplay between two actors it is not to be
taken for granted that power is exerted on one actor’s behalf in a relationship
(Molm, 1997). The exercise of power can take many forms. One way is to
control other actor’s behaviour by disciplinary power where normalising
sanctions is an effective tool (Foucault, 2002b). Disciplinary power is often of a
subtle character and therefore rather difficult to question. Instead, the actor that
is sanctioned is the one who becomes visible. In opposition to this perspective it
is suggested that power can also be a constructive possibility (Follet, 1940). By
striving for integration and cooperation, power-with the counterpart can be
exerted instead of power-over. This way, creative solutions might be reached
instead of focusing on positioning within the relationship. The law of the
situation can hereby be followed and solutions acceptable to both parties will
appear (Follet, 1940).

One important aspect of the interaction between actors in a system is talk
(Rombach, 1986). Talk is a powerful tool to gain acceptance and legitimacy and
can be divided into different categories which each hold different characteristics
but all aiming at gaining legitimacy. One benefit of talk, here especially political
talk, is that once legitimacy is gained via talk that sends out signals and
messages, it might become less important to follow up talk with action. Hence,
used strategically, talk can draw attention from actions taken in different
situations and a discrepancy between talk and action does not become apparent
(Rombach, 1986).
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  SOCIETAL LEVEL      REGIONAL LEVEL INDIVIDUAL
LEVEL

  GENDER/SEX  Structural segregation     Regional tradition          Balancing roles

    
ENTREPRENEUR-   Political/ideological        Regional policy             Structural

  SHIP          limitations   

  POLITICS/TALK   Legitimising       Legitimising          Legitimising

  POWER   The social system’s        Supervising                    Personal
  inherent power         dependencies

Figure1: Levels and aspects of the environment

EMPIRICAL IMPLICATIONS

The written talk that is produced by the municipality in their policy documents
is understood as an indication of advantage (Rombach, 1986). The written talk
signals actions and ventures aiming to solve labour market related difficulties
arising in the municipality. It conveys a message saying that the politicians are
active in solving such problems and thereby it is likely that the political actor
gains acceptance and legitimacy in the environment. The written talk also
signals openness towards new solutions, new sorts of businesses et cetera. A
willingness to promote women’s entrepreneurship in “partnership” with the
women is declared. Competence available in the region is meant to be used as an
asset and here women with a professional past in the health care sector are of
greater interest for the promotion of women’s entrepreneurship.

Opposed to this perspective is that of the women (to the extent that they can be
viewed as one group with one perspective). How the women relate to
entrepreneurship is partly related to how they relate to their family situations.
The gender structure becomes visible; tasks that traditionally have been regarded
as women’s responsibility are still holding a grip on women’s experienced frame
of action. The socialised notion of responsibility for the home and the family is a
part of women’s lives, also as entrepreneurs. Such gendered structures become
restrictions for women (on a group level) when pursuing entrepreneurship. This
is a structural problem as much as an individual. Due to gendered structures
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women’s choices are conditioned, often in a very subtle and implicit manner,
which makes the structures rather difficult to question.

To stretch social boundaries can be expensive (financially, socially et cetera).
Also social boundaries tend to be implicit, becoming most clear when they are
transgressed. Normalising sanctions is an effective tool to use to make the
individual aware of the fact that a transgression is made and that this is not
appropriate according to the state of affairs in the larger, social system. Through
such sanctions individuals can be directed back to their given place in the
system. Such normalising actions can be very subtle and not always obvious.
They can be used this way because of different dependencies between actors in
the social system and in every relationship. One example of such a transgression
that are visible in this study are two women who try to develop a technical aid to
be used by employees in the health care system. By doing this they go from
being “nurses only” to inventors and from health care to technical development.
For this they are sanctioned. Another transgression is made by a woman who
becomes a consultant within her field of expertise, histopathology. By doing this
she is challenging the public production, offering a private alternative for the
first time that is not supported or accepted by the public employer. Yet another
transgression is made by a woman who leaves her employment in order to study
which leads to her being sanctioned by her former colleagues for leaving the
setting that they are all a part of.

For several women in the study it is difficult to identify with the role as an
entrepreneur, albeit for different reasons. Some women struggle with this
identification process even after they have started their businesses and become
entrepreneurs. This implies that a difficulty to see oneself as an entrepreneur
does not in itself need to be an obstacle for women to start businesses, but it
might obstruct their doings as entrepreneurs. One reason for such difficulties are
previous experiences (direct or indirect) of entrepreneurship that the women
have but also their conceptions and preset ideas about what entrepreneurship and
the entrepreneur is. For many women WIP/AdAstra became a turning point in
how they regarded entrepreneurship but nonetheless several women refer to
entrepreneurship as something belonging to “the male sphere” and the
entrepreneur as being male. This taken into consideration, it is not surprising
that they find it difficult to relate themselves - as women - to the entrepreneurial
role. The man and the male attributes become the norm. Thereby
entrepreneurship also becomes a gendered practice of non-gendered doings
(work). However, not all women find it difficult to relate to the role as an
entrepreneur. For some women being an entrepreneur goes without saying.
Particularly one woman is very much an entrepreneur in her own opinion;
interestingly she is of Lappish descent where entrepreneurship is very much a
part of the culture for women, men and children. Hence, her frame of reference
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is slightly different than the others. However, all women are part of the same
societal structure and in this respect they have the same starting position. What
differs them from each other is how they choose to handle the structural
prerequisites.

Practically all women touch upon the subject of what I call political
ambivalence. The political ambivalence in what is the aim of promoting
women’s entrepreneurship expresses itself in different ways but regardless it is
felt as difficult to relate to and to meet by the women in the study. It is portrayed
as having negative effects on the outcome of WIP/AdAstra. The greatest
problem according to the women is a discrepancy between what the politicians
signal in their documents and the following actions taken but also a discrepancy
between the initial, written talk and the following verbal talk from the
politicians. Also political ideology is a prominent aspect of political
ambivalence. Ideologically – and in practice – it turns out to be difficult to
establish private production of health care in the region. The political actor can
from its favourable position decide what will be ideologically correct and what
will not which in turn creates the women’s outer frame of action. The political
actor can, by using normalising sanctions, direct women and their businesses in
whatever direction they choose. Several women, especially those who aim for
businesses within healthcare related areas, are dependent on the political
decisions made to be able to establish their businesses. This dependency gives
the political actor the power to act according to the ideology at hand without
being threatened to any greater extent.

All in all the empirical material shows that the social play on the arena is
characterised by politics and talk from all parties and that the idea of
entrepreneurship and the entrepreneur is of as great importance as the actual
entrepreneurship and entrepreneurs. Hence, figure 1 is revised accordingly;
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  SOCIETAL LEVEL       REGIONAL LEVEL INDIVIDUAL
LEVEL

  GENDER/SEX

  ENTREPRENEUR-
  SHIP

  
  THE IDEA ABOUT 
  ENTREPRENEUR-
  SHIP

  POWER

Figure 2:  The arena of social play in Boden and its environment

THE INTERPLAY BETWEEN INDIVIDUALS AND STRUCTURES
– ABOUT CONSTRUCTION AND CONSEQUENCES

Some aspects of the interplay between individuals and structures are addressed.
The first is the myth about structural change as gender neutral. It is argued that
structural change (in Boden mainly labour market related) affects the working
life of the individual as well as their family life for both women and men. In
Boden the venture of promoting women’s entrepreneurship is both structural and
gendered since it is directed towards women explicitly. Hence, the category
“women as entrepreneurs” is constructed and/or reconstructed through initiating
WIP/AdAstra. WIP/AdAstra offers women an alternative employment which is,
in itself, positive. However, there are some aspects that are worth stressing
where awareness should be raised. One such aspect is the tendency to use
women as a labour force to reconstruct or rearrange the local labour market
(Baude, 1987; Acker, 1992; Dahlström, 1992). This venture is also undertaken
as an answer to structural change and therefore raises the question of the
purpose of WIP/AdAstra – is the purpose to promote women’s entrepreneurship
as such or to solve a structural problem where women entrepreneurs become the
medium rather than the goal? It is assumed that such underlying causes will
affect the structural prerequisites for women’s entrepreneurship. Further, the
entrepreneurial role is not gender neutral, the man and the male is the norm.

Politics and talk
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Opposed to this, WIP/AdAstra is targeted towards women with a professional
past within a sector on the labour market that is clearly gendered as a women’s
labour market. Both health care and entrepreneurship are surrounded by norms,
values and perceptions that create individual expectations as well as
expectations in the surrounding environment. To promote women’s
entrepreneurship does not naturally break gendered patterns on the labour
market. For this to happen a change in the aforementioned norms, values and
perceptions about women, work, entrepreneurship, et cetera is a prerequisite.

Another aspect is the political talk as somebody else’s consequence. The
political actor’s conception of the environment as well as ideological
convictions will form the political actions taken. Once regarded as legitimate by
actors in the environment, where legitimacy is often achieved through talk, the
actions taken do not necessarily have to follow up the legitimising talk. Such a
discrepancy will have consequences for different actors dependent on the
political actor but not necessarily for the political actor itself. To use the
situation in Boden as an example, the discrepancy between political talk and
action affects the women trying to establish businesses that are not regarded as
ideologically fit by the political actor that can decide that private production of
health care related services shall not be allowed. This will only backfire on the
political actor at a later stage if the ideology is questioned or if the region loses
out on established businesses and hence openings on the labour market. The
political talk and actions have very crucial consequences for the women’s
practice however. One problem related to this is that it is easy to regard the
outcome of a venture like WIP/AdAstra and explain it as a result of women’s
actions only. The individuals then have to take on responsibility for underlying,
structural mechanisms that, in turn, are not questioned.

All of this is regarded as possible due to the women being dependent on the
political actor that gives the political actor power to define the situation. Clearly,
there are individual choices that decide whether the women will become
entrepreneurs or not, but structural prerequisites are affecting how individuals
experience their possibilities to act and what appropriate action to take. It is
argued that mutual dependence is present in the relationship between the
political actor and the women but that the relative strength between the two is
not equal. Power in a relationship is not regarded as static but rather as in flux,
implying that the relationship is under constant construction and reconstruction
by both parties. Hence, the relationship is built on both power and resistance
(Foucault, 2002b) expressed in different ways. In Boden the political actor is
regulating which businesses that should be supported and hence the exercise of
power is apparent. It is argued that this exercise of power stands on ideological
ground and the situation becomes non-constructive since the women are not in
practice invited to a partnership in which new forms, markets, et cetera could be
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created. Such a potential is inherent in every relationship, whether it becomes a
reality or not depends on how the stronger part, chooses to use its advantage and
exert power. Power-with according to Follets (1940) perspective on power holds
this potential.

The main interpretation states that it is how the frame of action is experienced
by the individual that will decide what actions the individual will take. It is
stressed that individual and “free” choices are structurally conditioned; this by
gendered structures, by political talk and actions and by how power is exerted in
relationships between the individuals and other actors. Hence, it is not just a
matter of whether women are fit as entrepreneurs or not, but rather a matter of
what situation structures create for women as individuals. What is suggested is
the need to apply a contextual perspective on the understanding of women’s
entrepreneurship if the prerequisites are to be understood thoroughly.

ENTREPRENEURSHIP AS A CREATION AND A CREATOR

The environment and its structures consist of a number of aspects that affect
each other in different ways. One such aspect – or phenomenon – is
entrepreneurship. Hence, other aspects in the environment affect
entrepreneurship but entrepreneurship also affects the environment (see e g
Moran & Ghoshal, 1999). Legitimacy is important for creating a good position
for such interplay with the environment; it also facilitates allocation of resources
(Aldrich & Fiol, 1994). Controlling resources, the environment can affect the
course of entrepreneurship. To gain legitimacy and resources it is not unusual
that entrepreneurs adjust to norms and values in the environment. On the other
hand, entrepreneurship can affect the larger structure by for example
establishing new markets, new products and services and the like. How
successful entrepreneurs will be in such endeavours is partly dependent on
regional traditions, values, infrastructure and so on (Aldrich, 1979; Epstein,
1993). The actor(s) that is/are in position to define and create what is to be
considered as “true” in a particular situation also lay the foundation for the
infrastructure and the social interplay in the environment. In the case of Boden,
the political actor holds this position. The interpretation says that it is important
to look beyond the result measured in numbers of new businesses for a venture
like WIP/AdAstra. It is suggested that perhaps the political action should focus
more on the process of development of women’s entrepreneurship than the
outcome to gain a long-term result. Applying such a perspective and such an
understanding could also bring more flexibility into the support system created
for women as entrepreneurs.

Entrepreneurship is also discussed as an arena in its own right where talk,
politics and practice meet and interact. Relationships on this arena construct
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entrepreneurship and those relationships are expressed through talk, politics and
practice. These aspects have been touched upon previously; the angle of
approach here suggests that this interplay becomes clearer and more obvious if
entrepreneurship is regarded as an arena for such a construction. The empirical
study exemplifies this. However, the political actor is not the only one creating
talk and politics. It is argued that the women’s talk (and politics) in Boden can
be understood as an indication of resistance, which is a part of the construction
taking place on the arena. Hereby, the women are understood as an active part in
creating and upholding the relationship between them and the political actor.
The interpretation says that this is a way for women to act within the
relationship mainly defined by the political actor. Expressing resistance is one
thing; to affect the political decisions made is something else. Here the concept
“survival of the ideologically fittest” is developed suggesting that one crucial
aspect of establishing a new business is to be in line with the political ideology
prevailing in the specific region and situation. If not, if ideological boundaries
are challenged, the political actor can decide not to support, for example private
production of health care related services, decisions that often are very difficult
for the individual (potential) entrepreneur to fight.

Further, entrepreneurship is discussed as a gendered doing that is made possible
through the norms, values, and perceptions that come with the concept. A long
tradition has parted women’s work from men’s, women have been appointed
work in the reproductive sphere and men work in the productive sphere (Miles,
1993; Wiesner, 1993; Ohlander & Strömberg, 1996). Ideas about women and
work still run along these lines, it is implicitly considered as “natural” for
women to conduct certain sorts of work where health care is possibly one of the
most obvious and traditional tasks of all. For a long time women were by law
prohibited to run businesses that clearly created entrepreneurship as a male
domain. A discrepancy between women and entrepreneurship was a fact. Norms
and values of today have roots in norms and values of the past. That
entrepreneurship is not gender neutral is obvious just by the way we talk about
for example “entrepreneurs” and “female/women as entrepreneurs” but the
category “male/men as entrepreneurs” is never presented or created. The
understanding of this is that the men as entrepreneurs are representing the
universal, the neutral and the norm whereas women as entrepreneurs are placed
in opposition. Hence it is argued that entrepreneurship is not as gender neutral as
it might seem at first sight. This brings the discussion to what is really
approached; actual entrepreneurship or the idea of entrepreneurship? What is
created, what is aimed for, what is realistic and what impact does that have on
women’s entrepreneurship? The written talk produced by the political actor
presents entrepreneurship as a possibility for women but in practice it turns out
to be rather difficult for many women participating in WIP/AdAstra to establish
their businesses. It is argued that one reason for that is that these women and
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their potential businesses do not correspond to the idea of entrepreneurship held
by the political actor. This can also be applied on an individual level where the
women’s own ideas about entrepreneurship in some cases collide with their
(potential) actual entrepreneurship. It is suggested that norms, values and ideas
stem from an archetype for entrepreneurship that historically founded man as
the entrepreneur. It is important to be aware of this discrepancy and to practice
self-examination to understand what prerequisites that are created for women’s
entrepreneurship. Figure 2 is revised as follows;

  SOCIETAL LEVEL      REGIONAL LEVEL INDIVIDUAL
LEVEL

  GENDER/SEX   Structural segregation    Regional tradition Balancing roles

  ENTREPRENEUR-   Political/ideological      Survival of the Experienced frame
  SHIP               ideologically fittest of action

  THE IDÉA ABOUT  Archetypical        Regulating Varied
  ENTREPRENEUR-
  SHIP

  POWER   The social system’s        Power-over Personal
  inherent power dependencies

Figure 3:  The theoretical and practical arena of social play

The discussion of what is now is followed by a discussion of what might be if
structural conditions are questioned and if power is used as a constructive tool;
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  SOCIETAL LEVEL      REGIONAL LEVEL INDIVIDUAL
LEVEL

  GENDER/SEX     Non-segregating     Gender contract in flux No limitation

  ENTREPRENEUR-     Not categorising          Development, change Individual
  SHIP                   and survival solutions

  THE IDEA ABOUT    Dynamics and      Potential Possibility
  ENTREPRENEUR-   multiplicity
  SHIP

  POWER     Power-with      Functional unity Circular behaviour

Figure 4:  Utopia – what could be

CONCLUSIONS

Our segregating understanding of gender, of women and men, permeates all
areas of social life and entrepreneurship is no exception from this rule.
Structures are upholding such gendered values, norms, expectations and
understandings. Structures are not static; they are constantly constructed and
reconstructed. Upholding them can therefore be understood as an active choice.
The discrepancy between ideas about women and entrepreneurship affects how
women relate to themselves in the role as an entrepreneur as well as how the
environment is viewing them and relating to them in this role. It is important to
acknowledge such structural implications and look beyond the individual and
her choices to fully understand the prerequisites for women’s entrepreneurship.
Understanding the male norm and women placed in opposition to this norm is
considered important.

The politics surrounding promotion of women’s entrepreneurship may be subtle
in its expressions but yet effective. By producing talk implying a certain position
towards women’s entrepreneurship the political actor can gain legitimacy in the
environment. Once legitimacy is gained it is not to be taken for granted that
actions follow up the produced talk. This creates a position for the political actor
where the frame of action is fairly generous and the practical consequences for
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any sort of discrepancy from the political actor will be for the women as
potential entrepreneurs to face. To initiate a venture like WIP/AdAstra can be
seen as a legitimising action but what goes on behind the scenes can be a
different story. If the play taking place behind the scenes and the effects that it
has on the prerequisites for women’s entrepreneurship is not considered and
scrutinised the individual will be the bearer of the problem, not the structures.
Operating mechanisms like “survival of the ideologically fittest” where the
political actor, once legitimate, can direct the development of women’s
entrepreneurship will remain invisible.

Going into a venture like WIP/AdAstra with a political actor as the counterpart,
many women with a professional past in the health care sector find it difficult to
adapt to the new arena where women’s entrepreneurship is created. The political
actor on the other hand is more than familiar with the arena and playing the
political game. This gives the political actor an advantage. The women become
more dependent on the political actor than the other way around and hence the
political actor can exert power and define the situation in a way that is more
difficult for the women as individuals. Thereby the political actor defines what
shall be considered to be acceptable, legitimate, et cetera in terms of women’s
entrepreneurship. Disciplinary actions can be used to keep the women in line as
entrepreneurs. However the political actor has a choice in how to exert power in
such a situation. The women could be invited to a creative process and the
partnership that the written documents imply as a political ambition. In such a
situation “power-with” could be the way to promotion of women’s
entrepreneurship, of at least partly solving the problematic situation on the
regional labour market and for the long-term survival of the region.

Even though the political actor has a stronger position than the women in Boden
the women are part of creating the situation that appears. Every relationship
consists of more than one actor. Accordingly, talk produced by the women is a
creative tool. One significant difference however is that the production of talk is
a considerable part of the political sphere. It is suggested that the political actor
is prompt to use production of talk with more awareness, more strategically,
than the women. Further, the political actor has access to more forums where
their talk can be expressed and shared with the environment in a way that most
individual actors (here women) do not have. The women’s talk is understood as
an indication of resistance highlighting the experienced resistance from the
political actor. One understanding of this situation is that both parties want
change to come about but they both want the other party to take the ultimate risk
(financial, social, ideological, et cetera). This can be covered up by using talk to
gain legitimacy for their own position and actions taken. One conclusion is that
the women and the political actor are dependent on each other to hold their
respective positions. The interplay between these actors is also contributing to



272

creating the prerequisites for women’s entrepreneurship. However, it is
important to acknowledge the relationship where both parties are participating.

Finally, promoting women’s entrepreneurship via political ventures is discussed
where the main point is awareness of what is constructed and reconstructed in
terms of norms, values, expectations, prerequisites and the like by singling out
women as a particular group of entrepreneurs. It is also suggested that women’s
entrepreneurship should be understood as a part of the gender-segregated labour
market and not as an isolated and neutral phenomenon. Gendered structures that
are polarising women and men’s work have a long history and are well rooted in
our societal structure. Entrepreneurship is very much a part of that structure.  In
this sense, it is encouraged to explore beyond the obvious, to look at structural
mechanisms operating in order to gain a thorough understanding of women’s
entrepreneurship. It is important to raise the question of why we have two
groups of entrepreneurs; entrepreneurs and women as entrepreneurs and what
prerequisites that come with such polarisation.
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BILAGA 1 :  FÖRSTUDIEN

Förstudien som genomfördes i Bodens kommun bestod av samtal med fem
kvinnor. Som ett resultat av turbulensen på arbetsmarknaden i Boden och den
förestående sjukhussammanslagningen samt de satsningar som gjordes i Bodens
kommun för att hjälpa kvinnor med ett förflutet inom vård och omsorg att
förflytta sig på arbetsmarknaden blev kvinnorna som sökte sig till starta-eget
kursen ett givet val för mig att studera och följa. Min första kontakt med den
kurs (WIP/AdAstra83) som de kvinnor jag studerat har gått fick jag genom
Arbetsförmedlingen i Bodens kommun. Kontakten togs efter att jag läst om
kursen i en regional tidning i samband med bygget av sjukhuset i Sunderbyn.
Jag tog kontakt med kursansvariga Hedda och fick information om de
deltagande kvinnornas yrkesmässiga bakgrund. Det fanns ett antal kvinnor i den
första kursomgången - som vid denna tidpunkt redan hade avslutats - med ett
yrkesförflutet inom vård och omsorg. Fokus låg i detta inledande skede på
kvinnor som relativt nyligt hade avslutat kursen. Förhoppningen var att samtal
med dem delvis skulle kunna blottlägga förändringar i deras syn på företagande
samt situationen inom vård och omsorg före, under och efter kursens gång. Vid
den tidpunkt då jag knöt kontakt med Hedda och sedan även med de kvinnor
som deltog i förstudien pågick kursomgång 2. De kvinnor som då var under
utbildning kontaktades aldrig för förstudiens räkning eftersom de fortfarande var
mitt i utbildningsprocessen.

Efter ett inledande samtal med Hedda fick jag namn och telefonnummer till
Isabelle. I samråd med Isabelle tog jag sedan kontakt med tre andra kvinnor som
gått kursen tillsammans med Isabelle. Förstudien genomfördes 25-27 november
1998. De kvinnor som deltog i förstudien utgjordes av Hillevi som redan startat
företag, Annica som gått tillbaka till vård och omsorg samt Isabelle och Marie
som båda var verksamma i ett projekt som förhoppningsvis skulle leda till att ett
kooperativ inom äldreomsorgen startades på sikt. Marie och Isabelle jobbade
båda inom omsorgen och med det kooperativa projektet samtidigt men var
involverade i kooperativet i olika stor utsträckning. Åldersspridningen i
förstudien låg mellan 30-55 år vilket också representerade åldersspridningen i
gruppen från kursomgång 1. Vidare hade Hillevi, Annica, Marie och Isabelle
genom sina yrkesverksamma år erfarenheter av olika verksamhetsområden inom
vård och omsorg. På det hela taget bedömer jag att dessa fyra kvinnor

                                                  
83 För tydlighetens skull: AdAstra är namnet på hela projektet. Inom AdAstra ryms det två
olika grupper. Adapt riktar sig mot personer anställda inom offentlig sektor som riskerar att
förlora sina arbeten och för antagningen läggs särskild vikt vid att engagera verksamheter där
nedskärningar sker. WIP (Women in Progress) vänder sig till arbetslösa kvinnor som är
intresserade av att utveckla sig själva och av att utveckla och prova nya idéer.
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tillsammans med kursansvarig gav mig en god första inblick i den problematik
som jag önskade studera.

Under de samtal som utgjorde förstudien presenterade jag forskningsområdet
(det vill säga synen på företagande hos kvinnor som lämnar vård och omsorg).
De fem deltagande kvinnorna ombads sedan att berätta om sina egna situationer,
eventuella problem och upplevelser. Med hjälp av kvinnornas egna
beskrivningar av sin(a) verklighet(er), och därigenom de aspekter som
kvinnorna själva under samtalen medvetet eller omedvetet lyfte fram, befästes
den teoretiska problematiseringen. Jag valde att genomföra samtal av fri
karaktär med kvinnorna i förstudien för att genom dessa samtal kunna lyssna på
kvinnornas berättelser, erfarenheter och upplevelser. Inför samtliga fem
intervjutillfällen försökte jag medvetet avdramatisera ”den akademiska studien”.
Kvinnorna fick själva avgöra i vilken miljö som samtalen skulle äga rum.
Kvinnorna uppvisade också olikheter i samtalssituationen. Några kvinnor valde
att direkt berätta om situationen på sin tidigare arbetsplats, den kurs de nyligen
avslutat och den nya arbetssituationen medan andar valde att berätta om sig
själva, sina familjer och sitt liv i stort. Genom tidigare samtal per telefon kände
kvinnorna till mitt huvudsakliga intresse och detta berördes i samtliga fem fall
utan att jag behövde ställa explicita frågor. Däremot var kvinnornas berättelser
väldigt olika till sin karaktär. Min förhoppning var att kvinnorna skulle berätta
sin historia utan min inblandning, men det visade sig vara svårt att hålla denna
linje fullt ut. Några kvinnor var något mindre benägna att tala fritt vilket i sig
ledde till att mitt deltagande i de samtalen också blev något större än jag hade
önskat. Dock försökte jag även då jag att ställa frågor/introducerade
frågeområden att göra detta på ett så icke ledande sätt som möjligt så att det
slutligen ändå var kvinnornas berättelser som kom fram och inte min egen. Jag
bedömer att den access jag fick under förstudien var god. I de situationer där jag
såg tecken på eventuell osäkerhet hos kvinnorna försökte jag att gå andra vägar
genom att prata runt omkring det för mig huvudsakliga området. Fyra av de fem
samtalen bandades vilket möjliggjorde en friare form av samtal. På Hillevis egen
begäran bandades inte vårt samtal, istället förde jag anteckningar och det
försvårade för min del samtalet. Det samtalet var också det mest
osammanhängande då det ägde rum på Hillevis arbetsplats där vi blev avbrutna
av kunder med jämna mellanrum.
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Diskussionsunderlag

 Berätta lite om din/er yrkesbakgrund

 Hur upplever/upplevde du/ni det vara att vara anställd inom vård och
omsorg?

 När började du/ni fundera på att starta eget?

 Vad var det som fick dig/er att börja tänka i de banorna?

 Hur tänkte du/ni kring företagande innan du/ni började utveckla din/er
idé?

 Vart i processen befinner du/ni er idag?

 Vad har du/ni för bild av företagande?

 Vad har varit mest positivt respektive negativt så här långt?

 Hur ser du/ni på framtiden som företagare?

 Hur ser du/ni på framtiden som offentliganställd?

  Varför tror du/ni att så få kvinnor med ett yrkesförflutet inom vård och
omsorg startar egna företag?
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BILAGA 2 :  HUVUDSTUDIEN – EN UTFÖRLIGARE
PRESENTATION

Initiativet “Ad Astra & Women in Progress”, finansierat av Bodens Kommun,
Norrbottens Läns Landsting, Norrbottens Kooperativa Utveckling, EU:s sociala
fond och Arbetsförmedlingen i Boden, hade kvinnor från offentlig sektor som
prioriterad målgrupp för sin satsning. I kursinformationen trycks det på att
kursen är ett forum för projektutveckling. Detta trycker även kursansvariga
Hedda på under vårt samtal och kallar därför ogärna kursen för en starta-eget
kurs även om målsättningen delvis är att skapa nya arbeten för kvinnorna i
regionen genom att stimulera företagande. Under de veckor som kursen pågick
(10, 20 eller 30 veckor84) erbjöds kvinnorna möjligheter att arbeta med sina
idéer och samtidigt tillgodogöra sig grundläggande kunskaper om vad det
innebär att driva företag. Sådana kunskaper har exempelvis bestått av
marknadsföring, bokföring, projektledning och IT-kunskap. Målet för kursen var
att en tredjedel av kursdeltagarna skulle starta företag. Detta mål uppnåddes
också med god marginal då drygt 60 procent av kursdeltagarna startade företag
under eller efter avslutad kurs85.

För huvudstudiens räkning kontaktade jag en ny grupp kvinnor. Med avsikt
valde jag att inte inkludera kvinnorna som deltagit i förstudien då jag i grunden
redan hade färgat dem genom våra samtal i förstudien. Samtalen med kvinnorna
i förstudien var övergripande och generella till sin karaktär eftersom jag då
huvudsakligen var intresserad av att, med hjälp av deras berättelser, ytterligare
kunna precisera problemområdet. Jag önskade också vända mig till kvinnor som
antingen avslutat kursen nyligt eller vid tidpunkten för huvudstudiens initierande
var i slutfasen av utbildningen. Även detta uteslöt ett fortsatt deltagande för
kvinnorna i förstudien. Min tanke med detta var att de kvinnor som gick eller
nyss gått kursen torde befinna sig mitt uppe i processen att relatera till
företagande som ett eventuellt sysselsättningsalternativ. Trots att jag redan hade
access hos de kvinnor som deltog i förstudien, och att de därmed skulle kunna
hjälpa mig vidare till andra kvinnor som deltagit i samma kursomgång, var detta
alltså inte önskvärt. Mitt val stod då mellan att kontakta de kvinnor som deltagit

                                                  
84 Alla kursdeltagare gick den första modulen av kursen som sträckte sig över 10 veckor.
Fanns sedan intresse att fortsätta arbeta med sin projektidé inom ramen för kursen fick
deltagarna ansöka om förlängning. Härmed kunde kursen sträcka sig i 10, 20 eller 30 veckor
för deltagarna.
85 Under studiens gång har företag/projekt/verksamheter kommit och gått och de
verksamheter som idag finns är mer eller mindre aktiva varför det är svårt att göra en absolut
uppskattning av hur många verksamheter och arbetstillfällen som genererats totalt. Siffran är
även beroende av vilket tidsperspektiv som anläggs, det vill säga, huruvida man tar hänsyn till
hur många företag som också överlever eller inte. Den här presenterade siffran är hämtad ur
broschyren ”Adapt” utgiven av Näringslivsförvaltningen, Bodens Kommun.
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i kursomgång nummer två och vid detta tillfälle redan hade avslutat sin
utbildning eller att koncentrera mig på kvinnorna i den tredje kursomgången
som fortfarande pågick när huvudstudien inleddes. Valet föll på kvinnorna i
kursomgång tre.

De samtal jag genomförde med kvinnorna var mellan 45-90 minuter långa.
Antalet samtal med respektive kvinna varierade också. Fyra samtal har
genomförts och dokumenterats med Viola, tre samtal med, Inger och Lotta och
Britta samt två samtal med Gunnel och Linda, Anna och Annelie. Anledningen
till att endast två samtal genomfördes med Gunnel och Linda, Anna och Annelie
är att de av olika anledningar föll ut ur studien då de antingen gick tillbaka till
sina gamla jobb eller valde andra sysselsättningsalternativ än företagande. Det
andra samtalet med Annelie undantaget så bandades med kvinnornas samtycke
samtliga samtal.

Materialinsamlingen ägde rum enligt följande;

November 1998: Förstudien, samtal med Hillevi, Marie, Annica, Isabelle och
Hedda

Februari 1999: Huvudstudien inleds, deltagande på kursen 17-19 februari
April 1999: Inledande samtal med Anna, Gunnel & Linda och Viola
Februari 2000: Inledande samtal med Annelie, Inger, Lotta och Britta.

Uppföljande samtal med Gunnel och Linda och Viola
September 2000: Samtal med Anna, Viola, Annelie, Inger, Lotta och Britta

samt med Greta, Eva, Katrin och Fia från kursomgång 2
September 2001: Samtal med Viola, Inger, Lotta och Britta

Sammanställningarna nedan åskådliggör kvinnornas deltagande i studien. För
kursomgång 1 finns inget exakt antal deltagande kvinnor eller antal kvinnor med
ett yrkesförflutet inom vård och omsorg. Anledningen till detta är att jag inte
erhöll någon adresslista från Hedda (kursansvarig) för denna första grupp, jag
fick enbart namnet på en av de deltagande kvinnorna med adekvat
yrkesbakgrund (Isabelle). Eftersom inga vidare kontakter var planerade med
kvinnor från kursomgång 1 tog jag aldrig kontakt med Hedda för att erhålla
denna information.

Först ut mer information om kvinnorna och deras respektive situationer då
studien genomfördes. Nedan följer en förklaring till benämnandet av kvinnorna i
tabellen (A-P). Detta har valts av utrymmesskäl. Förhoppningsvis vållar denna
lösning inte läsaren allt för mycket omak.
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A= Anna E= Annelie I= Marie M= Eva
B= Viola F= Brittan J= Hillevi N= Katrin
C= Gunnel G= Inger K= Lotta O= Fia
D= Linda H= Annica L= Isabelle P= Greta

         Kvinnorna
Deras
företagande

A B  C  D  E  F  G  H   I  J  K  L M  N  O  P

Kursomgång 1 X  X  X
Kursomgång 2  X  X  X  X  X  X
Kursomgång 3 X  X  X  X  X  X  X
Var vid
kurstillfället;
1-Arbetslös
2-Tjänstledig
3-Sjukskriven
4-Annat

 2  2  2  2  4  2  3  2  2  2  4  2  2  2  1  2

Har inte försökt
starta företag
efter kursen

 X  X

Har försökt
starta företag
/projekt  efter
kursen men inte
lyckats

X  X  X  X  X  X  X

Om ovan, ankn.
till vård och
omsorg? J/N

 J  J  J  J  J  N  N

Har startat
företag med
anknytning till
tidigare anställn.

X

Har startat
företag inom
annan
verksamhet

 X  X  X  X  X  X

Har dragit igång
projekt istället
för företag

 X

Har drivit
företag eller
projekt under
begränsad tid

 X

Hade eller hade
haft företag
innan kursen

 X

Startat/satsat på;
1-Heltid
2-Deltid/i mindre
    skala

  1  2  2  1  1  1  2
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BILAGA 3 :  UTGÅNGSPUNKTER OCH REFLEKTIONER

I denna bilaga presenterar jag mina förföreställningar, utgångspunkter, bilder av
mitt forskningsområde samt mina reflektioner under forskningsprocessens gång.
Genom att visa hur studien förändrar och utvecklar mina bilder av det studerade
kan utgångspunkterna för såväl huvudstudie som analys bättre förstås. Därmed
kan dessa avsnitt också bättre bedömas av läsaren.

Reflektion kring mina förföreställningar före förstudiens genomförande.
Nedtecknad 1998-11-20

Vilken är då min bild av kvinnor, vård och omsorg samt företagande innan min
egen datainsamling påbörjas? Jag har i studien anlagt ett genusperspektiv med
en klar förändringsambition av den studerade gruppen kvinnors situation (vilket
gör det befogat att tala om ett feministiskt perspektiv). Denna min syn på genus
redogörs tydligt för i den teoretiska referensramen. Kortfattat ser jag kvinnor
som grupp generellt underordnade män som grupp, d v s samhällets
könsmaktstrukturer menar jag gynnar män och missgynnar kvinnor. Detta är
alltså ett generellt ställningstagande, jag talar här inte om den enskilda kvinnan
respektive den enskilde mannen. Dock menar jag att bilder, normer och
föreställningar i samhället fortfarande idag verkar till mäns fördel. Även om
samma bilder, normer och föreställningar inte alltid verkar direkt emot kvinnor
så är könsmaktstrukturerna i praktiken ofta försvårande för kvinnor.
Reproduktionen av dessa bilder, normer och föreställningar sker gemensamt av
kvinnor och män i samhället. Detta tar sig särskilt tydliga uttryck i frågor som
rör kvinnor och ‘typiskt manliga’ aktiviteter, egenskaper och yrken. Jag menar
att den gängse bilden av företagaren är manligt könad likväl som den gängse
bilden av den anställde inom vård och omsorg är kvinnligt könad.

Detta för mig in på företagandet som fenomen. Min bild av företagaren är en
person som har valt att satsa mycket tid och i många fall även medel för att
kunna driva sin verksamhet. Jag har dock ingen entydig bild av ‘företagaren’ -
motiv och drivkrafter till själva företagandet varierar stort och likaså vilka delar
av verksamheten som företagaren själv sköter och inte (exempelvis bokföring,
marknadsföring och liknande). Jag har dock en - i sig stereotyp och
schablonartad - föreställning om att kvinnor i större utsträckning startar
serviceinriktade- och/eller hantverksrelaterade verksamheter medan män i större
utsträckning ägnar sig åt tillverkande- och/eller teknikrelaterade verksamheter.
Detta tror jag till stor del är ett resultat av de könsroller som vi redan vi mycket
tidig ålder socialiseras in i. Till viss del tror jag dock att detta är en
generationsfråga då allt fler kvinnor och män idag yrkesutbildar sig ‘över
könsrollsgränserna’. Jag har också bilden av företagaren, praktikern, som relativt
negativt inställd till byråkrati, instanser av olika slag och i många fall även till
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akademin/vetenskapen. Företagande i stort betraktar jag inte som en hållbar
‘arbetsmarknadspolitisk lösning’, jag tror alltså inte på att uppmuntra människor
till att starta företag enbart som ett sista sätt att erbjuda arbete. Däremot tror jag
på företagandet som en viktig del i samhällsekonomin, både vad gäller tillväxt
och utveckling samt sysselsättning.

Avslutningsvis min bild av vård och omsorg samt anställda inom dessa
verksamheter. Jag tror att de allra flesta av oss söker oss till utbildningar/yrken
där vi känner att vi av olika skäl vill verka. Anställda inom vård och omsorg tror
jag är en kategori människor som trivs med att jobba för och med andra
människor, att kunna hjälpa andra som på olika sätt har det svårt.
Professionstänkandet i dessa yrkesgrupper tror jag är starkt och ger de
yrkesutövande ett ganska idealistiskt tankesätt där individen och hennes behov
går före administration, ekonomi etc. Min bild av arbetssituationen inom vård
och omsorg är ganska negativ då jag misstänker att den innehåller mycket stress,
personalbrist och minskade ekonomiska anslag. Detta i kombination med låg lön
och låg status (kan kanske likställas med dålig samhällelig uppskattning för det
jobb som utförs) gör att allt fler bränner ut sig eller helt enkelt inte längre står ut
med rådande förhållanden. Jag är mycket väl medveten om att detta inte gäller
alla arbetsplatser eller alla anställda, detta är dock min generella bild. Givetvis
finns det avvikelser från den bilden, både till det sämre och till det bättre. Min
bild av anställda inom vård och omsorg är utbildade personer med många idéer
och mycket potential men som allt för sällan blir lyssnade på av sin arbetsgivare.
Min övertygelse är att många i denna grupp anställda är mycket väl lämpade att
driva företag, men att ‘det offentliga tänkandet’ gör att de i många fall räds det
individuella ansvar som ett företagande medför.

Dessa är alltså mina bilder innan datainsamlingen påbörjas. Jag är lika hoppfull
som säker på att de kvinnor jag ska möta kommer att revidera dessa bilder
genom sina berättelser. Mina utgångspunkter inför påföljande huvudstudie och
analys av data kommer med all sannolikhet att se annorlunda ut än de gör i detta
skede.

Reflektion kring hur min syn på problemområdet har förändrats efter
förstudiens genomförande.

Nedtecknad 1998-12-18

Förstudien, som bestod av möten och samtal med fem kvinnor, både förändrade
och bekräftade mina bilder. Min syn på den könade arbetsmarknaden kvarstår
och det gör även min tanke att de flesta av oss söker oss till ett yrke inom vilket
vi vill verka. Det som har förändrats mest under och efter förstudiens
genomförande är nog min syn på företagaren och till viss del även företagandet.
Min bild av företagaren som en person som satsat mycket tid och medel för att
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driva sin verksamhet har nyanserats betydligt. De kvinnor jag har mött (än så
länge få till antalet) har uppvisat en helt annan bild av företagaren och
inställningen till företagande. Det jag har lärt mig är att företagaren lika gärna
kan vara ovillig att satsa ekonomiska medel. Vidare kan företagaren föredra att
starta upp över en längre tid och i mindre skala. Företagande kan även vara ett
sysselsättningsalternativ som vilket annat, varken mer eller mindre. Det är
främst dessa bilder som har förändrats efter förstudien. Att förändringar i mina
bilder ägt rum är för mig en positiv utveckling eftersom de har ändrats och
omformats av empiriska observationer och fakta. Jag hoppas få lära mig mer om
vad och vem företagaren är eller kan vara samt vad företagande kan fylla för
funktion under fortsatta empiriska studier.

Reflektion kring min syn på det beforskade efter påbörjandet av huvudstudien.
Nedtecknad 1999-04-26

Efter att ha sammanställt förstudien och påbörjat datainsamlingen till förstudien
har många tankar, funderingar och idéer väckts. Det som har utkristalliserat sig
än tydligare än i förstudien är här detta att söka sig till en verksamhet där man
vill arbeta och verka. Denna reflektion grundlades redan under förstudien man
har utkristalliserat sig tydligare nu. Med detta i åtanke kan jag se svårigheter här,
ett inbyggt motstånd om man så vill, att sadla om till företagande. Speciellt om
man tidigare verkat inom en verksamhet som ligger en bra bit ifrån det som
karaktäriserar företagande i termer av självständighet, ekonomiskt tänkande,
marknadstänkande osv. Låt säga att vi arbetat 10-15 år inom omsorgen. Det är
detta vi kan och det är detta vi vill göra. Att sadla om till företagande innebär då
att lämna det vi har valt att arbeta med samt att gå från något som i många men
inte alla bemärkelser är en trygg verksamhet till något som kännetecknas av
osäkerhet. Vi är vana att jobba och fatta beslut i grupp och ska nu fatta alla svåra
och avgörande beslut helt på egen hand. Omställningen är för de flesta av oss
mycket stor i detta läge. För att våga göra ett sådant skifte i livet tror jag att det
krävs stora stödinsatser. Detta inte för att kvinnorna är mindre lämpade, men för
att hjälpa dem att plocka fram andra sidor av sig själva som kanske legat i träda
under lång tid. Jag tror att det behövs en annan typ av design för detta stöd än 5-
10 veckors studier av företagsekonomi på en starta eget-kurs. Däremot tror jag
att det finns en oerhörd potential bland den här stora gruppen kvinnor (från vård
och omsorg) och att det på sikt är lönsamt att göra denna typ av satsningar.

Reflektion under arbetet med metodavsnitten, hösten 1999 i Amherst.
Nedtecknad 1999-12-04

I detta skede har jag tillbringat drygt tre månader med att läsa metodlitteratur,
funderat över mitt tillvägagångssätt samt skrivit på de kapitel som berör de
metodologiska bitarna av avhandlingen. Redan på ett mycket tidigt stadium
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valde jag att sätta interaktionen i fokus i studien. Termen interaktion har
tydliggjorts för mig genom litteraturstudier, eller annorlunda uttryckt, jag har
tydligt definierat vad interaktion betyder för mig i denna studie (se kapitel 5). Så
även hur forskaren kan arbeta interaktivt samt vad detta får för implikationer för
respondenterna och studien men även vilka kriterier som jag menar att
interaktionen bör uppfylla för att fylla sitt syfte. Detta leder naturligt till att min
syn på kvinnornas deltagande också modifierats och tydliggjorts. Att medvetet
försöka tillvarata både kvinnornas och mina egna intressen samt tillvägagångs-
sättet att göra detta på har utkristalliserats. Ett sätt att gå till väga är givetvis att
med jämna mellanrum reflektera över mig själv och mina utgångspunkter så
som jag gör i detta avsnitt. Ett annat är att i alla lägen vara medveten om
makt(o)balansen mellan mig som forskare och kvinnorna som beforskade och att
försöka minimera denna så långt detta låter sig göras. Ytterligare ett sätt är att
presentera det empiriska materialet på ett sätt som ligger kvinnorna och deras
berättelser, upplevelser, problem, möjligheter o s v nära. Utifrån denna
empirinära presentation får de teoretiska implikationerna i materialet ta form och
utrymme. Givetvis är dessa två sätt att arbeta med det empiriska materialet inte
väsenskilda från varandra. De utgår från samma intervjuer, observationer o s v.
Det viktiga är dock att kvinnornas röster får ordentligt med utrymme.

Utöver metodlitteratur har jag läst en del feministisk teori samt litteratur rörande
kvinnors position(er) på arbetsmarknaden. Allt detta sammantaget har lett till att
jag har funderat mycket över mitt problemområde i termer av ett samhälleligt
problem, ett arbetsmarknadspolitiskt problem där jag har funderat över de
arbetsmarknadspolitiska strukturerna samt över detta samhällsproblem ur ett
feministiskt perspektiv. Under våren samt sommaren jobbade jag med de
dittills/hittills genomförda samtalen med kvinnorna och hade därmed mitt fokus
något mer individnära. Med detta i färskt minne kombinerat med den litteratur
jag tagit del av under denna höst har de teoretiska utgångspunkterna samt deras
relation(er) till varandra har klarnat. Detta menar jag kommer att underlätta
såväl det teoretiska som det empiriska arbetet framöver. Exakt vilken form detta
kommer att ta är jag dock inte säker på i nuläget.

Utöver detta har jag denna höst också mer medvetet funderat över diskurser,
deras roll och deras inflytande. Min ambition är inte att i denna studie göra en
diskursanalys men likväl menar jag att det är viktigt att fundera och reflektera
över hur våra normer och bilder av fenomen uttrycks, kommuniceras samt ges
vikt och värde i vårt samhälle. Diskurser formar allas våra bilder av kvinnor,
företagare och offentliganställda; mina bilder samt kvinnornas egna bilder
inkluderade. Att studera de i samhället dominerande diskurserna samt vad de
säger, vilka värderingar de förmedlar, är också ett sätt att förstå kvinnornas
situation(er). Precis som med andra delar av denna reflektion vet jag ännu inte
vilken roll detta kommer att spela i det fortsatta arbetet.
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Reflektion under arbetet med empirisk datainsamling.
Nedtecknad 2000-02-02

Under huvudstudiens andra steg av datainsamling börjar en bild av kvinnorna ta
form. Detta beror delvis på att jag nu har träffat fler kvinnor men även på att jag
kan sätta den första omgången samtal i ett perspektiv och därmed kompletterar
den första och den andra datainsamlingsomgången varandra. Det som stått
klarare denna omgång av samtal är att steget från offentliganställd till företagare
mycket väl kan tas och även är intressant för många kvinnor men att steget
kanske inte skall ses som ett steg utan som en process. Några kvinnor provar
sina idéer i andra former än företagande; en kvinna genom att samarbeta med ett
utbildningsförbund, en annan kvinna genom en projektanställning hos ett företag
(samma företag som stod för delar av den utbildning där kvinnorna gick och
utvecklade sina idéer). För båda dessa kvinnor handlar det om att känna sig för
och att få tanken på ett eget företag att mogna. Steget från det kollektiva arbetet
och ansvaret till det ytterst individuella kanske skall få tas i mindre steg istället
för i ett enda, stort. Jag tror att detta skulle vara ett sätt att få fler kvinnor att
våga prova och att våga satsa på sina idéer. När väl verksamheten tagit form är
det förmodligen lättare att satsa och ta steget till företagande fullt ut. Min
framväxande övertygelse om att nya verksamhets- samt företagsformer kommer
att växa fram känns nu än starkare. Samtidigt är jag också än mer medveten om
de svårigheter som möter de kvinnor som försöker tänja på gränserna, d v s
utmana de traditionella sätten att producera samt verka på.

Reflektion under fortsatt datainsamling, samt efter studium av genusteori.
Nedtecknad 2000-09-06

Under ett par månaders tid har jag gått bakåt i mitt genusteoretiska perspektiv
och studerat kvinnohistoria. Jag kände att det var viktigt att känna till vart mitt
perspektiv har sina rötter och i vad det har växt fram. Detta visade sig vara en
bärande tanke. Den kvinnohistoriska litteraturen har gett mig ett vidare
perspektiv och en bredare insikt. Dessutom har den gett mig en ny syn på såväl
den genusteoretiska/feministiska debatten av idag som på det fenomen jag
studerar, d v s kvinnor och vårdande arbete vs kvinnor och företagande. Det
känns efter denna litteraturgenomgång mer som ett ögonblicksstudium av ett
gammalt fenomen vilket för mig ger en helt ny tyngd till frågeställningen.

Jag genomför också ytterligare en omgång samtal, denna gång med kvinnor som
jag tidigare träffat och följt under en tid men också med den s k kontrollgruppen,
d v s kvinnor som gått WIP/AdAstra under den andra kursomgången. Dessa nya
möten i kombination med de uppföljande mötena visar på en enorm kreativitet,
drivkraft och vilja hos de här kvinnorna. Delvis har detta förändrats och vuxit
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sig starkare ju längre tid som gått sedan WIP/AdAstra. Det känns oerhört
inspirerande att se hur kvinnornas projekt och företag växer fram och hur de
resonerar kring svårigheter och möjligheter som de möter i denna process.
Många av dem har talat om att WIP/AdAstra lärde dem att våga och för första
gången i mitt liv har jag själv börjat fundera över företagande som ett eget
sysselsättningsalternativ.

Denna omgång datainsamling har mycket starkt övertygat mig om att det lokal-
och regionalpolitiska klimatet är av avgörande betydelse för vad som kan slå rot
i näringslivet. Detta vet jag ännu inte bestämt hur jag ska förhålla mig till, min
ambition är inte politisk i det avseendet men det är en viktig faktor som blir svår
att bortse ifrån. Näraliggande till detta har jag även beslutat att anonymisera
kvinnorna. En vag oro har uttalats bland kvinnorna eftersom kommunen är så
liten.  Ett fåtal kvinnor menar att detta att framträda med namn kan leda till
svårigheter för dem längre fram, speciellt i frågor där företagarna är beroende av
kommunen och dess tjänster.

Reflektion efter egen sjukhusvistelse.
Nedtecknad 2000-12-19

Efter att själv ha vistats på sjukhus under en tid har min förståelse för och
inblick i vårdpersonalens arbetssituation förändrats helt. Jag har själv inga
praktiska erfarenheter från något yrke inom vård och omsorg. Jag är givetvis
medveten om att situationen för vård och omsorgsanställda varierar från yrke till
yrke, från kommun till kommun och från arbetsplats till arbetsplats. Variationer
till trots tror jag ändå att mitt patientperspektiv har gett mig en större förståelse
för varför de kvinnor jag pratat med upplever sin situation inom vård och
omsorg så problematisk och svår. Underbemanning och långa arbetspass där det
måste vara näst intill omöjligt att räcka till sätter diskussionen om utbrändhet i
ett mer förankrat perspektiv. Att också som patient ha gått igenom systemet med
allt från mottagande till eftervård, att ha försökt få kontakt per telefon, att ha
försökt få remisser skickade vidare o s v gör att de mycket små marginalerna för
personalen känns påtagliga. Jag tror att denna erfarenhet kommer att nyansera
min bild av problematiken inom vården som i denna studie eventuellt leder
vidare till ett företagande för de deltagande kvinnorna. Innan reflektionen
avslutas vill jag understryka att jag inte har några negativa erfarenheter av att ha
blivit vårdad. Trots personalens kärva arbetssituation blev jag hela tiden
behandlad på bästa tänkbara sätt.
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Reflektion kring metodologisk ambition och faktisk avhandlingsprocess.
Nedtecknad 2001-03-02

En av utgångspunkterna för denna studie var att ha ett interaktivt
förhållningssätt till de kvinnor som deltagit i studien, detta teoretisk men framför
allt praktiskt. När den största andelen material är insamlat kvarstår ambitionen
utan tvekan. Däremot måste jag konstatera att själva avhandlingsprocessen varit
något annorlunda än jag från början räknade med. Ett par längre avbrott p g a
sjukdom har gjort det svårt för mig att upprätthålla den kontinuitet som jag
önskat. Den löpande kommunikationen mellan mig och kvinnorna fungerade
bäst i början av processen. Vid varje ny ”uppstart” har det lite grann varit som
att börja om från början även vad gäller dessa relationer. Jag är fullt övertygad
om att de förtjänster som jag trott mig kunna vinna i och med det valda
angreppssättet står att vinna och mycket av det har jag också skördat. Däremot
har det av praktiska skäl och faktorer som stått utanför studiens kontroll varit
svårt att fullt ut praktisera detta.

Reflektion kring det empiriska materialet.
Nedtecknad 2001-10-30

I detta skede, då datainsamlingen är avslutad och bearbetningen av detta
material påbörjats, har ett antal saker utkristalliserat sig. Den bild jag haft av
mina samtalspartners under resans gång förändrades än en gång då
databearbetningen påbörjades. Det som förändrats är inte främst bilderna av
kvinnorna var för sig, däremot har helheten tecknat sig tydlig först under det att
bearbetningsprocessen påbörjats. Då jag gått igenom samtliga samtal och genom
dem tecknat kvinnornas porträtt kom den samlade erfarenheten i förgrunden.
Under samtalen, men även under transkribering av dessa, berättade kvinnorna
för mig. Under tecknandet av deras porträtt berättade kvinnorna sina berättelser
genom mig på ett påtagligt sätt. Glädjande är att endast en kvinna har
återkommit till mig med korrigeringar i sitt porträtt, flera andra har hört av sig
och berättat att det är precis så det är skrivet som de upplevt sin process. Detta
tyder på att min tolkning av deras berättelser varit relativt väl
överensstämmande med deras egna upplevelser av situationen.

Något som känns tydligare efter sammanställandet av materialet är också den
tilltro till andra aktörer (kommunen, AF, FK m fl) som kvinnorna har känt, ett
slags naiv tillit. Detta finner jag inte alls besynnerligt då såväl miljön som
situationen varit ny för samtliga kvinnor och att det även handlar om att tolka ett
signalspråk som är sedan tidigare obekant. Likväl känner sig flera kvinnor lite
lurade i det att de upplevde sig invaggade i en falsk trygghet och det prat som
andra aktörer använde i kontakten med kvinnorna har tolkats väldigt bokstavligt.
Detta leder mig till att tro att tydlighet är än viktigare då kvinnor med ett
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yrkesförflutet som i sin natur ligger ganska långt ifrån företagande skall stöttas
och uppmuntras. Avslutningsvis står det också klart att den offentliga sektorn är
en stor bromsande kraft för den här gruppen kvinnor. Med detta avser jag dels
den attityd och kultur som återfinns på många arbetsplatser där vård och omsorg
utövas, dels den politiska delen av det offentliga som ytterst är en politiskt styrd
verksamhet. Ett enormt motstånd mot nytänkande verkar vara utbrett. Jag hade
inte till fullo insett hur stor – i detta fall negativ – inverkan detta har haft för de
kvinnor som försöker ta steget från offentlig anställning till eget företagande.
Allra tydligast blir detta för de kvinnor som önskar driva vård- och
omsorgsrelaterade verksamheter i egen regi.

Reflektion kring att driva privata vårdalternativ på marknaden.
Nedtecknad 2002-07-04

Efter en vår full av diskussioner i olika forum har en delvis ny och ganska
kritisk bild till kvinnors företagande inom vårdrelaterade verksamheter växt
fram. Att uppmuntra kvinnor att bryta ny mark, att utnyttja sin fulla kapacitet
när de upplever att detta inte låter sig göras genom anställning inom offentlig
vård och omsorg, är inte fel i sig. Det som är problematiskt är snarare under de
betingelser som dessa företagare då skall verka. Mycket privat vård och omsorg
låter sig bara drivas genom upphandling. Detta är ett komplicerat förfarande i
sig. Det är också en osäkerhetsfaktor i det att verksamheten är tryggad en
begränsad tid framöver. Om man investerar i lokaler, utrustning o dyl kan det
vara otillfredsställande att veta att verksamheten om endast ett par år kan tvingas
till avveckling om nytt anbud inte antas. Detta hänger samman med den andra
delen i denna problematik, nämligen att själva marknaden inte privatiseras utan
enbart utförandet av verksamheterna. Marknaden i sig är fortfarande
skattefinansierad i grunden. Vad ger detta för möjligheter till att verka
affärsmässigt och göra vinst på sin verksamhet? Risken som jag ser i detta är att
kvinnor (och en del män) ’luras’ in i ett företagande som inte kan verka på
samma villkor som företagande inom andra sektorer/verksamhetsområden. Är
risken måhända att ett sorts B-lag av företagare formas här med liten möjlighet
till vinst och överlevnad? Är det i så fall en tillfällighet att detta sker inom
kvinnodominerade verksamhetsområden? Jag ser detta knappast som en
tillfällighet, snarare som ett sätt att öka andelen kvinnliga företagare men
samtidigt se till att de inte utgör något reellt hot mot de män som redan
framgångsrikt driver företag i vårt avlånga land.
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Reflektion kring kvinnorna i studien, företagande och den regionala aspekten.
Nedtecknad 2003-04-06

Under den period då det empiriska materialet samlades in var jag visserligen
tydligt medveten om den regionala aspekten, men tankarna gick då främst till de
regionala förutsättningarna kontra den genusteoretiska aspekten. Den känslan
jag hade innefattade företagande i det som kan kallas det regionala
genuskontraktet. Under våren 2003 deltog jag i en doktorandkurs som handlade
om tillväxt och strategisk affärsutveckling och denna kurs gav mig också nya
infallsvinklar på mitt empiriska material. Den regionala infrastrukturen samt den
regionala traditionen och kulturen betraktades som viktiga även innan kursen
ägde rum, men under våren har de regionalpolitiska processerna fått större
utrymme. Med detta har också en nyfikenhet på skillnaden mellan prat och
praktik vuxit sig starkare. Delvis speglas detta i kapitel 5 som handlar om
företagande ur några olika perspektiv där de regionala förutsättningarna är ett.
Detta ledde också till att studiens perspektiv på företagande blev lättare att
skriva fram, förhållningssättet blev tydligare. Kopplingen mellan den
genusteoretiska diskussionen och den som behandlar företagande blev även den
tydligare samt att flera beröringspunkter mellan de teoretiska perspektiven
framträdde, exempelvis hur det regionala genuskontraktet påverkar
förutsättningarna för kvinnor som företagare i regionen. Detta påverkar givetvis
också analysens design och innehåll.

Reflektion kring att prat, strukturer och individer som analysverktyg.
Nedtecknad 2004-11-15

Under analysarbetets gång förefaller det mig tydligt att det är en strukturell fråga
snarare än en individuell som behandlas i studien av Bodens kommun och
WIP/AdAstra. Jag tänker att detta är särskilt intressant eftersom jag valt
individernas perspektiv och låter kvinnornas berättelser utgöra ett
tolkningsraster. Den explicita och den implicita agendan är inte alltid
densamma, kanske är så sällan fallet. Prat, legitimitet, makt, mötet mellan
struktur och individ träder fram som centrala aspekter. Mötet mellan aktörer i
det offentliga systemet och i det privata har något intressant att berätta. Jag kan
konstatera att de utgångspunkter som valdes i studiens början, med grund i
förstudien, har bäring även som analysverktyg.
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Reflektion när sista handen läggs på arbetet
Nedtecknad 2005-03-05

När jag nu sitter och lägger sista handen på detta arbete ser jag tydligt hur
problematiseringen har växt under studiens gång och hur jag har vidgat mitt
perspektiv på vad som skapas och hur. Det som började med privat produktion
av vård och omsorg, med en förflyttning på arbetsmarknaden av kvinnor som
önskade bli privata vårdproducenter har landat i att problematisera en hel
samhällsstruktur. Denna förflyttning känns riktig. På flera ställen i texten
framhåller jag att det inte är kvinnan i sig och hennes lämplighet som bör
ifrågasättas utan snarare bakomliggande strukturella förutsättningar. Delvis har
jag själv gjort denna förflyttning i min förståelse av vad jag mött under studiens
gång även om det aldrig var aktuellt att ”skuldbelägga” kvinnorna som
individer, inte ens inledningsvis. Det känns skönt att sluta med att konstatera att
det är det strukturella skapandet och omskapandet som kommer till uttryck i mer
konkreta situationer där kvinnor som företagare ofta får stå i blickpunkten som
individer. Först när den strukturella ordningen i samhället på allvar
problematiseras kan vi röra oss bortom både kategorierna kön och genus, också
när vi förhåller oss till företagande.
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