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ABSTRACT 

 
Titel: : 4000 sittplaster till Sandviken - Den företagsekonomiska diskursens utveckling från 1921 
till 2012, sedd genom två idrottsarenor i Sandvikens kommun 
 
Nivå: D-uppsats i företagsekonomi  
 
Författare: Signe Jernberg 

 
Handledare: Lars Ekstrand 
 
Datum: Mars 2012  
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka den företagsekonomiska diskursens framväxt 
under 1900-talet samt att lämna ett bidrag till hur en företagsekonomisk diskurs kan betraktas 
idag. 
 
Metod: Den företagsekonomiska diskursen undersöks genom en kartläggning av hur 
företagsekonomiska teorier, praktiker och idéer har bidragit till att möjliggöra utformningen av 
två idrottsanläggningar, Göransson Arena samt Nya idrottsplatsen i Sandvikens kommun. 
Undersökningen vilar på material som inhämtats från Sandvikens kommunarkiv samt från 
Göransson Arenas egna arkiv. Arkivmaterialet utgörs av sådant som styrelseprotokoll, 
verksamhetsberättelser, bokföring, ritningar, fotografier med mera. Metoden bygger på 
Foucaults diskursanalys med tyngdpunkt på hans arkeologiska period. 
 
Resultat & slutsats: Arkivmaterialet visar hur företagsekonomiska idéer, teorier och uttryck kan 
ses i de två idrottsplatserna. Resultaten visar hur begreppen kund, association och behov är 
närvarande i utformningen av de två arenorna på olika sätt. Slutsatsen har en diskuterande 
ansats som rör sig kring frågan om förekomsten av en företagsekonomisk diskurs i Foucaults 
definition samt framväxten av en eventuell sådan. Diskussionen rör också huruvida en 
företagsekonomisk diskurs påverkat utformningen av arenorna. Uppsatsen lämnar inget 
definitivt svar på om man kan tala om en foucauldiansk företagsekonomisk diskurs men menar 
att resultat i uppsatsen ger anledning till fortsatta studier. Angående utformningen av de två 
arenorna så är slutsatsen att företagsekonomiska idéer, praktiker och teorier möjliggjort 
Göransson Arenas storlek och utformning medan Nya IP främst kan ses som ett resultat av 
andra diskurser eller idéströmningar. 

 
Förslag till fortsatt forskning: Foucaults arkeologiska metod är en metod där stora mängder 
arkivmaterial samlas in för att kunna beskriva en diskurs i olika epoker. Uppsatsen har sina 
begränsningar då det inte finns utrymme att göra en sådan undersökning. Det skulle vara 
värdefullt med en större undersökning av den företagsekonomiska diskursen som tar avstamp i 
den arkeologiska metoden. En sådan undersökning har potential att bidra till en vidare 
förståelse av företagsekonomi som praktik och som vetenskap. 
 
Uppsatsens bidrag: Uppsatsens bidrag är att den visar en riktning och en skiss till ett fortsatt 
arbete med att undersöka den företagsekonomiska diskursen. Den ger också en mer praktisk 
förståelse för hur begreppen kund, association samt behov är viktiga för en idrottsarena idag. 
Uppsatsen reser också frågor kring företagsekonomiseringen av idrottsplatser och förslag på 
fortsatt forskning som ansluter till detta.  
 

    Nyckelord: Foucault, diskurs, idrottsarena, företagsekonomisering, Göransson Arena  
      



 

 

   ABSTRACT  
  
Title:  4000 seats to Sandviken - The business discourse development from 1921 to 2012 seen 
through two sports stadiums in Sandviken 

  
Level: Final assignment for Master Degree in Business Administration 
 
Author: Signe Jernberg  
 
Supervisor: Lars Ekstrand 
 
Date: March 2012 
 
Aim:  The aim of this paper is to investigate the business discourse emergence during the 1900s 
and to make a contribution to how a business administration discourse can be seen today. 
 
Method: The business discourse is examined through a inventory of how business theories, 
practices and ideas have enabled the design of two sports facilities, Göransson Arena And Nya 
idrottsplatsen in Sandviken Municipality. The inventory is based on material gathered from 
Sandviken Municipality archives and from Göransson Arenas' own archives. The archives consist 
of such things as board meeting protocols, annual reports, bookkeeping, drawings, photographs 
and more. The method is based on Foucault's discourse analysis, focusing on his archaeological 
period. 
 
Results & conclusion: The archives show how business ideas, theories, and expressions can be 
seen in the two arenas. The results show how the concepts of customer, company and 
association are present in the design of the two arenas in different ways. The conclusion has a 
discussing approach that revolves around the question of the existence of a business economics 
discourse in Foucault's definition and the emergence of any such. The discussion also concerns 
whether or not a business economics discourse influenced the design of the stadiums. The essay 
leaves no definitive answer on whether one can speak of a foucauldian business administration 
discourse, but considering that results in the paper gives rise to further studies. Regarding the 
design of the two arenas, it is concluded that the business ideas, practices and theories enabled 
Göransson Arena size and design, while Nya IP can mainly be seen as a result of other discourses 
or ideas/concepts. 
 
Proposals for future research: Foucault's archaeological method is a method where large 
quantities of archival material must be collected in order to describe a discourse in different 
eras. The essay has its limitations as there is no space to do such a study. It would be valuable to 
have a major inventory of the business discourse that builds on the archaeological method. Such 
a study has the potential to contribute to a broader understanding of business administration as 
a practice and as science. 
 
Contributions: The thesis’ contribution is that it shows a direction and an outline for a 
continuing commitment to examining the business discourse. It also provides a more practical 
understanding of how the concepts of customer, company and needs are important to a sports 
stadium today. The paper also raises questions about the field of business administration 
entering the field of sports arenas and suggests further research that connects to it. 
 
Keywords: Foucault, discourse, stadium, företagsekonomisering, Göransson Arena 
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Genom trattens öppning  

 
Kvinna och man som nytto- och produktionsfunktion i ett nationalekonomiskt instiftat 

äktenskap – Gary Becker och ekonomiseringen 

1992 motiverade Kungliga vetenskapsakademin utdelandet av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk 

vetenskap till Alfred Nobels minne till Gary Becker så här: 

"for having extended the domain of microeconomic analysis to a wide range of human behaviour and 

interaction, including nonmarket behaviour"1 

Det Gary Becker arbetat med är mikroekonomiska modeller för att förutse och kartlägga människors 

beteenden inom familj och familjeliv, brott, rasdiskriminering och andra områden närmast hämtade 

från sociologins område.  Han räknar på vilka äktenskap som kommer att hålla och vilka som kommer 

att sluta i skilsmässa. Han bygger också ekonomiska teorier kring andra val som människor gör innan 

äktenskapet2. Ytterligare ett område som Becker fördjupat sig i är brott och straff, där han analyserar 

brottslingens tanke och handling utifrån ett kostnads- och fördelsperspektiv3. Becker tränger in i 

områden som tidigare inte intresserat nationalekonomer. Centralt är att han, liksom utövare inom 

hans disciplin ofta gör, hela tiden utgår från att människan handlar utifrån det rationella, ekonomiska 

tänkandet.  Inte bara som konsumenter av varor och tjänster utan i alla livsval, Homo Economicus 

does family life. 

 

Gary Beckers arbeten har rest frågor om hur långt nationalekonomin och det ekonomiska tänkandet 

kan och bör gå4. De har också en framträdande plats i diskussionen om ”ekonomiseringen”: en 

diskussion om nationalekonomins närvaro inom områden som traditionellt har ansetts stå bortom 

nytto- och vinstanalyser, som till exempel kultursektorn och stora delar av den offentliga sektorn, då 

de besitter värden som ansetts svåra att kvantifiera.  

 

En början 

 

Under en kurs i projektledning våren 2007 utvecklades en tanke hos mig. Den var väl halvt om halvt 

predestinerad att göra det. Då jag påbörjade mina studier i företagsekonomi hösten 2005 så kom jag 

direkt från en kurs i humanekologi på Uppsala universitet, där det fanns ett starkt kritiskt perspektiv 

på konsumtion och företagande. Tanken var att låta den kritiken vila, åtminstone till en början, när 

jag läste företagsekonomi. Den hösten talade vi så om företagsekonomins beståndsdelar: 

redovisning, marknadsföring, organisation och ledarskap. Det visade sig att det fanns en 

medvetenhet kring företagets miljöansvar, genusfrågor och människan i organisationen, begrepp 

som Corporate Social Responsibility och Human Resource Management presenterades. Så långt allt 

väl med förutsättningen jag hade, företagsekonomin tycktes mer nyanserad än vad jag först trott. 
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Påföljande år läste jag dock nationalekonomi och hade svårt att släppa det, i alla fall på grundnivå, 

onyanserade och osofistikerade sätt att tala om den rationellt handlande individen, homo 

economicus och de perfekta marknader som denne rörde sig på. Så småningom kom våren 2007 och 

projektkursen, vi talade om tankeförändrande projekt och upplevelser, hur de kan marknadsföra och 

marknadsföras. Ett företagsekonomiskt perspektiv på upplevelser, döden och idrotten lyftes fram. 

Jag började se mig om, jag fann idrottsklubbar som inte var klubbar längre, utan aktiebolag. Jag fann 

gymnasieskolor som, i konkurrensen om eleverna, likt månadstidningar lockade med 

bonusprodukter; datorer och resor istället för klockor och sjalar. Sedan den tiden har jag ofta sett hur 

företagsekonomin ständigt tycks vara närvarande, på oväntade platser, på väntade platser och på 

platser där man inte är säker på om den alls finns. Tanken om företagsekonomin som diskurs, och 

funderingar kring hur den kan tänkas gestalta sig, ta form, påverka och påverkas växte sig starkare. 

Då Becker och andra nationalekonomer indirekt redan gett upphov till ”ekonomiseringen” som term, 

analys och analytisk grund undrade jag om kanske även ”företagsekonomiseringen” kunde bilda en 

ny förståelsegrund för olika samhällsfenomen, där man mer specifikt kunde se spår av 

företagsekonomi. Jag har fortsatt att samla artefakter, ställen och händelser där företagsekonomin 

uppträder: 

 

Partierna som produkt och väljarna som konsumentgrupp  

 

Söndag 19 september hålls för 27:e gången allmänna val i Sverige.  Som en del av valbevakning 

publicerar DN en korrespondens på valdagen. Det är Göran Greider och Lars Gustafsson som skriver 

till varandra dagarna innan den nittonde. Bland mycket annat diskuterar de förslaget om butlers i 

Stockholms tunnelbana. Men de berör inte sakfrågan i sig särskilt. Istället diskuterar de vad det 

avslöjar om politiken och politikerna: 

 

”Göran, 

 

(…) 

 

Man frågar sig naturligtvis vad Ernst Wigforss eller en Bertil Ohlin skulle säga om kampanjinslag 

(förslaget om butlers min anm) som alldeles för tydligt kommer ifrån ett sammanträde i en 

reklambyrå. Har den politiska opinionsbildningen paralyserats till den grad att den kan ersättas av 

marknadsundersökningar? Vad säger ”pensionärerna” om att behandlas som en konsumentgrupp 

vars röster i basaren kan inköpas av ”politikerna”? Ett stockholmsblad hade häromdagen rubriken 

”Så mycket betalar partierna för din röst” Denna distinktion mellan ”du” och ”partierna” säger väldigt 

mycket om en förändrad attityd som möjligen kan ses som ett tecken på en redan påbörjad korrosion 

i själva samhällskänslan” 

 

Brevväxlingen fortsätter och några dagar senare skriver Göran: 

 

”Det som försiggår är, tror jag, två saker: Det ena är att politiken har tvingats tillbaka. Det andra – 

och riktigt farliga – är att det har kompenserats med ökad retorik (dina reklambyråer). Moderaterna 

har en partisekreterare som jobbat på PR-firman Spiders Relations – där skapades Iprenmannen – 

och när Göran Persson avgick fick han extrajobb av något liknande företag. Är det inte helt enkelt så 

att den poltitiska retoriken alltmer frigjort sig från de reella samhällsfrågorna?” 
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Lars svarar därefter: 

 

”Vi är uppenbart ense på en väsentlig punkt, om jag har förstått rätt. Något – ett slags tanketomhet – 

håller på att utarma den svenska politiska debatten. Detta skapar ett tomrum, som möjligen är ett 

farligt tomrum. I detta tomrum förmodas vi nu gå till val.”5 

 

De två skribenterna förefaller ha iakttagit samma sak i den svenska politiska valrörelsen; den politiska 

debatten har rört sig från innehåll till form. Göran Greider menar att politiken tvingats tillbaka av en 

ökad retorik och pekar på inflytandet från PR-byråer. Jag skulle vilja byta ut Göran Greiders ”retorik” 

mot ”marknadsanpassning”. I det val som just hållits kan man enligt mig iaktta ett slags röstmarknad. 

Den beskrivs och har i tidigare val beskrivits som ”röstfiske” eller ”valfläsk” . Fenomenet där 

partierna mer eller mindre populistiskt lovar än det en och än det andra för att få röster kan 

knappast sägas vara nytt. Det Göran Greider och Lars Gustafsson skriver om är själva 

tillvägagångssättet, hur den politiska debatten går från just debatt till reklamslogans. Hur 

orsakssambanden fungerar är det ingen som direkt svarar på, vad detta beror på. Men de ser en 

förändring som går mot tanketomhet. De ser en frigörelse från de reella samhällsfrågorna och kvar 

finns bara reklambyråretoriken. 

 

Några veckor senare kommenterar panelen i SVT:s morgonsoffa valets eftersvallningar, i 

nedanstående återgivning utnämningen av Per Schlingmann till pr-chef för regeringen. Mats Nyström  

(MN) fördelar ordet till Göran Hägg (GH) och sedan till Ursula Berge (UB): 

 

-Vad behöver han framförallt jobba med som PR-chef? (MN) 

 

-Det undrar ju jag också därför att det lustiga är. Alltså han är ju väldigt duktig, hans 

kompetens kan ingen människa betvivla. Men för att kommunicera något måste man ju ha 

något att kommunicera. Och vi har ju just varit inne på den enorma tomheten i det hela. Den 

enorma ”vi förvaltar”. Det är i och för sig en typisk högeråsikt detta, ”det finns ingen politik, 

vi bara förvaltar det hela” Ungefär som ett företag. Vad ska han (Per Schlingmann (min anm) 

propagera för ”Vi är trevliga, vi är trevliga!” vavava? (GH) 

 

 

-Men. Det här valet karaktäriseras ju av väldigt mycket yta, jag gick igenom lite valaffischer 

på skoj, de var ju helt, alltså, sätter man ett ”inte” framför så finns det ingen som har den 

åsikten. Med respekt för äldre, för vem är emot det liksom? Och det. Alltså jag tycker Per 

Schlingmann som PR-chef, det har alltid funnits PR-människor, de har kallats statssekreterare 

och de har haft uppdrag inom statsrådsberedningen så det är inget konstigt. Och han är 

garanterat rätt person på den platsen. Men det behövs ju helt andra saker för att politiken 

ska bli spännande. För att ytan och de fina valaffischerna och de putsade pannorna på 

flinten. Det finns, utan det är något annat som behövs. Och det tror jag andra måste 

leverera. (UB)6 

 

Så i beskrivningen av svensk politik 2010 så seglar begrepp som ”PR”, ”förvalta – företag”, ”tomhet”, 

”konsumentgrupp” upp. PR-begreppet sätts i relation till statssekreterare, Ursula Berge menar att 

funktionen funnits förut. Nytt är snarare begreppet som sådant inom politiken, lånat från 
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företagsvärlden och den privata sektorn.  Lars Gustafsson identifierar en tanke om väljarna som 

konsumentgrupper. Väljarna är köpare av den mest attraktiva politiken, partierna säljer och 

marknadsför sin politik. Analogt med den beskrivningen ser vi Ursula Berges tanke om valaffischerna, 

som inte betyder något, det är bara innehållslös reklam. Och i valaffischerna, jakten på väljare, viljan 

att göra sitt parti attraktivt går politiken förlorad, ytterligare avhyst av högerns förvaltarperspektiv, 

likt ett företag som Göran Hägg säjer.  

 

Ovanstående paneldiskussion och brevväxling visar hur grenar från företagsekonomi och 

nationalekonomi vuxit in i poltiken; PR och marknadsundersökningar från marknadsföringsgrenen; en 

marknad med säljare och köpare från både företagsekonomi och mikroekonomin samt förvaltning av 

företag från ett övergripande perspektiv på företagsekonomi. Och i debatten märks också en idé om 

att ekonomiska teorier och begrepp tagit plats, inte bara utöver politiken, utan också ersatt politiken. 

Och detta skapar så ett ideologiskt tomrum. Kvar finns PR-människorna, affischerna och köparna. 

 

Livet som produkt och människan som konsument – det förlorade sociala kapitalet 

 

Robert Putnam kartlägger och analyserar i sin bok ”Den ensamme bowlaren” det sociala kapitalet, 

historiskt och nu, i USA. Det sociala kapitalet består av alla sociala relationer, nätverk och aktiviteter i 

ett samhälle. Det Putnam visar på är en tydlig tendens – intresset för samhället, samhällsfrågorna 

och omvärlden har minskat i USA under 1900-talet 7. Bland en uppsjö av förklaringsmodeller finns de 

yngre generationernas relativt individualistiska förhållningssätt till livet och samhället8 och vidare 

den alltmer utbredda materialismen 9.  Putnam pekar på ett samband mellan ett minskat intresse för 

samhälle och politik och en ökad orientering mot intresse för den egna individen. Han diskuterar 

också förhållandet mellan två av de tre slagorden från franska revolutionen, frihet och broderskap10. 

Han kopplar frihet till moderna liberala ideal och broderskap ser han som det sociala kapitalet. 

Putnam skönjer en motsättning mellan de två slagorden, där det sociala kapitalet växer på frihetens 

och toleransens bekostnad och vice versa. 

 

 I Putnamns text ser jag ett samband mellan individualistiska tendenser och liberala ideal och hur de 

står i motsättning mot socialt kapital, samhälls- och politiskt intresse och broderskap. Den liberalt 

influerade marknadsekonomin har påverkats människor som individualiserats och gått från aktiva 

deltagare i samhället till att istället bli konsumenter av det. 

 

Begravning som produkt och de anhöriga som konsumentgrupp – om döden 

 

På Högskolan i Gävle kan man under hösten och våren 2010/2011 läsa en kurs i upplevelseekonomi. 

Kursen syftar till att ”initiera/skapa/tänka i termer av fantasifulla och kreativa projekt som kan ”slå 

världen med häpnad”11 Den vänder sig till personer som är intresserade av upplevelseekonomi och 

vill vara med att vidareutveckla sina och andras idéer inom området12. När kursen gick under våren 

och hösten 2010 så ingick ett besök på en begravningsbyrå där ett idéutvecklande samtal mellan 

kursdeltagarna och människor med anknytning till begravningsbyrån fördes. Privata kyrkogårdar och 

hjälp till att författa nekrologer och gravstenar diskuterades, ord som ”mervärde” och ”kringtjänster” 

användes i den sammanfattade Facebook-diskussionen om träffen på begravningsbyrån. Det vore 

orättvist mot kursen att helt anklaga den för att oreflekterat anamma ekonomiskt tänkande på 

tidigare fredade eller knappt besökta områden. Men det är de facto så att man diskuterar 
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upplevelsen av döden och begravningen i termer av ”mervärde” och ”kringtjänster”, ord som 

närmats återfinns inom marknadsföring. Och denna diskussion pågår inom ramen för en kurs som 

ges i regi av Avdelningen för ekonomi, inom ämnet företagsekonomi.  

 

Eller som Dr Phil säger: 

 

"Du är chef över livet, du har en kund och det är Du."13  

 

Om undran inför en arena 

 

Då jag gick min projektkurs och vi pratade om företagsekonomiska perspektiv på döden, idrotten och 

allt det där så höll man samtidigt på att projektera och bygga Göransson Arena i Sandviken, en stor 

multiarena för hela bygden. Jag gick och funderade på dess storlek, pengarna den kostade (ungefär 

200 miljoner blev det till slut) jag undrade och frågade mig tämligen osofistikerat: 

 

Hur kan Göransson Arena vara så stor? 

 

Att den finns kan delvis förklaras med svar som: För att det fanns pengar i de Göranssonska 

fonderna; för att SAIK behövde en inomhusarena; för att multiarenor på småorter är på modet. Men 

frågan kvarstår hos mig – Hur kan den vara så stor? Den frågan vill jag fortsätta uppsatsen med, och 

som en första teoretisk utgångspunkt så sällar jag mig Johan Asplund och hans Om undran inför 

samhället14 Här utgår vi från en undran, hur det kan vara på ett visst sätt. Den verklighet vi ser runt 

omkring, som tycks given och självklar, kommer att problematiseras. I enlighet med Apslunds synsätt 

så ska jag inte bevisa något. Men jag ska försöka förstå och visa hur jag tänker, i detta kommer nya 

frågor och ny undran uppstå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Göran Fredrik Göransson 
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Om detta ska jag inte berätta 

 

Caden –” I won´t settle for anything less than the brutal truth. Brutal! Each day I´ll hand you a 

scrap of paper. It´ll tell you what happened to you that day. “You felt a lump in your breast. You 

looked at your wife and saw a stranger” Etcetera.” 

 

Tom – ”Caden, when are we going to get an audience in here? It´s been seven years.” 

 

Caden – ”And I´m not excusing myself from this either. I will have someone play me, to delve into 

the murky, cowardly depths of my lonely, fucked-up being. He´ll get notes, too. And they will 

correspond to the “notes” I truly get each day from my God.”15 

 

I Caden Cotards ambition att skildra verkligheten sann och äkta så finns en tro på att den bästa 

metoden att göra detta är att så exakt som möjligt återge den. Caden svävar runt detta 

ställningstagande: för att någonsin kunna vara verkligheten helt trogen och skildra den sann, så 

måste man återge allt, det finns inte plats för abstraktioner, förenklingar, vinklingar, tolkningar eller 

representation. I filmen Synecdoche bygger han upp sitt livsverk, ett teaterstycke, i ett gigantiskt 

lager i New York, där utvecklas den pjäs där han ska visa verkligheten på ett äkta sätt. I Cadens 

strävan efter äkthet så expanderar dock föreställningen och antar mer och mer oformliga och 

bångstyriga former. Istället för representation hamnar han i att låta verkligheten stå i ett ett-mot-ett-

förhållande till berättelsen. Med bara en snabb reflektion så förstår vi att detta är omöjligt rent 

praktiskt, i det avseendet att man måste ha hela världen som scen och alla dess människor som 

skådespelare, lagret kommer sakta men säkert växa utöver staden, landet och världen. Som vore inte 

det nog så medför också denna vilja att gestalta världen äkta en aldrig upphörande ackumulation; då 

man inte bara ska spela upp det som hände, man ska också spela upp det som spelades upp. Och så 

vidare och så vidare; en tomteskur av verkligheter. Och så blir det heller aldrig någon föreställning i 

Synecdoche. Att avgränsa sig och att göra plats för representationen blir först en fråga om 

hanterbarhet och rimlig arbetsbelastning, allt annat kan bara leda till absurditeter.  

 

Teaterföreställningen i Synecdoche som spårar ur till något som liknar ett evighetsprojekt med 

ständigt nya förvecklingar sprungna ur Caden Cotards vilja att göra någonting sant och äkta är en 

synliggörande illustration till den eviga frågan om avgränsning för att uppnå hanterbarhet. Alla 

projekt måste avgränsas men låter sig så inte göras med den syn på äkthet och gestaltning av 

verkligheten som Cotard har. För honom blir sanningen om världen detsamma som hans exakta 

upprepning av världen. Det blir dock meningslöst, en upprepning av världen har inget högre värde än 

den ursprungliga världen, den kan inte uppfattas på ett annat sätt. Och många skulle nog hålla med 

om att teaterns (och övriga konstformers) uppgift när det kommer till gestaltning av världen är att 

belysa en liten bit av den, att lyfta fram och kommentera. Det är också omöjligt att göra konst utifrån 

det allvetande, objektiva perspektiv som Caden Cotard söker, enbart en individs spegelbild kan bli 

aktuell och därmed bara en individs sanning. Man bör kunna lita på styrkan i att låta något 

respresentera något annat, något som den ursprungliga termen Synekdoke, från Grekland och 

retoriken, bland annat innefattar . Inom vetenskapen finns också den brännande fråga om sanningen, 

vad vi faktiskt kan säga oss veta och hur detta kan undersökas. Inom konsten är den frågan inte lika 

het; konsten tar och ges inte legitimitet genom att åberopa sanna och robusta beskrivningar av 

verkligheten. Det är, föreställer jag mig, ovanligt nuförtiden med människor inom 
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samhällsvetenskapen som tänker att de kommer med objektiva sanningar, men samhällsvetenskapen 

har fortfarande en strävan efter giltighet, klarhet och relevans. Jag är inte säker på att det är 

eftersträvansvärt och möjligt att alltid vara giltig, klar och relevant. Men en sak jag menar är viktig, 

och som kan bidra till en intressantare och mer potentiell diskussion, är att man försöker berätta om 

vilka antaganden om världens beskaffenhet som ligger bakom det vetande man försöker att skapa, 

och också hur man kan veta och få reda på mer om beskaffenhet. Dessa antaganden blir ett slags 

grundande ontologi och epistemologi och att välja hur och vad man berättar om dessa antaganden 

blir också att välja bort andra. Det går visserligen att plocka in olika perspektiv på vetenskapens 

grunder, men eftersom ontologin och epistemologin i någon utsträckning är med och bestämmer 

metodologin så handlar det om ett val, att välja och att välja bort, att avgränsa. 

  

Men avgränsningen tycks ha fler sidor än att den är en förutsättning för att rent praktiskt hantera sitt 

arbete samt den avgränsande dimensionen i diskussionen om epistemologiska och ontologiska 

utgångspunkter.  Hos Michel Foucault kan vi se hur det som inte blivit gjort i hans arbete, det som 

saknas och kan ses som en brist, medvetet har valts bort, och hur detta val också kopplas till den 

metod han utvecklat under sitt arbete. Det är bäst att skriva så, ”utvecklat under sitt arbete”, då 

Foucault lika mycket utvecklade metoder för forskning under den tid han forskade.  Här nedan ser vi i 

citatet en diskussion kring hur arbetssättet ges av de tidigare avgränsningarna, detta med metod är 

alltså inte en avgränsning i sig, snarare en följd utav. Men här ser jag också en legitimitetshöjande 

funktion i avgränsningen: 

 

”Till de som eventuellt skulle säga: ”Varför har ni inte talat om kosmologin, fysiologin eller 

bibeltolkningen? Skulle inte kemin före Lavoisier eller Eulers matematik eller Vicos historia, om 

man lät dem komma in i bilden, kunna vederlägga alla de analyser man kan finna i Les Mots er les 

choses? Finns det inte i 1700-talets uppfinningsrikedom många andra idéer som inte passar in i 

arkeologins stela ram?” Till dem, till deras rättmätiga otålighet och alla de motexempel som jag 

vet att de skulle kunna lägga fram, svarar jag: givetvis. Jag inte bara medger att min analys är 

begränsad; jag vill att den skall vara det, jag tvingar den till det. Det som för mig skulle kunna vara 

ett motexempel vore just precis möjligheten att säga: alla dessa relationer som ni har beskrivit 

med anledning av tre särskilda formationer, alla dessa nätverk där teorierna om attribuering, 

artikulering, betecknande och härledning artikuleras sinsemellan, hela denna taxonomi som vilar 

på en diskontinuerlig karakterisering och en ordningens kontinuitet, dem finner man oförändrade 

och på samma sätt i geometrin, den rationella mekaniken, kroppsvätskornas och sjukdomsfröens 

fysiologi, kritiken av den bibliska historien och den gryende kristallografin. Den skulle nämligen 

vara beviset för att jag inte beskrivit, som jag påstått, en region för interpositivitet ; jag skulle i så 

fall ha karakteriserat en epoks anda eller vetenskap – något som hela mitt företag strider mot. De 

relationer jag beskrivit är giltiga då det rör sig om att definiera en särskild konfiguration; de är inte 

tecken som kan beskriva en kulturs hela ansikte. Världsåskådningens anhängare må bli besvikna; 

den beskrivning jag påbörjat vill jag inte skall ansluta sig till samma typ som deras. De som hos 

dem som skulle vara tomrum, glömska eller villfarelse, är för mig avsiktlig och metodisk 

uteslutning.”16 

 

 I Focaultcitatet ser jag denna ytterligare funktion hos avgränsningen, medgivandet av de 

begränsningar som avgränsningen innebär, att diskutera det som läsaren kan uppfatta som brister. 

Detta att avsäga sig ansvarsområden blir en fråga om legitimitet, om att påvisa sin medvetenhet om 
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det gränsland som omger forskningsprojektet, att ringa in och mota bort det. Att tala om att detta 

inte var mitt ansvar. Men man ska inte förväxla den avgränsningen och den begränsningen, det 

inringandet, med det vi sedan ska tala om, positionering inom fältet. Avgränsningen i Foucaults fall 

görs på hans egna metoders och forskningsintressens villkor. Den görs utifrån ett inåtblickande, 

metodtillvänt ställningstagande men med ett utåtblickande perspektiv i själva förklaringen.  

Strukturen är densamma, att förklara sin utomfältliga position utifrån ett vedertaget perspektiv. Men 

det han gör är precis som brukligt en avgränsning i arbetets omfattning och inte en avgränsning mot 

annan forskning. 

 

I detta med avgränsning ser jag så att den forskning man gör lika mycket definieras av det man inte 

gör. Att betona ”det här ska jag inte forska och berätta om” mejslar ut det man ska berätta om, det 

ramar in och stadgar upp och är en förutsättning för det man slutligen gör. Intressant nog finns det i 

detta resonemang som liknar ett fotonegativ en parallell till något vi ska tala om snart: Foucaults 

diskursbegrepp; Foucault laborerar med vad som finns inom diskursen, vad som finns utanför och 

hur de två definierar och står i något slags beroendeposition gentemot varandra. För att förstå hur 

och varför något finns så måste man också förstå hur och varför det inte finns.17  

 

Men för mig är inte avgränsningen något som sker vid en viss tidpunkt eller något som definieras i val 

av forskningsobjekt eller forskningsfråga. För mig startade ju allt i frågan om hur Göransson Arena 

kunde vara så stor. Detta är en helt vanlig nyfiken fråga som jag upptäckte, som väl kanske de allra 

flesta frågor i världen, att man kunde söka vidare i. Under den tid som jag gjort det har jag 

expanderat min undersökning, men också gått in i återvändsgränder – strukit och hållit tillbaka, valt 

bort resonemang och tagit in sådant som jag inte alls visste skulle vara med.  Att skriva om det stör 

väl i viss mån den legitimerande funktionen. Trial and error och vetenskapliga arbeten kan från ett 

visst perspektiv inte alls hänga ihop. Fast å andra sidan kan man hänvisa till alla som talar om att 

nästan alla vetenskaplig upptäckter har varit slumpbetonade, äpplen i huvuden och heureka, då 

framträder ju trial and error som en mycket sofistikerad metod. Detta måste vara ytterligare en 

aspekt av avgränsningen. Förhållandet mellan att avgränsa sig och att beskriva avgränsningen. Det 

vore i och för sig roligt att notera och berätta om allt som kasserats under vägen, ännu roligare vore 

det att låta enbart detta utgöra uppsatsen, med hänvisning till Foucaults idé om att diskursen lika 

mycket är det som inte sägs, som det som sägs. Man kan tänka sig en Rubins vas där man säger sig 

beskriva vasen men bara berättar om de två människoprofilerna.  

 Emma Stenström skriver om avgränsningsprocessen i sin avhandling att forskningen är ett ständigt 



 
 

9 
 

sökande efter nya perspektiv, förståelser och tolkningar, i detta blir avgränsningen kontinuerlig och 

går endast att beskrivas retrospektivt18. I mina korridorer på högskolan har jag fått tips om att ”ha en 

tydlig forskningsfråga och hela tiden följa den”. I det förhållningssättet begränsas utrymmet till att 

låta forskningsfrågan vara fast från början istället för att formas av ett initialt sökande. Ja, i ett sådant 

förhållningssätt, varifrån får man ens sin forskningsfråga? Hur vet man att den är giltig, intressant, 

utvecklande? Emma Stenström skriver också om detta, hur forskningsfrågan kan ändras under resans 

gång, att det kan vara bra att låta den göra det om man se att ett annat spår är mer givande än det 

ursprungliga19. Man kan dock inte byta spår ett oändligt antal gånger om man ska se till 

hanterbarhetsperspektivet …  

 

Avgränsningen blir så frågan om hanterbarhet, ställningstagande om ontologi och epistemologi, 

legitimitet och det praktiska hantverket när i avgränsningen faktiskt sker.  

 

Man kan tänka sig att jag skulle ha beskrivit min forskningsresa nu, med tanke på att jag har sällat 

mig till tanken om avgränsandet som ett kontinuerligt görande. Här kunde jag ta chansen att berätta 

om mina val och mina förkastade tankar. Till viss del har jag redan presenterat min epistemologiska 

och ontologiska grund. Den undran jag utgår från och ambitionen att berätta något för läsaren, inte 

att bevisa något, visar mina grundantaganden; det finns många sätt att berätta om världen på och i 

kommande texter berättas en berättelse. Med detta inte sagt att det inte går att tänka och göra på 

andra sätt angående detta ämne, men i uppsatsens universum så undrar och berättar jag. Det krav 

jag har på berättelsen är inte att den ska vara sann i någon objektiv mening; kravet är att den ska 

vara relevant. Jag anser att detta är alldeles tillräckligt för att skapa bra vetenskap. Utöver detta så 

väljer jag att sprida ut tankarna om avgränsning till kommande texter; precis som de valen görs 

under arbetets gång så beskrivs detta löpande i texterna . ALLT kan dock inte beskrivas, då hamnar 

man farligt nära Caden Cotard. Men jag vill gärna visa genom en diskuterande ansats att jag övervägt 

annat, att jag avgränsat mig under processen.  
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Track and field 
 

Fältet 

 

Jag funderar ibland på fältet, forskningsfältet. Jag ser fältet som en bild av all forskningsverksamhet 

på världens högskolor och universitet som sammanfattas i avhandlingar, working papers, artiklar och 

monografier. Ett fält som för mig tycks oändligt stort, oöverskådligt och på samma gång också löst 

sammanhållet och mycket tättbevuxet. Ibland funderar jag på hur fältet såg ut innan internet, hur 

det såg ut för hundra år sedan och hur fältet ser ut från alla andra blickpunkter. Hur teknologi, tid och 

plats påverkar. Jag undrar också ofta var min plats i fältet är, var jag ska slå mig ner och blicka ut. Där 

fältet inte är oändligt stort och oöverskådligt, utan en plats där jag är hemma. 

 

Jag har sökt efter den plats där jag kan placera det här arbetet, där andra har gjort ungefär samma 

och där jag kan utveckla och addera. Men jag har haft svårt att finna en sådan plats. Bo Hellgren och 

Jan Löwstedt20 kommer till min hjälp med två begrepp; den fältutvecklande och den ramutmanande 

forskaren. Den ramutmanade forskaren har en skeptisk syn på tidigare forskning och lånar gärna sina 

referenser från andra vetenskaper än den egna. Han eller hon har en vilja att tillföra helt nya idéer 

snarare än att modifiera andras. Den fältutvecklande är istället den som gör en liten tillbyggnad eller 

justering i det befintliga fältet. Hellgren och Löwstedt gör ett försiktigt försök att kategorisera två 

grundtyper av forskare. De pekar såklart på nyansering av begreppen, att de inte är självklara, unika 

och icke överlappande kategorier. Men de visar en viktig sak; att alltid röra sig inom, och bygga på, 

befintlig forskning inom det som är etiketten på ens vetenskapliga tillhörighet inte är en 

nödvändighet för att bedriva vetenskaplig verksamhet.  

 

 Det här arbetet tangerar viss samtida forskning och den kommande diskursanalysen är inte längre 

kontroversiell inom stora delar av företagsekonomin, så sett ur vissa perspektiv är jag lika 

fältutvecklande som flertalet. I det här finns också den hegemoniska ställningen som teoriprövande- 

och utvecklande forskning har, det kan hända att det är samma forskning som är fältutvecklande, 

man provar någon annans modell, teori, matris; modifierar och kompletterar. Det som jag redan här 

vet skiljer mig från detta är att jag inte kommer vara teoribunden på det sättet; det som andra skrivit 

och som omnämns här används mycket frimodigare än så, mer om det senare. 

 

Det finns också ett praktiskt problem i att tillägna sig fältet och att därefter förstå det på ett relevant 

sätt. Tiden är knapp och fältet är till en början mycket stort. Möjligheten att förstå fältet blir större ju 

mer tid det finns att tillgå. Men här finns det inte så mycket tid och förhållandet till det stora fältet 

får bli mer en diskussion kring några intressanta utgångspunkter som annan forskning får göra. 

Anspråken på att täcka in hela fältet läggs härmed ner. 

 

Genren 

 

Men det finns ytterligare ett perspektiv på fältet värt att betrakta; det kan vara så att det är när det 

kommer till det lokala fältet som det uppstår funderingar kring den här texten. Jag tänker på 

uppsatserna som skrivs inom företagsekonomi på Högskolan i Gävle. Vi kanske inte ska kalla det ett 

lokalt fält dock; det för ju tankarna till att det skulle vara ett eget forskningsområde. Istället kanske 

jag kan låna en term som en tidigare managementlärare till mig, Johan Gaddefors, använde; han 
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talade om genrer. Detta var under en kurs i management, och temat var läsning av vetenskapliga 

artiklar. Genren som aktualiserades var just ”vetenskapliga artiklar” där flera genretypiska drag 

måste uppfyllas i texten för att det ens ska kunna släppas igenom som en vetenskaplig artikel. På 

Högskolan i Gävle ser jag på samma sätt att uppsatser skrivs efter ganska snäva genredefinitioner och 

det jag kanske allra mest tänker på är definitioner kring formalia. Jag ska dock inte diskutera det så 

ingående här, det är allt för lätt att bli raljerande. Men jag vill ändå påpeka genreanalysen eftersom 

min uppsats formmässigt bryter mot genren. Mina texter bygger på en vetenskaplig metod, teori, 

empiri och diskussion, den hör till en vetenskaplig tradition och den är ett resultat av ett engagerat 

tankearbete. Dessa genrekrav tycker jag är de viktiga och de som man ska lägga vikt vid. De som 

undrar varför jag bryter mot genren kan jag svara att mitt yttersta personliga motiv är för att jag 

tycker det här skrivandet är roligare, intressantare och mer utvecklande. Jag lär mig mer och 

utvecklar mitt skrivande och tänkande. Och min personliga åsikt är att en viktig anledning till högre 

studier är att lära sig att tänka. Vi ska också till sist minnas liknelsen med vetenskapliga artiklar, där 

det finns flera skillnader mellan artiklar och uppsatser. En utmärkande skillnad är lärandet hos 

författaren, för uppsatsskribenten är det ett uttalat självändamål (det görs inom ramen för en 

utbildning och ser man inte uppsatsen som en enda, för hela utbildningen, lång summativ 

examination21 så torde den ses som en del i lärandet), något som man inte så tydligt kan lyfta fram 

vid artikelskrivande. Kravet på ”contributions to the field” borde alltså ses med helt olika ögon inom 

de olika genrerna.  

 

Diskursanalysen 

 

Men åter till det stora fältet, även om det inte går att överblicka och även om jag har svårt att 

klassificera mig själv så vill jag gärna utforska det. Hellgren och Löwstedt talade om den 

ramutmanande forskaren som gärna passerar sitt eget vetenskapsområdes gränser och hittar 

inspiration på annat håll. Jag kommer snart diskutera mina egna referenser och varifrån jag hämtar 

tankesystem och teori. Michel Foucault kommer stå i centrum med sina teorier om diskurser. Det är 

inget vi läst om under utbildningen (däremot kan Foucault roll inom sociologin liknas vid Kotlers roll 

för marknadsförarna). Läser man Mats Alvessons bok Postmodernism och samhällsforskning så 

riskerar man framstå som rätt apart om man använder Foucault i sina företagsekonomiska studier22.  

Å andra sidan debatterade man redan för ett decennium sedan diskursanalysens och Foucaults vara i 

tidskriften Organization23Det är inte helt lätt att veta hur man förhåller sig till fältet. Men vi utforskar 

det lite närmre nu och kanske finns det anledning att återkomma till den här diskussionen senare. 

 

Tankeutvecklingen 

 

Det går också att skapa andra kategorier kring forskning än vad Löwstedt och Hellgren gör. Sven-Eric 

Liedman avgränsar en kategori; där befinner sig den forskning som syftar till tankeförändring hos 

människor.24 Kategorin som står på motsatt sida är forskningen som syftar till att lära ut 

färdigheter25. Det kan spontant verka som så att den forskning som finns inom organisationsteori och 

som inte vill kallas normativ, den förståelseinriktade forskningen som tar avstamp i diskursanalys och 

hermeneutik, är forskning som rör sig inom kategorin tankeförändring, den forskningen syftar till att 

öka förståelse för organisationer, ord som komplexitet och kontextualitet har tagit så stor plats att 

man får nöja sig med en deskriptiv ansats . Men Liedman för en diskussion om detta då han 

reflekterar över sitt exempel bageriforskningen26. som visserligen i sin undersökning är 
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förståelseinriktad, man ska förstå till exempel bakningens kemi, men som i förlängningen ska leda till 

bättre bageriverksamhet. Kan man så säga att den förståelseinriktade, deskriptiva forskningen hör till 

den färdighetsutvecklande gruppen i det att det primära syftet visserligen är att förstå (något som 

brukar vara tankeutvecklande) men där det sekundära syftet är att omsätta förståelsen i metoder för 

att utveckla färdigheter? Kanske är svaret ”nja”; kanske är de båda möjliga perspektiv, fast man 

måste fråga om det då finns någon tankeutvecklande forskning alls om det inte får finns ett praktiskt 

sekundärt syfte? Eller kanske i alla fall en praktisk konsekvens? Jag tänker på ett annat slags 

företagsekonomiforskning inom kategorin för förändring av föreställningar; vi kan tänka oss en 

metareflexiv forskning som rör ämnet som sådant, hur ämnets existens kan beskrivas, vad i samtiden 

som möjliggör det, var ämnet uppträder i praktiken och vilka dess gränser mot annan forskning och 

annan tankeverksamhet är. I det makroperpersektivet på ämnet så tycker jag den tankeutvecklande 

dimensionen blir ännu tydligare, men även detta kan ju förstås leda till insikter som senare leder till 

förbättrade praktiska färdigheter. I min uppsats finns ingen färdighetslärande ansats; jag är ute efter 

det makroperspektiv jag sist nämnde, att försöka förstå och utveckla ett tänkande, att förstå och 

beskriva företagsekonomin.  

 

Kontinentaliteten  

 

Att ”förstå och beskriva företagsekonomin” tar sin utgångspunkt i min egen förmåga att göra detta, 

det blir en berättelse som skapas av mig. Men jag vill också att tankarna ska kunna accepteras av 

andra och att de ska tycka att min beskrivning är giltig och min förståelse bidragande till nya tankar 

hos dem. Både förståelse och metareflektion är begrepp från hermeneutiken samt 

poststrukturalistiska strömningar, vilka kan indelas inunder den kontinentala filosofin. Den 

kontinentala filosofins har bland annat gjort sig känd för hållningen att metoden inte är en 

förutbestämt mall för hur tankearbetet ska utföras27. Metoden kan också utvecklas genom arbetet 

med det empiriska materialet och analysen28 detta är snarare en effekt av ett rörligt sinne än en 

oförmåga att hålla en röd tråd, vilket också svenska och samtida Emma Stenström talar om i sin 

avhandling29.  Eller ja, oförmåga till den röda tråden och ett rörligt sinne kan ju sägas vara samma 

sak, men med olika förhållningssätt av den som benämner. Inom den kontinentala filosofin och dess 

tillämpare så är det tankeförändringsspåret som kan sägas dominera och jag tror att när vetenskapen 

går ut på att förstå och beskriva så går det inte att ta en metod och sedan applicera denna på en 

undersökning. Jag tror att tänkandet kring det man försöker förstå är så nära förknippat med hur 

man förstår det att det blir svårt att separera dem två, det är ett växelspel och ständig utveckling. Det 

gör också att man måste vara mindre exakt när man beskriver sin metod, även om man skulle vilja 

annat så stannar det vid att bli en reflektion kring tänkande, tankar, förståelsesätt och andras teorier.  

Det uppstår så en viss motsättning mellan att å ena sidan presentera sina tankar och skapa 

transparens (för att använda ett modeord) för läsaren och å andra sidan inte alltför snävt beskriva sin 

metod då tankarna binds vid den beskrivningen. Jag kommer dock försöka gå den balansgången 

framöver. 

 

Verktygslådan 

 

Metoden kommer till största delen att vila på de arbeten som Foucault gjorde under sina tidigare år 

och som vi kan kalla hans arkeologiska period. Här kommer oviljan att instrumentalisera metoden att 

sättas på prov; jag tror det kan bli svårt då det kan sägas vara en motsägelse att använda någon 
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annans metod på ett icke-instrumentellt sätt. Än mer kanske så när Foucault talar om utlånandet av 

sina egna metoder såsom att han erbjuder en verktygslåda där användaren själv plockar verktygen 

som denne tycker att den behagar 30detta är något de som använder Foucault gärna hänvisar till 

(många väljer också att nämna att många hänvisar till detta vilket kan ge upphov till ännu en 

tomteskur, kanske i ett försök att legitimera sin tolkning av hans teoribildning). Verktyg och 

instrument ligger inte särskilt långt ifrån varandra på synonymskalan; hur kommer vi ifrån detta med 

den kontinentala hedern i behåll? Ja, vi kan tänka oss att se Foucaults hållning som ett sätt av 

klargöra att det inte är en robust och logiskt sammanhållen metod som måste användas i sin helhet. 

Istället kan man plocka som man själv vill av helheten, för att enligt eget huvud konstruera ett 

tänkande. I detta finns inte bara den välsignade friheten i att göra som man vill och att slippa känslan 

av att man tänker fel, det finns också utmaningen att ställa sig frågan hur man kan tänka utifrån 

Foucault.  Jag ska försöka mejsla ut en begreppsvärld att utgå ifrån, en tillåtande men inte så gränslös 

värld som Caden Cotards. Hur det kan vara så kommer jag att beskriva, men den övergripande 

förståelsen för hur den världen funkar är bra att ha redan här, att metod handlar om tänkande och 

idéutveckling. Foucaults begrepp blir något att ställa tankarna emot, att beskriva ett sätt att förstå 

världen och göra det utifrån en liten verktygslåda som är tillgänglig för både mig och läsaren. 

Jag kommer att försöka utgå från en metodologisk ansats som tar avstamp i Foucault, den kommer 

att bestå av ett antal begrepp; disciplin, praktik, vetenskap, subjekt, arkiv och arkeologi. Jag ska snart 

diskutera kring de här begreppen, Foucaults tankar, mina tankar och även hur de förhåller sig till 

andra texter och teorier för att lägga grunden till den diskussion som jag vill föra kring de två 

arenorna som varit det empiriska fokuset i uppsatsarbetet.  Alla begreppen är på olika sätt kopplade 

till moderbegreppet ”diskurs”, vilket den avslutande diskussionen kommer att kretsa kring. 

 

Slitenheten 

 

Att säga att ordet diskurs känns lika utslitet som vissa ständigt återkommande löpsedelsord (tänk: 

Kaos! Nakenchock! Hatattack!) är möjligen inte en perfekt analogi då diskursbegreppet och 

löpsedelorden är slitna på olika sätt och genom olika förfaranden. Där diskursen slitits genom oprecis 

och mycket varierande användning så har löpsedelorden mest slitits genom alldeles för mycket 

användning och med en något hyperbol ansats, men slitenheten av konstant användning har de båda 

gemensamt. Mats Alvesson och Dan Kärreman skriver om det slitna diskursbegreppet inom 

samhällsvetenskap och då med särskilt fokus på organisationsstudier31. Artikeln tar avstamp i en 

allmän kritik mot hur diskursanalysen praktiseras samt den obestämda begreppsbildning som ofta 

föregår själva praktiken32. Det de efterlyser är en mer reflekterad hållning till diskursbegreppet samt 

användandet av det i forskningspraktiken. Som tidigare sagts kommer jag låna det mesta av mitt 

diskursbegrepp från Foucault och just den här delen avser att diskutera och ge läsaren en inblick i det 

här avsedda diskursbegreppet. 

 

Arkeologin och genealogin 

 

Foucaults arbeten har delats upp i två relativt vedertagna perioder. Den första, arkeologin och den 

andra genealogin skiljer sig bland annat genom olika fokus på diskursbegreppet. 1976 skriver Foucalt 

detta om diskursen, han är då långt inne i den genealogiska perioden: 
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”… diskursen ska inte uppfattas som alla de saker som man säger och inte heller sättet att säga dem. 

Diskursen finns lika mycket i det som man inte säger, eller i det som makeras av åtbörder, attityder, 

sätt att vara, beteendemönster och rumsliga dispositioner.” 33 

 

Kanske är det ofta den här beskrivningen av diskursen som Foucault har lånat till stor del av 

diskursanalysen. I ”åtbörder, attityder, sätt att vara, beteendemönster ”ser man en närvaro av ett 

subjekt. För all del inte det autonoma subjekt som poststrukturalistiska strömningar ofta har förnekat 

och vilket bland andra Mats Alvesson har skrivit om34. Men det subjekt vilket diskursen kan tala 

igenom. Bara några år tidigare vid sitt installationstal vid College de France menade Foucault att 

diskursanalysens utgångspunkt kunde se ut så här: 

”Fyra begrepp bör alltså tjäna som analysens regulativa princip: händelse, serie, regelbundenhet och 

möjlighetsvillkor” 35 

 

I det citatet ser man fortfarande den diskursanalys som till stor del formades i Vetandets Arkeologi, 

här finns inget subjekt, de fyra principerna finns där utan direkt mänsklig närvaro. Just tanken om 

subjektet finner jag vara en viktig del i tanken att diskursen kan förstås på olika vis och att man kan  

söka efter den på olika sätt.  

 

Subjektet  

 

”Jag har inte bestridit möjligheten att ändra diskursen, långt därifrån, jag har bara frånhänt 

subjektets suveränitet den uteslutande och omedelbara rätten till det” 36  

 

Foucault utesluter inte subjektet, framförallt inte i de tidigare verken, närvaron av subjektet finns 

men är inte särskilt starkt. Jag är inte på det klara med hur Foucault tänker sig subjektet i förhållande 

till diskursen. Men det autonoma och självbestämmande subjektet finns inte, hans förhållande till 

subjektet är att det är en närmast själlös figur där diskursen har makten över vad som sägs och vad 

som görs. Här kanske vi inte kan säga att det vi ser är en linjär funktion där diskursen kommer först 

och subjektet sedan, subjektet är ändå med och reproducerar diskurserna. Diskursen skulle inte 

heller finnas utan mänsklig aktivitet. I det ödelandskap som skulle uppstå skulle ingen uppfatta och 

beteckna världen, händelserna i diskursproduktionen skulle upphöra och såklart skulle varken serie, 

regelbundenhet och möjlighetsvillkor följa. Naturen står utanför diskursen, liksom människans 

biologiska grundfunktioner. Det är den mänskliga aktiviteten som inordnas under diskurser och 

enbart i den mänskliga aktiviteten kan diskursen uppstå.  

 

Egentligen ska inte metoden handla om subjektet; jag talar mer om det för att subjektet förefaller 

vara intressant för organisationsforskning idag och att jag på något sätt identifierar mitt arbete inom 

ramen för den inriktningen inom företagsekonomin. Återvänder vi till diskussionen som fördes i 

delen om avgränsningens många funktioner och hur det man inte gör är med och definierar det man 

gör så tycks det helt korrekt att tala om subjektet.  Jag vill ogärna, åtminstone här och nu, hamna i en 

subjektsfokuserad undersökning där utsagor skapas i samspel mellan forskare och subjekt. Då jag 

söker efter att beskriva en diskurs måste jag istället för subjektsutsagor skapade av en forskare 

använda ett annat slags empiriskt material. Jag vänder mig därför till Foucaults arkeologi och arkivet.  
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Arkivet 

 

- Varför tvivlar du på det? Frågade min farbror i ironisk ton 

- Därför att alla vetenskapliga teorier visar att det är omöjligt att utföra en sådan sak 

- Visar teorierna verkligen det? Frågade professorn med en glimt i ögonvrån. Å, så tråkigt för 

teorierna! Vad vi kommer få mycket besvär med de här stackars teorierna!37 

Professor Otto Lidenbrock argumenterar inför sin brorson att det visst går att stiga ned till jordens 

medelpunkt. Jules Verne skriver om den halvt om halvt maniske mineralogen och hans upptäcktsresa 

genom jorden och hur han lämnar de vedertagna teorierna om jordens inre därhän och istället 

omfamnar diverse mer eller mindre lösa hypoteser om hur den skulle kunna vara. Han gör det för 

välsignelsen av att upptäcka. 

 

I litteraturen är upptäckandet ofta en jakt efter någonting; ett mål, ett ting – Indiana Jones försvunna 

skatt eller Professor Lidenbrocks strävan emot jordens inre. Men det är alltid det som upptäcks på 

vägen, äventyr, nya insikter och kunskaper som utgör berättelsen. Upptäckandet blir på det viset 

resan mot målet. 

 

 Målet är dock inte oviktigt, rent berättartekniskt är det motorn i filmen eller boken. Det handlar ofta 

om ett geografiskt mål, jordens inre eller en djup djungel. Men målet är också immateriellt och spelar 

då en viktig roll i jakten på förståelse, vetskap och utvecklad vetenskap. Jag tänker tillbaka på Johan 

Asplunds undran inför samhället; Otto Lidenbrock strävar efter att få veta mer om sina mineraler, hur 

de fungerar och hur allt hänger ihop. Jag ser Indiana Jones undran inför kulturer som lämnat 

arkeologiska fynd, hans nyfikenhet som drivkraft i upptäckandet. Resor för att kartlägga och beskriva.  

 

Foucaults arkeologiska metod visar samma inställning, en fråga eller undran startar en process av 

sökande, som ger upphov till nya upptäckter, hypoteser och frågor. Arkeologin bedrivs dock här i 

arkiven, i motsats till vulkaner eller djungler. Upptäckterna söks och görs i dokument, funna i 

statsarkiv, bibliotek, universitetens inre, domstolar … 

  

Fast någonstans känner jag mig inte som Foucault eller Otto Lidenbrock; någonstans känner jag mig 

mer som Alice i Underlandet, nedtrillad i en svårgripbar underjordisk värld som nyckfullt rycker 

huvudpersonen framåt i handlingen; frågor ställs men svaren är undflyende. De vita upptäckande 

männens storhet, målmedvetenhet och deras tolkningsföreträde besitter inte jag; jag är mer en lätt 

förvirrad, runtvandrande Alice med liten kontroll över tillvaron. När jag läser Foucault så tycks också 

han ha något av en Alice i sig, han vet inte alldeles självklart vad han gör eller hur man gör, även 

detta är ett sökande. Men den känslan är inte samma sak som bokens Alice verklighet, jag och 

Foucault vet faktiskt något om vad vi gör och varför, vi har viss kontroll och vi är medvetna om den 

process vi är inne i. Jag vet inte hur det var för Foucault, men här i uppsatsen så lever jag i en 

upptäckande, underländsk arkeologi. 

 

”Arkeologin beskriver diskurserna som specificerade praktiker i arkivets element.” 38 

 

Det handlar kanske som ett allra första övergripande tema om att leta sig tillbaka i tiden; det är 

historia, en ansats där man ser det gångna stelnat i händelser. Foucault riktar fokus på det som hänt 
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för att sen leta sig fram i tiden.  Han går långt tillbaka i sina arbeten. I Övervakning och Straff så 

börjar han med en framställning av en outhärdligt grym tortyr och efterföljande avrättning av en 

fransk man, vilken utspelade sig 1 april 175739. ”Övervakning och Straff” rör sig sen till stora delar i 

1800-talet och 1900-talets straffreformer. För att kunna beskriva allt detta måste Foucault vända sig 

till skriftliga källor. Jag återvänder här till de fyra begrepp som tidigare presenterats i den här texten: 

händelse, serie, regelbundenhet och möjlighetsvillkor; dessa får nu bilda grund för mitt arbete med 

att analysera och beskriva diskursen. Händelse kan vara både fysiska händelser och teorier. Foucault 

talar ibland också om brott, jag tänker att dessa brott i diskursen utgörs av händelser. Händelse är 

också kopplat till ursprung; Foucault menar att diskursen inte har ett ursprung, arkeologin letar inte 

efter diskursens tillblivelse40. Det finns en tvekan inför tillblivelsen, beskrivningen av diskursen är inte 

beroende av den. I intresset för händelse så finns också intresset för vad som gör händelserna 

möjliga, deras möjlighetsvillkor; det man söker efter är en förståelse för hur det inte kan vara på 

något annat sätt och hur händelsen är helt avhängig diskursen, samt hur detta möjlighetsvillkor ser 

ut.  

 

Genom händelse och möjlighetsvillkor kan man också teckna diskursens gränser, där olika diskursiva 

uttryck först utspelar sig, och där de ännu inte har utspelat sig kan vi upptäcka platser dit diskursen 

inte når eller dit den inte nådde under en viss tid. 

 

Foucault visar också på begreppet regelbundenhet, vilket står i motsats till originalitet41; det är inte 

enskilda unika händelser som är intressanta utan upprepningarna och – serierna. På det sättet letar 

man inom arkeologin efter material i arkivet, protokoll, rapporter, lagar, som diskursen möjliggör 

enbart på det ställe där de återfinns i historien. Arkeologin blir med hänsyn tagen till regelbundenhet 

och serie en metod som kräver tid och en hel del empiriskt material; på så sätt passar den inte riktigt 

för en uppsats. Mina tankar kommer att ha sin tyngdpunkt på händelse och möjlighetsvillkor, men 

öppnar också för en diskussion kring serie och regelbundenhet.  

 

Mitt arbete i arkiven har främst koncentrerats till två idrottsarenor och analysen och diskussionen 

utgår från dem. Foucault arbetade inte med att låta exempel representera en större helhet, ett slags 

representation som finns inom synekdokebegreppet. Han hade en koncentration kring yta istället för 

djup, vilket gjorde att han arbetade med många händelser, många serier och undersökte 

upprepningar. Kanske finns det ett Cotardskt drag hos Foucault? Jag ska tillåta mig att skissa förslag 

på hur man kan tänka, komma med idéer och föra en öppen diskussion kring ämnet utifrån 

arkeologin som upptäckande. Metoden är som sagt inte en redan upptrampad stig att följa, snarare 

en riktning där man själv får upptäcka vägen. 

 

Praktiken – disciplinen – vetenskapen - diskursen 

 

Foucault ansåg som sagt inte att diskursen kan sägas ha ett ursprung; däremot finns det platser, 

kanske kan man använda ordet arenor, där diskursen produceras och reproduceras. Ett område som 

är intressant här är det vi kan kalla disciplinen, praktiken och vetenskapen. Hos Foucault ser jag 

samband mellan dessa tre; jag är dock inte helt på det klara hur de sambanden kan beskrivas eller 

förstås. Men vi kan låta det vara ett slags hypotes, att betrakta som något enkelt som en 

diskussionspartner. Disciplinen är en uppsättning regler, formler, antaganden och kanske sanningar 

om en viss praktik. Vi kan tänka oss företagsekonomin som en disciplin, visserligen en ganska 
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disparat sådan med många möjliga underkategorier.  I disciplinen så uppstår möjliga påståenden som 

hålls för sanna inom disciplinen och som måste finnas inom disciplinen för att vara giltiga och i vissa 

fall sanna. Jag tänker att det är när dessa sanningar appliceras på områden utanför disciplinen som 

en diskurs uppstår.  Jag tror också att man kan säga att disciplinen förstärker sin ställning genom att 

säga sig vara en vetenskap; i kraft av den sanningsgörande och legitimerande funktion som 

vetenskapen har så får diskursen ytterligare växtkraft. 42 Man kan 

också förstå diskursen genom dess uteslutande roll; diskursen finns 

lika mycket i det som man kan säga som sådant som inte kan sägas, 

eller som Foucault säger så kan man rent lingvistiskt uttala vad som 

helst, men det är diskursen som bestämmer om orden och meningen 

är trovärdiga, sanna eller riktiga43  

 

Bidraget 

 

När jag har talat om företagsekonomi som vetenskap, disciplin och 

praktik så har jag tills nu förutsatt en gemensam uppfattning om vad för något som kan falla inom 

begreppet företagsekonomi. I stor utsträckning så är uppsatsens syfte att diskutera definitionen av 

”företagsekonomi”; jag ser diskussionen kring vad som är en företagsekonomisk diskurs som en del i 

tankearbetet som syftar till att förstå företagsekonomi. Detta tankearbete är inte bara mitt eget; vi 

har Lars Engwall som skriver företagsekonomins historia i Sverige44 vidare har vi essäsamlingen Den 

framgångsrika ekonomiskan för vilken Björn Rombach är redaktör där företagsekonomi som ett eget 

språk diskuteras45. Vi kan också tänka oss arbeten av Emma Stenström och Pierre Guillet de 

Monthoux46 där man ser konst i företagsekonomi och företagsekonomi i konst. Dessa, och fler, har 

alla ett mer eller mindre utvecklat metaperspektiv på företagsekonomi och lämnar bidrag till 

förståelsen av fenomenet som sådant. Vad jag vet så är ingen av dessa särskilt inriktade på 

diskursanalys även om flera av essäerna i ”Ekonomiskan” för mig förefaller vara i alla fall 

diskursanalytiskt inspirerade. Till detta vill jag lämna ett bidrag; jag vill bidra till en vidare och 

annorlunda förståelse av företagsekonomin. Att göra detta, att diskutera företagsekonomins 

förekomst och utbredning kan, bland andra sätt, uttryckas som att jag är med och definierar 

företagsekonomin.  

 

Nedslagsplatsen 

Foucault har gett mig begreppen praktik, disciplin och vetenskap och det är i dessa aktiviteter vi ska 

leta efter företagsekonomi. Guidningen till VAD som kan vara företagsekonomiska praktiker i motsats 

till andra praktiker finns dock inte riktigt här. Jag kommer ha som startpunkt tiden kring när 

företagsekonomin blev ett ekonomiskt ämne i Sverige. Med startpunkt menas inte att den 

företagsekonomiska diskursen blev till där, inte heller företagsekonomin. Men jag uppfattar 

företagsekonomins inträde inom den akademiska världen som en brytpunkt, en plats i historien där 

något hände, kanske vände. Enligt det sätt som jag läst Foucault så är en praktiks gång till disciplin 

och vetenskap en del i hur den blir en diskurs. I enlighet med det så har jag valt att göra ett nedslag i 

den period då företagsekonomin etablerades som ett akademiskt ämne i Sverige. 
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Historien 

 

Ernst Walb var Sveriges första professor i företagsekonomi i Sverige. Han kom från Tyskland till 

Handelshögskolan i Stockholm i samband med dess grundande är 190947. Initiativet och starten av 

skolan var påbörjat, det var delvis Wallenbergsläkten som stod bakom grundandet. Från början hette 

ämnet ”handelsteknik” och det spektrum av ämnesområden som då fanns skiljde sig mycket från 

dagens företagsekonomi. Enligt Christer Olofsson48 så upptogs ämnet till stor del av hantverket kring 

bokföring, kostnadsberäkningar, penning- och värdepappershandel, redovisning, bankteknik samt 

frågor som närmast kan benämnas som logistik. Ämnet var från början inte välkommet inom 

akademin då det föreföll ha ganska svaga vetenskapliga sidor. Det var ett praktiskt kunnande och 

hade inte på universitet att göra49.  

 

Det gjorde dock sitt intrång på universiteten under 1910 och 20-talen. Då ämnet var nytt inom 

akademin så fanns det inte heller någon akademisk tradition, professorerna som rekryterades kom 

ofta direkt från näringslivet50. Företagsekonomin är ofta omtalad som en vetenskap som stjäl mycket 

från och bygger på andra vetenskaper, från sociologin, nationalekonomin, juridiken och så vidare. 

Det tycks hur som helst som att företagsekonomin grundats till stor del på ett praktiskt kunnande, 

som det sedan utvecklat till disciplin. Här kopplar jag företagsekonomins framväxt till diskussionen 

om praktiker och discipliner, hur disciplinen är en formalisering av praktiken. Nu är det inte så att 

disciplinen uppstod i bildandet av 

Handelshögskolan, det fanns redan 

strukturerad kunskap om ämnet och 

det lärdes också ut, Engwall skriver om 

Anders Berch som arbetade vi Uppsala 

Universitet under 1700-talet med olika 

ekonomiska spörsmål, däribland näringslivsfrågor51.  

 

Men som sagt söker vi inte ursprunget till diskursen här, istället intresserar vi oss för händelser som 

brytpunkter. En sådan viktigt brytpunkt tänker jag är företagsekonomins inträde inom akademin. 

Läser man Lars Engwall historieskrivning så verkar utvecklingen för ämnet närmast explosivt. Från ett 

hundratal studenter för hundra år sedan till runt 80000 år 200052. Ämnet gick kanske att överblicka 

1909, nu är det dock en omfattande historieskrivning för att täcka in tillräckligt för att ge det som 

skulle kallas ”helhetsbild”. Men med den enorma utvecklingen från 1909 fram till nu går det att anta 

att ämnet inte utvecklats utan att märkas i sin omgivning. Nu finns det tusentals företagsekonomer 

ute i arbetslivet, för hundra år sen bara ett hundratal. Till det ska vi också lägga hur den 

företagsekonomiska praktiken gått till att vara en disciplin och en vetenskap. Den forskning som 

bedrivs och som gör det under epitetet ”företagsekonomi” torde också spela en roll i 

samhällsutvecklingen. 

 

Tankefiguren 

 

Men detta är en översiktlig beskrivning av ämnets tillblivelse. Det täcker inte in vad vi idag kan 

definiera som ”företagsekonomisk praktik”. I det begreppet kan vi tänka oss att inbegripa olika saker. 

Vi kan tänka oss den ganska abstrakta tanken om att företagsekonomi är allt som varje enskild 

människa på jorden skulle kunna definiera som företagsekonomi, en ganska så Caden Cotardsk tanke, 

Det är en intressant diskussion hur man kan tänka kring det förfarandet; att skapa  
en vetenskaplig disciplin så grundad i praktiken. Här vore det också roligt att  

utveckla förståelsen för hur man tidigt tog in influenser från andra vetenskapsområden. 
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mycket svårhanterlig men samtidigt fascinerande. Vi kan också tänka ”företagsekonomi” såsom 

Emma Stenström tänker på företag och företagande: 

”Företag eller företagande, används också i sin idealtypiska bemärkelse. Med det vill jag signalera att 

det handlar om en enhet, i min föreställningsvärld ett vinstdrivande bolag, som tillhör vad man 

brukar benämna affärsvärlden eller näringslivet. Det rör sig därmed i riktning mot begrepp som 

affärer, kommers, handel och ekonomi (jämför engelskans business).”53 

 

Denna definition skulle dock utesluta en massa aktiviteter som företagsekonomer av allehanda slag 

skulle vilja ha med, kanske allra tydligast den offentliga och ideella sektorn. Samtidigt är Emma 

Stenströms definition mycket viktig, jag menar att den beskriver en närmast Asplundsk tankefigur. 

Kanske är det så att vi i den definitionen av företagsekonomi ser hur diskursen verkar; att det som är 

”företagsekonomi” lånar alla de delar som definierar den från den delen som sysslar med 

vinstdrivande företagsekonomi, trots att den också appliceras på helt andra delar?  

 

Det går också att ha ”läran om hur man förvaltar begränsade medel på bästa sätt” och andra 

liknande mycket grundläggande principer för företagsekonomi. Det handlar dock om den 

företagsekonomiska disciplinen. Men det är ändå en intressant tanke att ha i bakhuvudet när man 

diskuterar kring företagsekonomiska aktiviteter. Det är också en princip som är värd att undersökas 

inom ramen för arbetet med upptäckten av den företagsekonomiska diskursen. Jag kan tänka att det 

vore speciellt intressant att se när den gör sitt inträde, kanske när den först uppträdde men också att 

se hur den gjort sitt inträde på olika företagsekonomiska arenor såsom handel, offentlig sektor vidare 

till kärleksförhållanden och hushållsekonomi. 

 

Efter den här diskussionen så ser jag att det är möjligt att begreppet ”definition” är alltför 

instrumentellt och exkluderande. Jag byter därför fokus från ”definition av företagsekonomi” till 

”sådant som kan inbegripas i begreppet företagsekonomi”. Jag kommer använda begrepp som 

möjligen inte ovedersägligen är företagsekonomiska, med där jag kan argumentera för att de är det. 

Argumentationen kommer utgå från begrepp från Foucault men också en del företagsekonomisk 

teori. Det arkeologiska upptäckandet har till stor del definitionen och inbegripandet i det pågående 

arbetet. 

 

Till slut  

 

Jag arbetar nu utifrån ett tänkt samband mellan disciplinen, vetenskapen och diskursen, samt 

praktiken och att dessa delar kan ses inom företagsekonomin idag. Tankar, händelser och aktiviteter 

görs i högre grad på företagsekonomiska grunder idag än för tio, femtio, hundra och tio tusen år sen. 

Den har vuxit till att gälla så många fler områden idag än vad den gjorde för hundra år sedan. Det går 

att belysa detta; titta på arkivet, upptäcka händelser och möjlighetsvillkor, diskutera serier och 

regelbundenheter. Finna ett slags empirisk grund att förhålla sig till och som vi kan se i ljuset av det 

företagsekonomiska ämnets utveckling. Det går att utifrån detta föra en diskussion om var vi har 

företagsekonomin i vår värld idag. Nu ämnar jag att ge mig ut i upptäckandet av arkivet, vad som 

utspelats och om det kan vara med att skissa en första bild av den företagsekonomiska diskursen. Två 

idrottsarenor från två epoker kommer att vara föremål för upptäckandet - Nya idrottsplatsen och 

Göransson Arena. Arkivmaterial såsom styrelseprotokoll, årsberättelser, bokföring kommer att 

utgöra det material som den senare analysen grundas på. 
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Artefakterna 

 

Nya Idrottsplatsen 

 

Norra IP ligger i vårsolen och vet inget om sitt öde. Norra är trots allt en idrottsplats även om 

nostalgiker säger att det finns en själ där, så, ja, så är det bara en idrottsplats 

 

Den gamla läktaren står intakt, pärlspont och svarvade stolpar insvept i en sliten persikofärg. 

Träbänkar, nedsuttna, och trasiga på något ställe. Det är klottrat med tuschpenna här och var, inte 

klottrat såsom graffare kan klottra sin tag, bara vanligt ”kukenklotter”. Det ligger en gammal snus 

under en bänk. Nedanför på avbytarbänken står en vattenflaska, från Intersport kommer den.  

 

Löparbanorna sträcker sig ända från 20-talet och runt, runt, runt gräsplanen. De vita strecken syns 

knappt, den röda jorden har skuffats ihop i högar här och var. Man kan ställa sig vid avbytarbänken 

och titta upp mot resultattavla och tidtagarur, de hänger där alltjämt. Till stor del övervuxna av lav, 

eller är det kanske bara vanlig skit, men säkert användbara. Bakom tavlorna; höga lindar och 

fotbollsmål, gräsmatta och stängslet som omgärdar med säkert fyra tjuvingångar. Villor runt omkring, 

flerfamiljshus, tätt inpå.  

 

Den formation i landskapet som Norra IP är, kan inte sägas vara självklar eller tydlig, en öppen yta där 

landskap myllrar in och tillfälligt stoppas av löparbanor, och så en gräsmatta efter det. Träd, buskar, 

gräs, ett par mindre byggnader. Den plats som Norra IP tar i anspråk är främst genom aktivitet, 

rörelse, ljud, färger och lukter. Nu är den övergiven och märks inte särskilt, en grön yta såsom städer 

brukar ha gröna ytor både här och var. 

 

Mycket hos Norra IP är gammalt, nästan lika gammalt som Sandviken, stödmur i slaggsten till 

exempel. Originaldetaljer men också sådant som kommit till på resan, bredvid muren ligger 

betongplattor, lindarna är numera omgärdade av Gunnebostängsel.   

 

Vill man ut i staden igen så går man genom samma snurrkryss man kom in genom. Säger hej till den 

gamla idrottsplatsen. 

 

Historia/bakgrund 

 

”Så sent som år 1921 var det dåligt ordnat med idrottsplats i Sandviken. Den enda möjlighet för 

idrotts utövande var en åker nordväst om nuvarande torget, den s.k. gamla idrottsplatsen, som dels 

var gräsbeväxt med stora tuvor och dels var täckt med lös sand eller matjord. Höjdskillnaden mellan 

de två kortsidorna var ca. 1 m. Att här utöva idrott var ju som var och en kan förstå ej så lätt och 

värst var naturligtvis att löpa 100m.” Från ”Historik över Sandvikens idrottsplanförening 1921 – 

1940.” 

 

Vid avvecklandet av Sandvikens Idrottsplanförening år 1940 så skrevs en historia över föreningen. 

Denna inleds med stycket här ovan där ursprunget till dels föreningen men också till stor del för Nya 

Idrottsplatsen som Norra IP kallades till en början berättas. Nya IP uppfördes i början av 20-talet, 

sprungen ur ett behov av en ny idrottsplats. Materialet från kommunarkivet beskriver en process; 
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från det upptäckta behovet till idrottsplatsens färdigställelse. Initiativet kom från ”idrottsmännen” 

som de något vagt beskrivs i historiken och frågan ställdes till en man vid namn ”Ing Sahlén” som 

alltså var ingenjör på Sandvikens Jernverk AB (nu Sandvik). Jernverket köpte då dels mark för 

ändamålet, men kom också med ett inledande bidrag på 20000 kronor, arbetet utfördes till stor del 

av beredskapsarbetare. SJAB blev också de som sköt till den summa som fattades vid 

färdigställandet. Den slutgiltiga kostnaden för den nya idrottsplatsen blev 82301 kronor.  

 

Efter färdigställandet bildades föreningen ”Sandvikens idrottsplanförening” som syftade till att vara 

en sammanhållande kraft för de klubbar som ämnade utnyttja planen. Andelar tecknades i den nya 

föreningen av Sandvik, högre tjänstemän hos Sandvik samt idrottsföreningarna Sandvikens allmänna 

idrottsklubb, Sandvikens idrottsförening samt Sandvikens gymnastikklubb. Till en början hade de tre 

föreningarna en trettondel var i föreningen, resterande hos Sandvik och Sandvikstjänstemän. I 

fortsättningen bar sig föreningen själv genom inkomster av, till största delen, planhyror och 

publikintäkter, med enstaka mindre, korta lån. Under åren 1924 – 1940, då Norra IP var Sandvikens 

idrottslivs huvudarena, så var fem stycken förlustår. I utgången av 1940 så fanns det 20162,06 kronor 

i föreningen. 

 

Byggande och utveckling  

 

Startpunkten för uppförandet av Norra IP beskrivs i arkivet som iakttagandet av ett behov av en plats 

för idrottsutövande. I inledningsorden till årsberättelsen berättas om den dåvarande idrottsplatsens 

undermålighet. Den arena som sen byggdes var ett stort projekt. Den slutgiltiga kostnaden på 82301 

kronor motsvarar ungefär med dagens penningvärde strax över två miljoner kronor.  Nya IP i den 

form som den uppfördes i och stod klar som 1924 kan dock inte anses vara färdig. Åren efter byggdes 

en mängd funktioner till, cykelförvaring (1925), inhägnad för läskedrycksförsäljning (1926), till och 

ombyggnad av läktare (1929), entréerna blir fler (1929), bättre toaletter (1930), pressläktaren byggs 

ut och om (1931) fler ståplatser (1931), utökade serveringsmöjligheter (1932), toaletterna byggs om 

till herr- och damtoaletter, fler ståplatser och entréer, ett stort tidtagarur köps in, serveringen utökas 

(1935)… 

 

”För att möta invasionen till AIK-matchen uppfördes särskilda ståplatsläktare och fyllde dessa ett 

stort behov, då härigenom plats kunde beredas för större antal åskådare och desamma dessutom 

bättre kunde åse matchen” 

 

1936 spelade SIF (Sandvikens Idrottsförening) mot AIK (Allmänna idrottsklubben från Solna, 

Stockholm) i fotbollens allsvenska serie på Norra IP.  Det officiella besökstalet var 9415 personer 

(matchen slutade med bortaseger för AIK - 5 mål mot Sandvikens 2). Arenan hade ingen angiven 

dimensionering för publik, ingenstans i arkivet finns information om hur många åskådare det var 

tänkt skulle rymmas runt planen. Dock var det inte ovanligt med matcher med tusentals åskådare, 

publikrekordet år för år hade en uppåtgående kurva ända till 1936 då det absoluta publikrekordet 

sattes vid matchen mellan SIF och AIK.  Även åren efter 1936 utvecklade man anläggningen men 

1940 överläts anläggningen till en nybildad förening för idrottsanläggningar, Jernvallen byggdes och 

Nya Idrottsplatsens tid som huvudarena var över. Då den inte längre var den nya platsen som kom 

den att omnämnas som Norra Idrottsplatsen, den låg ju norr om den nya. 
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Organisation 

 

Nya IP var en del av föreningen Sandvikens Idrottsplanförening, utan personligt ansvar. Föreningen 

bildades i samband med att planen byggdes. Den hade ansvar inte bara för Norra men också för den 

gamla idrottsplatsen och senare också Örtavallen. Idrottsföreningar i Sandviken erbjöds andelar i 

planföreningen och kunde på så sätt disponera planerna mot en hyra.  Föreningens främsta 

inkomster kom från dessa planhyror.  

 

Då idrottsplanföreningen var en ekonomisk förening var stadgarna det som konstituerade 

verksamheten.  I stadgarna står att läsa ett Sandvikens Jernverk ska inneha minst tre av 

ledamotsplatserna, av sex till tolv stycken, i styrelsen. Jernverket hade i stort betalat hela den nya 

idrottsplatsen, dels genom inköpet av mark men också genom finansiering av byggandet vilket  

förklarar anspråket på platser i styrelsen.  

 

Som grund för styrelsens arbete kan § 2 i stadgarna betonas: 

 

”Föremålet för föreningens verksamhet är att anlägga idrotts- och lekplatser i Sandviken, handhafva 

den ekonomiska driften af desamma samt i öfrigt verka för en sund utveckling af idrottslifvet inom 

Sandviken med omnejd” 

 

I den verksamhetsidén täcker man in både att anlägga och att driva - två praktiska åtaganden.  Men 

man avser också att verka för ”en sund utveckling af idrottslifvet” . En visionär målsättning mer än en 

praktisk verksamhet. 

 

Den verksamhet som fanns kring föreningen och idrottsplatserna var genom sin organisation en egen 

ekonomisk enhet, utgifter och inkomster ingick i ett eget kretslopp. Inkomsterna kom främst från 

planhyrorna som togs ut från de som använde planerna. Kostnaderna bestod till stor del av 

vakthållning och vaktmästeri. Även löpande underhåll och tillbyggnader runt planerna var stora 

kostnader. Det var enbart några få gånger som mindre lån fick tas för att driva verksamheten vidare. 

 

Drift och anställda 

 

Styrelsen var sen den som styrde idrottsplanföreningen. Av styrelsen utsågs 1921 en idrottsplanchef, 

Axel Sahlén som var ingenjör på verket. Idrottsplanchef var inte en tjänst utan ett ideellt uppdrag 

inom ramen för styrelsearbetet. Sahlén var en av de drivande bakom grundandet av föreningen och 

stod också för arbetsledning och låg också bakom konstruktionen av den nya idrottsplatsen. Utöver 

det så finns i arkivmaterialet tre olika tjänster beskrivna; vaktmästare för Nya idrottsplatsen, 

föreståndare för biljettförsäljningen samt ordningsvakter vid större matcher. Funktioner inom 

ekonomi och ledning fanns alltså i föreningens styrelse.  

Antalet funktionärer vid större matcher beskrivs också. I instruktioner av arbetsuppgifterna finns 

poster för 12 ordningsvakter. Nya idrottsplatsen hade fem entréer och således borde minst fem 

biljettförsäljare ha arbetat vid större evenemang.  17 funktionärer vid evenemang med närmare 

10000 betalande. 
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Föreningen, verksamheten och kommunen 

 

Nya idrottsplatsen byggdes till största del med hjälp av medel från Jernverket. Driften sköttes av 

föreningen. Dock utnyttjades inte anläggningarna enbart av föreningarna utan också av skolidrotten. 

Föreningen gjorde kommunen uppmärksam på att detta och menade att skolorna (och därmed 

kommunen) fick använda anläggningarna avgiftsfritt. I en skrivelse i början av 30-talet försöker 

föreningen få kommunen att undanta dem från den kommunala nöjesskatten för att bli 

kompenserade för den tid som planerna använts av skolbarn. Kommunen säger dock nej till slopande 

eller nedsättning av nöjesskatten och föreningens idrottsplatser drevs vidare utan kommunal 

ersättning. 

 

Det här är en inställning som kommunen vidhåller även längre fram i historien. Vi gör en liten 

avstickare och hamnar i början av 40-talet. Då avvecklades Sandvikens idrottsplanförening, främst 

med anledning av att Jernvallen byggdes. Jernvallen var ytterligare en utveckling av Sandvikens 

idrottsanläggningar, med bland annat en inomhushall i verksamheten. Jernvallen finansierades, 

ägdes och drevs av Sandvik. Under slutet av 50-talet ansåg dock Sandvik att idrottsplatser var en 

angelägenhet för kommunen, inte för privata företag. Sandvik gjorde en översyn hur det förhöll sig 

med idrott, kommun och företag runt om i landet och fann att det var tämligen unikt för Sandvik att 

ha ansvar för så stora delar av kommunens idrottsverksamhet. Utifrån detta erbjöd företaget 

kommunen att fritt överta de idrottsanläggningar som fanns. Kommunen tackade nej med hänvisning 

till att det inte fanns ekonomi att driva anläggningarna. Sandvik vidhöll dock att det inte låg inom 

deras ansvarsområde att driva Jernvallen. Kommunen stretade emot länge men blev till slut tvungna 

att motta gåvan i något slags insikt om att det var den normala ansvarsfördelningen mellan kommun 

och företag.  
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Göransson Arena 

 

Göransson Arena ligger i landet som en gigantisk tjugofyrabenad skalbagge. Det välvda skalet skyddar 

varelsen från sin omvärld, under döljer sig en verksamhet; det sägs att verksamheten är för folket, 

barnen och de mindre bemedlade. 

 

Det kan sägas vara symtomatiskt att Göransson Arena är en inomhusarena.  Det är på modet att 

bandyn ska flyttas in. Dock har det upptäckts att inomhusbandyarenor inte bär sig själva (det gör inte 

heller en massa andra slags arenor). Därför är det också på modet att bygga multiarenor, tillsammans 

med elitidrott i de lite mer perifera sporterna ska man kunna avnjuta företagarmässor, 

melodifestivalsemifinaler och glöggpartaj. Men att bygga inomhusarenor är också en fortsättning på 

trenden att stänga in, glasa in, stängsla in samhällets alla verksamheter 

 

Skalbaggen ligger liksom nedsänkt i sin omgivning, betong och stora byggelement i något slags röd 

färg som jag inte vet namnet på. Nyplanterade träd omgärdar det stora djuret, inga 

fyrahundrakronors träd från närmsta plantskola dock. Höga, uppvuxna träd som redan under det 

första sommarhalvåret har något vi kan likna vid ett ”lövverk”. Inte bara små pinnar på en stam med 

små glesa blad. Mer ett lövverk, en krona näst intill. Sett från träden runt den nya parkeringen så vet 

ingen vad som pågår. Arenan är inte beroende av sin aktivitet för att synas, den ligger där, den där 

enorma skalbaggen. Inne finns en reception och utrymme för tusentals människor; men vad som 

egentligen pågår, det skvallrar inget utanför den enorma byggnaden om. 

 

 

Historia/bakgrund 

 

Den 27 november 2006 beslutade kommunfullmäktige i Sandvikens kommun att ta emot Göransson 

Arena som en gåva från de Göranssonska stiftelserna. Redan under 80-talet fanns planer på en 

inomhusarena i Sandviken, då med inriktning mot allmän idrott och rehabilitering. De planerna lades 

i malpåse och stannade vid en ambitiös skrivbordsprodukt. Men under 2005 kom nya planer, denna 

gång var det en inomhushall för bandy som skulle utredas och kanske byggas. Tidigt blandades de 

Göranssonska stiftelserna in, den 2 september 2006 möttes de olika stiftelserna och senare under 

hösten meddelades att man var beredd att bygga en hall, men stiftelserna utvecklade 

användningsområdet till att gälla inte bara bandy utan också ”idrott, kultur, mässor, utställningar 

mm”. 
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Anläggningen 

 

Under ett halvt sekel spelade SAIK bandy sina hemmamatcher på Jernvallen, en utomhusplan med 

7000 platser och ett publikrekord för arenan i sin nuvarande form på 5880 personer. Det finns inte 

beskrivet i arkivet hur tanken kring en inomhusarena slog fäste i kommunen. Dock ansåg kommunen 

att byggande av en inomhusarena var berättigad. Själva planen i arenan kan tyckas ha varit det mest 

självklara. Det blev en plan som man kan ändra ytan på så den går att använda till de olika ändamålen 

som stiftelserna bestämt. Det planerades och byggdes 3100 sittplatser varav 700 ståplatser, vid 

arrangemang där planytan till viss del kan användas till parkettplatser så finns det plats för cirka 

10000 åskådare. Arenan innehåller en restaurang med cirka 300 platser samt pub och kiosk. Det finns 

även ett femtontal konferensrum i arenan. Dock finns inga sponsorloger av det slaget som många 

nya idrottsarenor i Sverige har idag. En del av arenan upplåts också genom avtal till de Göranssonska 

stiftelsernas administration. Arenan har 62 toaletter för besökare. På arenans parkeringar finns det 

plats för många hundra bilar. 

 

När det här skrivs så är arenan ganska ung. Den invigdes i maj 2009 och driften har efter det varit 

problematisk. Tittar man på publiksiffror ser man två arrangemang som dragit till sig människor. Dels 

var det själv invigningen där cirka 3000 personer deltog. Det andra stora arrangemanget var en 

deltävling i melodifestivalen 2010 som var utsålt. SAIKS publiksiffror har snarare gått ner än upp efter 

det att matcherna flyttat in från Jernvallen till Göransson Arena. finns det några siffror på detta? 

 

 

Organisation 

 

Göransson Arena AB är ett kommunalbolag och har på så sätt en egen styrelse men lyder ändå 

organisatoriskt under kommunfullmäktige. Ett kommunalbolag drivs inte av skattemedel utan ska 

själv bära upp sina kostnader och måste på så sätt se till att det finns intäkter för att driva 

verksamheten. Bolaget driver arenan och till största delen handlar det om att hyra ut den till externa 

kunder, dessa är dels idrottsföreningar i Sandviken, kommunen och andra återkommande kunder 

men också tillfälliga arrangemang som Melodifestivalen eller World Cup i bandy. Få av 

arrangemangen initieras och drivs av bolaget. Själva byggnaden ägs av Sandviken Specialfastigheter 

AB, ett annat kommunalbolag. De två bolagen har också hand om flera av kommunens andra 

idrottsanläggningar. 

Bolaget har en styrelse som utses av kommunfullmäktige i Sandviken och sitter i fyra år i taget. I 

dagsläget har styrelsen sju ordinarie ledamöter  och sex ersättare. Stadgarna anger minst tre och 

högst nio ordinarie ledamöter och lika många suppleanter. Fem av de ordinarie ledamöterna är 

politiskt tillsatta. De två andra är hämtade från idrotts- och eventbranschen.  
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Drift och anställda 

 

Inom Göransson Arena AB finns nio ansvarsfunktioner beskrivna, dessa nio funktioner utgörs av nio 

personer som var och en har hand om olika delar av verksamheten. Dessa är: 

 

VD 

Bolagsekonom 

Administration 

Marknad/web 

Vaktmästeri och städ 

Teknisk drift och mediaförsörjning 

Konferens och evenemang 

Restaurang och kiosker 

Idrottsuthyrning och övrig uthyrning 

 

De olika funktionerna kräver sen olika mängder av arbetsinsats, restaurangen består av flera 

personer medan VD är en ensam person. Vaktmästeriet är en annan del som kräver flera personers 

insats. Vid evenemang tas också många timanställda in.  

 

Villkor 

 

Arbetet med arenan var tidigt en angelägenhet för både kommunen och stiftelserna. Stiftelserna 

kunde i kraft av att vara finansiär bestämma vad arenan skulle användas till, punkt 2 i gåvobrevet 

från stiftelserna ser ut så här: 

 

”2. Huvudsyftet med Arenan skall vara att ge möjlighet för behövande inom Stiftelsernas 

destinärkrets att under hela året genomföra ungdoms-, kultur- och andra med avseende på 

Stiftelsernas ändamål lämpliga, aktiviteter.” 

 

Stiftelserna har sina statuter att rätta sig efter, dessa anger destinärkretsarna och är i de olika 

stiftelsernas fall barn och ungdom, gamla samt ”behövande”  

 

Kommunen var dock de som initierade det hela i form av önskan om en inomhushall åt SAIK.  Deras 

önskan blev delvis uppfylld och i Ägardirektiven för Göransson Arena (ett dokument upprättat och 

beslutat av kultur- och fritidsnämnden i Sandviken) så står det, bland annat, under punkt 1. Bolagets 

verksamhet: 

 

”Bolaget skall i sin verksamhet vårda och aktivt utveckla Varumärket Sandviken” 

 

Man kan också läsa i det beslutsunderlag från kommunfullmäktige för mottagandet av gåvan att: 

 

”Kommunstyrelsen ser mycket positivt på att målgruppen barn och ungdom prioriteras” 
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Sketches of strains 
 

Juli 2011: Jag och min lilla familj åker från vårt hus i Sandviken; en mil söderut mot Årsunda. En av 

killarna i humorgruppen Klungan sommarpratar på P1. Vi ska bada.  

 

Vid Årsundas strandbad sitter vi och tittar ut över Storsjön, jag pratar om gångna tiders fester på M/S 

Emma, ångbåten som tuffar runt mellan sjöns bryggor. Jag minns samtal om hur otroligt schysst det 

skulle vara med en vattenförbindelse; från Storsjön i vårat Sandviken, två mil genom östra 

Gästrikland och ut i Gävlebuktens hav. Att kunna resa från lilla Sandviken ut i ett vatten som skulle 

förbinda oss med hela världen. 

 

Det tycks kanske inte realistiskt. Det tycks kanske inte ”möjligt”. Jag har inte gjort några 

kostnadsberäkningar på detta tilltag. Men visst skulle man komma en bit med 200 miljoner? För 

fanns det 200 miljoner till en skalbagge som få tycks vilja besöka, kunde det då inte finnas 200 

miljoner för vattenprojektet? 

 

Frågan om arenan vill inte släppa. Men jag vet något lite mer om hur den är möjlig nu, och något om 

varför den är så stor. Jag har dessutom idéer om hur man kan fortsätta undersöka den frågan, samt 

många, många fler frågor. 

 

Jag presenterar nu tre skisser; tre olika begrepp som rör företagsekonomi och hur dessa begrepp 

samspelar med tanken om möjlighetsvillkor för de två idrottsanläggningarna. Runt dessa skisser rör 

sig satelliter av frågor och idéer kring fortsättningen.  

 

Till sist skriver jag om vad jag ville berätta. 

 

1 

”Föremålet för föreningens verksamhet är att anlägga idrotts- och lekplatser i 

Sandviken, handhafva den ekonomiska driften af desamma samt i öfrigt verka för 

en sund utveckling af idrottslifvet inom Sandviken med omnejd” 

 

Michel Foucault 



 
 

28 
 

Vi börjar med Foucaults begrepp ”händelse”; den första händelsen som är av 

intresse här är när aktivitet kring att få till en ny idrottsplats på 1920-talet först 

uppstod. Enligt arkivmaterialet såg man ett behov av en ny plats att utöva idrott på, 

den gamla var helt enkelt inte ändamålsenlig i 

det att planen var i dåligt skick. Händelsen 

kan ses som en konsekvens av en 

behovstanke.(Här måste man komma med ett 

instick - det var visserligen idrottsmännen 

som först uttryckte önskemål om en ny 

idrottsplats men det var till stor del 

Jernverket som sedan stod för pengar och planering. Syftet (eller syftena) med Nya 

IP från SJAB:s sida kan på det viset ha varit andra än att förbättra det rent idrottsligt 

praktiska. Man kan till exempel diskutera kring idrotten som ett sätt för SJAB att 

erbjuda ett alternativ för fackföreningsengagemang hos arbetarna.  Det är ett 

intressant spår men som kräver en annan inriktning än den vi just nu står framför.) 

Den i arkivmaterialet uttalade anledningen till bygget var att man såg behov av en 

för utövandet av idrotten mer funktionell plats. Idrottsplatsens tillkomst styrdes av 

ett behov, men behovet var inte att sälja, köpa eller bedriva handel utan att idrotta, 

en aktivitet som inte kan sägas vara företagsekonomisk. Men Nya IP kom också att 

utvecklas till en plats där människor kunde titta på idrotten, där de blev åskådare. 

Den utvecklingen förefaller, som beskrivits, ha följt och mött behov, inte skapat. 

Varje år byggdes det, läktarna blev fler och större, serveringspaviljongen byggdes 

och antalet ingångar utökades i takt med 

publiktillströmningen. Behov 

uppmärksammades och tillfredställdes. 

Föreningen skapade inte behov hos 

människor för att kunna sälja. 

 

Behovstanken är en central del av företagsekonomin som den 

ser ut idag. Under samma tid som byggandet av Nya 

Idrottsplatsen skedde intresserade sig Gerhard Törnqvist, 

senare professor i företagsekonomi, för amerikansk teoribildning inom försäljning och behov. Här 

beskrevs två olika funktioner inom handeln; expediten och försäljaren. Expeditens roll var att 

tillgodose kundernas önskemål. Försäljaren skulle hjälpa kunderna, övertyga och informera. Han 

formulerade detta såsom handelns ”statiska funktion” och handels ”dynamiska funktion” där den 

dynamiska funktionen utvidgade befintliga och skapade nya marknader.54 Denna teori kan tänkas 

vara ett embryo till den explosion av behovsskapande aktiviteter inom all tänkbar varuhandel världen 

runt som skett under 1900-talet. Jag ska inte säga att det inte fanns behovsskapande marknader 

innan men utvecklingen under de senaste 100 åren har varit enorm. 

 

Nya Idrottsplatsen byggdes inte med ett behovsskapande mål som syftar till att tjäna pengar; det 

förefaller också vara så att behovsskapande var en odefinierad aktivitet inom företagsekonomin. 

Enligt arkivet så byggdes Nya IP för att fylla behovet av att idrotta, sen mötte man människors behov 

av att ta del av idrottandet som åskådare. Törnkvists bidrag till den här diskussionen får vara att 

behovsfrågan är så diametralt annorlunda under 20- och 30-talet, outvecklad och i sin linda.  

Hur behov blir till är inte så enkelt som i den 
dikonoma uppdelningen vi ser här. Hur behov 
uppstår är en intressant tanke som gärna fick vara 
med och nyansera en diskussion kring behov och 
behovsskapande, en diskussion som också kunde 
ingripa begreppet ”begär”. 

 

Vad som är normativt och deskriptivt i forskningen 
kring behov skulle vara intressant att utreda för att 
närmre kunna beskriva en eventuell utveckling mot 
en företagsekonomisk diskurs. Undersökandet av 
detta motsatspar kan också vara givande för 
förståelsen av andra områden inom den 
företagsekonomiska diskursen.  
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Om vi tillsammans med behovsbegreppet vänder oss mot Göransson Arena och de behov som låg 

bakom byggandet så ser vi i arkivet ett inledande skeende som liknar det vid Nya IP. Här är det först 

SAIK som kommer med en önskan till kommunen om en inomhusarena. Det är i vissa avseenden 

verkligen en slående likhet. Dock är det enligt arkivet ganska ensidigt så att det under 1910-talet var 

dåliga förhållanden för idrottens utövande, inte för publiken. I önskan om en inomhushall så finns en 

redan definierad publik, en som gärna skulle sitta inomhus i värmen på SAIKs matcher. Detta tycks 

vara en lika självklar som mycket viktig förändring för idrotten under 1900-talet, en publik vars behov 

man sätter i centrum.  Den arena som sen blev till blev inte heller enbart en bandyarena, det blev en 

multiarena. I en multiarena är det inte definierat vilka aktiviteter man ska utöva. Vems behov man 

tillfredställer eller vilka man vill skapa är inte klarlagt. Åtminstone inte i det här fallet. Det skulle 

kanske varken kommunen, som styr arenan, eller stiftelserna, som finansierat arenan och som 

genom sina ägardirektiv begränsar användningen, hålla med om: Genom statuterna som styr 

stiftelsernas verksamhet finns ett antal destinärer definierade. Det är främst barn, ungdomar, äldre 

och de mindre bemedlade som ska vara föremål för fondernas gåvor och stipendier. Från fonderna 

och kommunen har man alltså utgått ifrån att det finns ett behov av en arena som pensionärer, 

handikappande och barn och ungdomar ska kunna nyttja och åtnjuta. Detta är ingen sälj- och 

köpmarknad, liksom på Nya IP vill man möta ett behov som ligger utanför marknaden. Men 

fortfarande kvarstår den undran jag beskrivit. Jämför man Nya IP med Göransson Arena; gräsplan i 

det fria, successiv utbyggnad, 2 miljoner i byggkostnad mot restaurang, konferensrum, pub, 3800 

sittplatser, 50-talet toaletter och glasfasad. I detta ställa behovsfrågan på sin spets; är det enbart 

destinärernas behov man möter eller vill man skapa ytterligare behov? Det är ju inte så att 

stiftelsernas destinärkretsar ensamma ska nyttja arenan. Den får även användas av andra i den mån 

den finns tillgänglig. Eftersom Göransson Arena är enorm, ska bära sig själv och sysselsätter närmare 

trettio anställda så är det av nöden tvunget att det här senare nyttjandet måste bli en ganska stor 

andel. Göransson Arena är både behovtillfredställande och behovsskapande – för att få bärighet i 

den enorma byggnaden måste man skapa behov av att använda den. I skrivande stund har 

Göransson Arena stora problem med den här delen av verksamheten.  

 

Det finns alltså en mer eller minde frivillig och mer eller mindre medveten behovsskapande 

dimension i Göransson Arena. Tittar man på de två arenorna utifrån detta perspektiv så har ett steg 

tagits mot ett mer utvecklat företagsekonomiskt handlande om man ser behovsskapande som en 

företagsekonomisk praktik och del i dess disciplin. I det att det finns två liknande grunder i Nya IP och 

Göransson Arena, en grund där man fokuserar på själva idrottandet och inte pengarna så 

accentueras den behovsskapande dimensionen i Göransson Arena ytterligare. Möjlighetsvillkoren här 

kan någon invända är mer praktiska; Sandvikens Jernverk och Göranssonska fonderna hade pengar 

och var beredda att betala. Det är förstås ett giltigt möjlighetsvillkor. Ytterligare ett är att det var så 

man byggde arenor då och nu. Man kan också tänka sig att storleken kommer med tiden och 

befolkningsutvecklingen, och idrottens utveckling. Till exempel var bandyn inte stor alls i Sandviken 

på 20-talet. Det var fotboll som var den stora sporten och Sandvikens Idrottsförenings herrlag 

spelade i Allsvenskan. Så visst var förutsättningarna annorlunda, även detta kan utforskas vidare. 

Men ändå så låg publikrekordet på Nya Idrottsplatsen på 9415; matchen var just en Allsvensk 

fotbollsmatch mellan SIF och AIK som spelades 1936. 9415 personer ville komma och titta, en 

publiksiffra som Göransson på näppen kan nå upp till.  
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Ett möjlighetsvillkor är också den nya behovstanken, den som Gerard Törnqvist utvecklade, att det 

går att skapa ett behov på en marknad och på så sätt fylla arenan med människor. Eftersom det finns 

en marknadschef på Göransson Arena finns det anledning att tänka att det pågår en aktivitet som 

kan kallas försäljning, även i ett företagsekonomiskt perspektiv. I analysen av Nya IP blev tanken på 

försäljning överhuvudtaget, statisk eller dynamisk, problematisk. Behovsfrågan har under de nästan 

hundra år som gått sedan Nya IP byggdes utvecklats som teori inom företagsekonomin, och vi kan 

också ana hur den också blivit en angelägenhet för idrottsanläggningar. För att ytterligare förstå den 

företagsekonomiska diskursens framväxt så vore det önskvärt att också utforska diskursens gränser, 

vart når den inte? Vilka aktiviteter som hade en liknande status gentemot 

handelsteknik/företagsekonomi under 1920-talet som idrottsanläggningar hade då kan man se är 

mindre innefattade 

 i den företagsekonomiska diskursen? Finns det sådana som är mer innefattade?  

2 

Det förekommer idag en konfliktfylld diskussion kring bolagisering 

av verksamheter som förut varit offentliga eller 

föreningsbaserade. Riksidrottsförbundets medlemmar röstade i 

maj 2011 ner ett förslag om att 51 % av aktierna (eller mer) ska 

kunna ägas av andra än den ideella föreningen. Fortfarande vill 

dock hockey- och fotbollsförbundet öppna upp för fler externa 

finansiärer. Frågan tangerar också utvecklingen inom 

offentligheten där vård, skola och omsorg till stora delar drivs av 

externa aktiebolag. Med på samma tåg är också de kommunala 

bolagen som blivit alltfler de senaste åren. Associationsrätten är alltså ytterligare en punkt att titta 

på. Associationsrätten hör nästan ovedersägligt till juridiken, den behandlar lagar kring bolags- och 

föreningsbildningar.  

Men med stöd i att associationsrätt är en vanligt förekommande del i företagsekonomutbildningen 

samt att tanken om att de juridiska grunderna för bolaget/föreningens organisation också spelar roll 

för organisation och redovisning ur ett företagsekonomiskt perspektiv så ska jag föra en diskussion 

kring detta nu. Nya Idrottsplatsen var en ekonomisk förening medan Göransson Arena är ett 

aktiebolag. Båda dessa associationer syftar till att bedriva näringsverksamhet55, näringsverksamhet i 

det här fallet innebär att det inom 

bolaget eller föreningen drivs 

verksamhet av ekonomisk art, 

denna behöver dock inte drivas i 

vinstsyfte eller för medlemmarnas 

ekonomiska vinning i aktiebolaget. 

Den ekonomiska föreningen 

stipulerar dock ekonomisk vinning för medlemmarna 56. För 

båda bolagsformerna gäller att medlemmarna inte har något 

personligt ansvar för ekonomiska förluster.  

Nya IP ägdes av medlemmarna vilka i stort sett var 

idrottsklubbarna, tjänstemän på Jernverket samt själva 

Jernverket. Bygget finansierades till största delen av Verket, 

sedan fick medlemmarna köpa andelar i föreningen. Här fanns 

en medlemsstyrd organisation men med visst inflytande från 

Behovsfrågan är något som det hade varit önskvärt 
att gå djupare in i, leta efter dess inbrott inom det 
som kan tänkas vara företagsekonomisk praktik. Det 
kan hända att denna aspekt av företagande har 
uppmärksammats långt innan vi här anar. Det skulle 
också vara intressant att se hur behovsteorierna vuxit 
fram tillsammans med det som vi kallar 
masskonsumtion  

 

Det går också att anta att associationsform inte bara 
har direkta implikationer på organisationen (hur 

styrelsen formas med mera) utan också med tiden har 
utvecklat kulturer, tankefigurer och andra föreställningar 
kring driften. Detta är en intressant fråga som möjligen 
ligger en jurist närmre och som verkligen skulle kunna 

utvecklas men som jag bara kan snudda vid här.  

 

Föreställningen/tankefiguren om bolagiseringen av idrotten tror jag lägger stor vikt vid den begränsade 
möjligheten för medlemmar att vara med och påverka sin verksamhet vid en bolagisering. Jag kan se rötter i 
folkrörelsen här, de medlemsstyrda organisationerna. Tankefiguren som medger offentlig verksamhet som 

bolagiseras och säljs ut tror jag mycket bygger på en tanke om marknadskrafters goda verkan på en 
organisations välmående. 
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Sandvik. Göransson Arena ägs genom ett kommunalt bolag av kommunen men den finansierades och 

gavs som gåva av Göranssonska stiftelserna till kommunen. Både föreningen och bolaget avser att 

driva sin anläggning, att hyra ut och förvalta. Det är ingen idrottsklubb direkt inblandad i driften i 

någon utav dem. Vid byggandet av Göransson Arena valde stiftelserna att ge den till kommunen och 

kommunen valde att göra den till kommunalbolag. Ett kommunalbolag ska finansiera sin egen 

verksamhet men får inte gå med vinst, mer än att den återinvesteras i verksamheten, vidare får den 

inte finansieras med skattemedel. Det här att verksamheten måste finansiera sig själv kan få till följd 

att verksamheten delas upp i utgifter och inkomster där inkomsterna är direkt beroende av 

omvärlden, inte en budget och tilldelning från kommunen. I kommunalbolaget måste man på så sätt 

göra en anpassning till omvärlden som ju är den som kan ge inkomst. I den anpassningen uppstår så 

en marknad (man ska dock ha vissa förbehåll när det kommer till själva kategorin ”kommunalbolag”, 

kommunalbolaget är en komplex organisation och lyder ofta under en mängd regler, till exempel kan 

vi ta kommunernas sophantering som kan vara bolagiserade men där inkomsterna till stor del utgörs 

av avgifter som fastighetsägare enligt lag är tvungna att betala). I den medlemsstyrda ekonomiska 

föreningen har föreningen visserligen som syfte att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen, 

dock fås också en stor del av inkomsterna från hyror som medlemmarna betalar. På det sättet 

uppstår en ganska begränsad marknad då det finns få externa kunder i verksamheten.  

Företagsekonomin i den associationsrättsliga delen här visar att Nya IP:s föreningsform var sådan att 

ekonomiska spörsmål var viktiga för medlemmarna men att det ändå är ett högst internt kretslopp. 

Göransson Arena ska inte göra vinst men hamnar ändå i en företagsekonomisk situation eftersom 

det finns en marknad som arenan ska agera på; den utgör kontexten. Bolagsformen (men också 

storleken) medför ett stort antal anställda som ska driva anläggningen. Här sänder jag Andre Gorz en 

tanke och hans uppdelning mellan människans privata (familjen och hemmet) och den kommersiella, 

ekonomiska och den offentliga (omvärlden) sfär där han anser att marknaden alltmer gör sina intåg 

på den privata sfären, i hans mening något djupt beklagligt. Den privata sfären är i hans mening 

människans och hemmets sfär, men jag tycker man kan förstå de två idrottsanläggningarna utifrån 

det. Jag tänker på Nya IP som en enhet på gränsen mellan den privata och den offentliga i det att den 

drivs av sina medlemmar, organisationen liknar den privata sfären till sin struktur. Göransson Arena 

tar dock ett kliv över den gränsen, ut i det offentliga.  

Det beklagliga, enligt Gorz, ligger i en uppluckring av känslorna kring det som verkligen angår 

människan; man slutar vara människa om ens omedelbara omgivning görs till en angelägenhet för en 

marknad. Och kanske är det det som sker i idrottslivet, i driften av anläggningar och klubbar, ett 

fjärmande från sammanhang, deltagande och helhet och en strävan mot (i samma anda som Robert 

Putnams tankar om den sociala sektorn) fragmentisering, iakttagande och marknadsaktör.57 

Detta blir ett strukturellt perspektiv på associationen. Men man ska se också den och dess verkningar 

som möjlighetsvillkor. Man måste forska vidare i aktiebolagets roll i företagsekonomin; men som det 

verkar så möjliggör man ett annat slags marknadsorientering när man låter en idrottsanläggning 

drivas som ett aktiebolag; det kan hända att man också kan formulera ”möjliggör” som 

”framtvingar”, speciellt när det inte får finnas några mer utsvävande vinstintressen som i ett 

kommunalbolag. Hur som helst kan man tänka sig att vidare undersöka aktiebolagets inbrott på nya 

områden, under 1900- och 2000-talet men kanske också tidigare än så. 

3 

Kunden som vi ser densamma idag har en stark anknytning till företagsekonomin. Ordet ”kund” och 

den relation vi har till den är inte okomplicerad, den är till stor del ett företagsekonomiskt begrepp. 

Margareta Norlin sätter fokus på detta i Den framgångsrika Ekonomiskan58, i detta fall hur 
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kommuner bildar kundrelationer med medborgare. Detta medför helt nya villkor för relationen, som 

resultat av företagsekonomins ”kund”. I följande stycke ska jag försöka teckna kundfiguren i de två 

anläggningarna. Jag försöker här utgå från en enkel skiss av kunden, som kanske inte är helt neutral 

och fortfarande finns inom den företagsekonomiska diskursen men där kundens funktion inom 

företaget (företagsekonomin) finns med starkt förenklat 

 I en enkel matris som beskriver företagsekonomins problemområden59 så är kunden en av tre 

aktörer, som en del i det finansiella flödet och som föremål för marknadsföring. Om man låter detta 

definiera kunden så måste denna finnas för att upprätthålla det finansiella flödet, finns det 

ingenstans för varor och tjänster att komma till ro och bytas ut mot pengar så finns det inte heller 

någon företagsekonomi.  

 På Nya Idrottsplatsen kan vi tänka oss två olika grupper som kunder, det är medlemsföreningarna 

samt andra hyrestagare. Det är de som betalar den ekonomiska föreningen en avgift för att nyttja 

planen. Men vi kan också tänka oss de åskådare som kom för att titta på de olika arrangemangen. 

(Det är inte platsens egna kunder dock, platsens egna kunder är föreningarna.) Föreningarna som 

hyrde planen var dock i väldigt stor utsträckning själva med i föreningen, med Lars Engwalls matris i 

åtanke så blir inte föreningarna några kunder. Det är föreningsverksamhet det gäller där syftet var 

precis så som stadgarna berättar att gynna idrottslivet i Sandviken. Jag undersöker den andra 

gruppen; åskådarna. Frågan är om man ska kalla dem för kunder, som externa aktörer i ett finansiellt 

flöde verkar de ha medverkat.  Även som föremål för marknadsföring i någon utsträckning då det 

under åren lades ner en del pengar för annonsering och liknande. Hur medveten den annonseringen 

var och hur man tänkte kring sina kunder samt hur strategin för marknadsföringen såg ut berättar 

inte arkivet om. Det vi vet är att det inte fanns några officiella dokument när det kom till 

marknadsföringen, det fanns ingen anställd och inte heller någon styrelsemedlem med något uttalat 

uppdrag att ha hand om de här frågorna. Vi vet inte hur det såg ut men vi vet också vad arkivet inte 

vittnar om, det finns inget i det, ingen medvetenhet om det som man överhuvudtaget kan se som 

tankar kring kunder och marknadsföring. Det finns däremot en hel del korrespondens med och 

dokument kring leverantörer; om inköp, offerter och beställningar. Där kan man se problem lösas 

och affärer göras. Leverantören finns tecknad i arkivet. Inte kunden, det är mycket möjligt att kund 

som begrepp inte fanns inom Nya.  

Dock ser man hur anläggningen växer och anpassas till alla de människor som ville komma dit. Det 

förefaller dock ha varit långsamma justeringar för att få in alla, för att få det att funka. Ser man till 

arkivet så verkar åskådarna själva ha gett ton till kundfiguren. Vi kan se två grupper som vi med vårt 

2010-talsspråk kallar kunder; vi ser hur de på vissa sätt passar in i det vi med en enkel modell 

definierar som kunder där vi försöker bortse från kunden som tankefigur. Den figuren hör ju inte 

hemma här nu, men jag vill ändå påminna om hur analysen hade kunnat se ut när man försöker 

analysera dessa två grupper utifrån de föreställningar vi bär omkring på när det kommer till 

begreppet ”kund”. 

Som arenabolag har Göransson Arena en grupp av kunder, de som hyr arenan för olika arrangemang. 

Som kommunalbolag så hör arenan till kommunen men agerar självständigt och är en egen 

ekonomisk enhet. Till viss del kan man se de kunder som kommer från kommunen som innefattade i 

ett internt flöde, organisatoriskt har de samma högsta instans (kommunfullmäktige), den gruppen 

liknar den stora gruppen av idrottsföreningar som hyrde Nya IP. Göransson Arena är dock också 

byggd för idrottsföreningarna i Sandviken, följaktligen är även det en grupp vi kan tänka på som 

kunder och som inte ingår i samma organisation som Göransson Arena. Utöver det får externa 

intressenter hyra arenan. Ja, arenan är faktiskt så stor att den måste hyras ut på en öppen marknad 
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för att den ska gå runt (hur stor den delen är visste inte Göransson Arenas ekonom under ett samtal 

vi hade i början av 2011). Här ser vi alltså tre grupper som kan ses som kunder då man hyr ut planen. 

Här ser vi också hur speciellt en grupp fungerar i Lars Engwalls matris, den tredje gruppen som är den 

som ska driva hela den stora arenan är både extern samt möjlig att påverka med marknadsföring. 

Den gruppen är man dessutom beroende av rent ekonomiskt och blir på så sätt påfallande kundlik. 

Men vi har också alla de åskådare som arenan kräver. Med den storlek som arenan har så krävs ett 

visst antal åskådare till de arrangemang man har där. De åskådarna kommer till största delen på 

arrangemang av idrottsföreningar samt den övriga marknadens kunder. Det spelar egentligen inte så 

stor roll varifrån de kommer. Byggnaden, stolarna, toaletterna, personalen, restaurangen kräver 

människor redan från första början. Den stängda arenan, fix och färdig, betongfast, har redan från 

början bestämt att människor måste dit, kommer de inte dit så måste de lockas; det är byggnaden 

som definierar kunden; det är hos människan man vill skapa ett behov, göra henne till kund. 
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Om detta ville jag berätta …  

Skissformatet har hela tiden indikerat viljan att berätta något, men samtidigt också oviljan att komma 

till en punktsättande avslutning. Det blir inget avslut här, skisserna berättar om en uppsättning 

nästan irrationella drag i Göransson Arena, kanske allra mest vad avser dess storlek. Men vi avslutar 

inte med ett definitivt svar på frågan om hur Göransson Arena kan vara så stor. Jag kommer med de 

tre skisserna och visar på hur begreppen behov, association och kund kan användas när man tänker 

kring Nya IP och Göransson Arena. Genom dem kan storleken på arenan göras begripligare. Vi har 

också en något fragmentarisk diskussion om företagsekonomi som akademisk disciplin och hur den 

vuxit fram under de senaste 100 åren. Det går inte att peka på några orsakssamband här; jag kan inte 

säga att Göransson Arenas storlek beror på det företagsekonomiska ämnets framväxt under det 

gångna seklet, Jag menade dock redan från början att det fanns fog att fråga sig om det kanske är så 

att storleken till viss del möjliggjorts av ämnets/fenomenets framväxt, av ämnets/fenomenets 

inflytande idag. Och betraktar vi de tre skisserna så vill jag säga att dessa förstärker denna 

föreställning som jag hade när uppsatsen var ett embryo: kund och behov är två långt mer 

närvarande begrepp i Göransson Arena än i Nya IP; det sitter i byggnaden, i storheten och i 

associationen. Och detta tror jag har möjliggjorts av företagsekonomins ställning i samhället idag.  

Skisserna lämnar bidrag till tanken om vad en företagsekonomisk diskurs kan vara. Som en 

metodteoretisk och medveten tanke kan jag be läsaren att minnas att det vi talat om i ”Artefakterna” 

och ”Sketches of strains” är ett slags exempelskildringar; Foucaults diskursbegrepp fungerar 

egentligen inte riktigt så; han har själv problem med representationsbegreppet och vill ha stora 

mängder av material att jobba med, inte bara händelse och möjlighetsvillkor som sagt, utan också 

serie och regelbundenhet. Diskursen beskrivs enligt honom inte genom djup utan yta, stora ytor som 

sträcker sig åt flera håll. Dit når inte de här texterna, men som sagts i andra varianter; det är 

skisserande texter som ger ton åt en fortsättning.  

Alla tre skisserna hamnar också flera gånger utanför det foucauldianska tänkandet. Speciellt 

associationen inriktar sig mycket på strukturer, där lämnas Foucault utanför. Men den tankehjälp jag 

fått av honom går inte att misstaga sig på, kanske speciellt i begreppet ”möjlighetsvillkor” som sätter 

fokus på hur tankar och fenomen kan möjliggöra en företeelse. Det har varit ett mycket användbart 

verktyg för att analytiskt bända upp och isär dessa två idrottsanläggningar. Men han har också varit 

viktig för hur man kan tänka kring framtida studier av det här slaget, var man ska leta och hur man 

kan göra. Det finns anledning att fokusera just på områden som ligger eller nyligen har legat i 

företagsekonomins ytterområden, som jag tror man kan säga att idrottsområdet gör. För i dessa 

ytterområden kan vi finna en tidpunkt där diskursen inte var närvarande, i ytterområdena rör sig inte 

diskursen lika hemtamt och självklart. Här kan vi se hur den utvecklas och växer. Jag vågade nästan 

inte hoppas på att jag skulle kunna beskriva den företagsekonomiska diskursen genom det här 

arbetet, men min kunskap om hur den företagsekonomiska, foucauldianska diskursen kan beskrivas 

har stärkts. Och den undran jag uttryckte i början har inte, och detta är ingen överraskning, minskat. 

Jag undrar ju fortfarande hur arenan kan vara så stor. Inga definitiva svar har framkommit; mer och 

mer förefaller arbetets största styrka vara de frågor som jag ställt under arbetets gång. 

… Hur behov uppstår är en intressant tanke som gärna fick vara med och nyansera en diskussion 

kring behov och behovsskapande, en diskussion som också kunde ingripa begreppet ”begär”… 

…Detta är något som det hade varit önskvärt att gå djupare in i, leta efter behovsfrågans inbrott 

inom det som kan tänkas vara företagsekonomisk praktik, det kan hända att denna aspekt av 

företagande har uppmärksammats långt innan vi här anar…  
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 … Behovsfrågan är något som det hade varit önskvärt att gå djupare in i, leta efter dess inbrott 

inom det som kan tänkas vara företagsekonomisk praktik. Det kan hända att denna aspekt av 

företagande har uppmärksammats långt innan vi här anar. Det skulle också vara intressant att se 

hur behovsteorierna vuxit fram tillsammans med det som vi kallar masskonsumtion … 

 …För att ytterligare förstå den företagsekonomiska diskursens framväxt så vore det här önskvärt 

att utforska diskursens gränser, vart når den inte? Vilka aktiviteter som hade en liknande status 

gentemot handelsteknik/företagsekonomi under 1920-talet som idrottsanläggningar hade då kan 

man se är mindre innefattade i den företagsekonomiska diskursen? Finns det sådana som är mer 

innefattade? ... 

…Det går också att anta att associationsform inte bara har direkta implikationer på 

organisationen (hur styrelsen formas med mera) utan också med tiden har utvecklat kulturer, 

tankefigurer och andra föreställningar kring driften. Detta är en intressant fråga som möjligen 

ligger en jurist närmre och som verkligen skulle kunna utvecklas men som jag bara kan snudda vid 

här …   

…Det är en intressant diskussion hur man kan tänka kring det förfarandet; att skapa en 

vetenskaplig disciplin så grundad i praktiken. Här vore det också roligt att utveckla förståelsen för 

hur man tidigt tog in influenser från andra vetenskapsområden...   

…Det går också att ha ”läran om hur man förvaltar begränsade medel på bästa sätt” och andra 

liknande mycket grundläggande principer för företagsekonomi. Det handlar dock om den 

företagsekonomiska disciplinen. Men det är ändå en intressant tanke att ha i bakhuvudet när man 

diskuterar kring företagsekonomiska aktiviteter. Det är också en princip som är värd att 

undersökas inom ramen för arbetet med upptäckten av den företagsekonomiska diskursen. Jag 

kan tänka att det vore speciellt intressant att se när den gör sitt inträde,  kanske när den först 

uppträdde men också att se hur den gjort sitt inträde på olika företagsekonomiska arenor såsom 

handel, offentlig sektor vidare till förhållanden och hushållsekonomi … 

Det finns fler frågor än så i texten och ännu fler som inte ställts. Andra som jag funderat på men som 

inte direkt tas upp i texten är: 

 

 Hur förhåller sig nationalekonomi och företagsekonomi och respektive diskurs till varandra? 

 Vilka områden omfamnas nu av den företagsekonomiska diskursen, och hur ser samspelet 

mellan diskursproduktion och diskursens framfart ut här? 

 Vilka diskurser mer än den företagsekonomiska finns i de olika bolags- och 

föreningsformerna? Och stiftelserna? Hur samverkar dem? 

 Hur har den normativa/deskriptiva företagsekonomiska forskningens framväxt tett sig i 

Sverige? I Sverige jämfört med internationellt? 

 Det är ett stort och dyrt projekt, 200 miljoner för att rymma 10000 personer som mest, 

ungefär samma siffra som Norra IP:s publikrekord. Det går att invända mot 

storleksdiskussionen att Göransson har helt andra möjligheter än Norra IP. Frågan är dock 

om inte det är en del av diskursen eller kanske en angränsande diskurs, två diskurser som 

eggar varandra. Vi kan se storheten som en egen diskurs, väsensskild från en eventuell 

företagsekonomisk. Viljan och handlingen att bygga stort sträcker sig minst lika länge tillbaka 

i tiden som arkeologerna kan nå. Storslagenheten kan man se redan i pyramiderna.  

 Kanske är det en egen tankefigur men som kan ses som en del i den företagsekonomiska 

diskursen. En tankefigur som också stödjer den nationalekonomiska tilltron till marknaden, 

samt Myten om framsteget som Georg Henrik von Wright skrivit om60. I Myten om 
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framsteget diskuterar han tron på att det i ett samhälle måste finnas ständig utveckling, en 

tanke som återfinns i tillväxttanken som idag råder i stora delar av västvärlden och som delas 

av den regering vi har idag. Genom tillväxttanken finns så en brygga eller kanske en 

sammanglidning mellan den företagsekonomiska diskursen och storhetens diskurs. Vad har 

storhetens diskurs för roll i företagsekonomin? 

… och så vidare. Det fortsatta frågandet, Asplunds undran inför samhället och Foucaults idé om 

samhällsvetenskap som en hypotesgenererande verksamhet. Skisser leder vidare till nya skisser, vi 

får inga definitiva svar men vi utvecklar ett slags vetande och möjlighet att tänka vidare. Om vi 

återigen besöker Sven-Eric Liedman så kanske den färdighetslärande dimensionen i alla fall kan få 

vara sekundär, kanske kan vi handla på annat sätt med det nya tänkandet. Det var aldrig min mening 

att säga något som liknar råd eller normerande slutsatser. Men det blev så roligt, och det 

genererades ett par intressanta tankar som jag vill dela med mig av. Kanske har läsaren redan tänkt 

dem själv, kanske blir denne lite arg på detta brott mot den tankeförändrande genren som inte gärna 

sänker sig till den normativa nivån. Vi får leva med det, jag och läsaren: 

I Göransson Arena är det intressant att se hur det uppstår en relation mellan marknaden och de 

aktiviteter som enligt statuterna inte ska verka på en marknadsanpassad scen. Här ska marknaden 

finansiera det icke-marknadsmässiga och de båda ska samsas i den stora skalbaggen. Göransson 

Arena är tvungna att finna sig i att verka inom upplevelseekonomin, att tänka på marknaden och 

anpassa sin verksamhet. Och detta kan man också notera; i styrelsen sitter två icke-politiskt tillsatta 

experter från event- och upplevelsebranschen; under sportlovet kunde man på Sandvikens kommuns 

hemsida läsa att man inte erbjöd några sportlovsaktiviteter i arenan då man föreberedde den för en 

isracinggala som skulle hållas där senare under vårvintern. Diskursen har skapat möjligheten för en 

arena av Göranssons mått.  

Och för att kunna navigera i framtiden så behöver arenan diskursen som stöd. Foucault säger att 

diskursen inte går att värja sig emot. Foucault har dock samtidigt värjt sig mot total relativism och 

den uppgivenhet som sådana tankar kan resultera i. Så diskursen som stöd, diskurserna som stöd. För 

inte bara företagsekonomin är en diskurs, så kan också godheten/välgörenheten, det ideella, 

idrotten, kroppen och andra vara. De är inte bara undersökta här.  

I kölvattnet av det jag nu tänkt och den förståelse jag har utvecklat så uppstår en möjlig diskussion 

kring de ideal och normer som detta berör, det kanske inte är vetenskapens uppgift att diskutera 

detta, men det är viktig och förtjänar viss uppmärksamhet även här. Jag ställer mig frågan på vilket 

sätt detta spelar en roll och vad ska vi med vår nya förståelse till? Jag tänker mig en diskussion kring 

diskursens konsekvenser, vad för positivt och negativt den för med sig. Dessa frågor rör sig i ett 

område där man kan komma med förslag på hur människor bör handla, utifrån diskursen. Foucault 

har frånhänt subjektet att direkt påverka diskursen, jag vet inte om det är så men i hoppets och 

kontrollkänslans namn så kan vi åtminstone prata om det. Jag har under uppsatsarbetet burit med 

mig en tanke som kan få fungera som exempel för vad sådana diskussioner skulle kunna ha för 

utgångspunkter. Jag har frågat mig på vilket sätt den företagsekonomiska diskursens inbrott på 

idrotten kan påverka barn- och ungdomsidrotten. När företagsekonomiska begrepp som produktion, 

vinst, inkomst, tillgång, är på väg att sippra ner även där – vad händer? Det talas om tidiga 

elitsatsningar och elittänkande redan bland småkillar och – tjejer. Jag undrar om detta har pågått 

länge? Vad finns det för värden i de olika riktningarna som barnidrotten kan ta? Folkhälsa, glädje, 

samhörighet, möjlighet till framgångsrika svenska elitidrottare i framtiden?  
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Detta är frågor kring diskursens konsekvenser som kommit till mig i efterdyningarna av arbetet med 

uppsatsen. De är inte väl undersökta eller reflekterade, men jag tror att de, bland många andra, 

förtjänar att diskuteras, vissa inom vetenskapen, men speciellt värdefrågorna ute på andra arenor. 

Min vädjan till läsaren är att se detta som exempel på tankar som kan uppstå, exempel på hur 

kunskapen jag producerar här kan spela roll. Jag önskar att exemplet var en liten gömd del i 

uppsatsen, såsom i ett hemligt rum i ett tv-spels egen värld, där man bara får komma in efter träget 

spelande – då man visar att man behärskar spelet. I mitt hemliga rum vill jag släppa in de som förstår 

exemplets vikt men också dess begränsade roll i uppsatsen. De som förstår att det är inte detta som 

uppsatsen går ut på. Men en text är inte ett tv-spel och jag inkluderar nu alla läsare i det gömda 

rummet, i hopp om att alla ska betrakta frågan om den företagsekonomiska diskursens roll i 

barnidrotten som en möjlig fråga bland en mängd andra, också viktiga frågor, att ställa och diskutera 

i framtiden. 
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Här är vi ännu kvar 

 

Aldrig har livet haft cirkelns 

vilande slutenhet. 

En sökande flykt har det varit 

tätt intill marken, 

som humlans på hennes första vårdag. 

 

Aldrig har människans hand 

funnit sin rit och sitt smycke. 

 

Alltid var räddningen oviss 

och livets återkomst sen. 

 

Men här är vi ännu kvar. 

Med skådande ögon. 

Med livets  

förbrännande 

sötma på vår tunga. 

 

Här är vi ännu kvar. 

Som i en klädnad av ljus. 

Som i ett löfte. 

I en sökande flykt 

som humlans på hennes första vårdag. 

 

- Karl Vennberg ur Synfält 195461 
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