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lena öijen är sedan 2012 verksam som utvecklingsledare 
med inriktning pedagogik och forskning på Regionför-
bundet Örebro. Dessförinnan har Lena arbetat i olika 
funktioner som kommunal tjänsteman med förvaltnings-
övergripande ansvar för skola och utbildning. Lena har 
också erfarenhet som lärare, handledare och kursutvecklare 
på högskola och universitet. 

Lena Öijen undersöker i sin avhandling Regionalt ut-
vecklingscentrum, RUC. Den mynnar i en modell med fem 

idealtyper som i olika kombinationer kan användas för att diskutera och 
problematisera samverkan. 

Hur kan Regionalt utvecklingscentrum, RUC, som nationell företeelse i ett 
utbildningspolitiskt föränderligt sammanhang, förstås? Vad säger de statliga 
texterna om vad och med vilka RUC ska samverka? Vilken bild ger de RUC-
anställda av uppdraget? Avhandlingen syftar till att belysa och analysera 
skilda uttolkningar och konsekvenser av företeelsen RUC, samt problematisera 
hur dessa kan begripas i ett föränderligt utbildningspolitiskt sammanhang. 
De fem idealtyperna konstruerades ur intervjuer med företrädare för RUC. 
I en modell illustreras hur idealtyperna kan förstås och problematiseras i 
förhållande till varandra, och utifrån vad RUC får sin legitimitet. De fem 
idealtyperna är just ideala, vilket betyder att de var för sig inte finns utan 
snarare kombineras med olika vikt, beroende på hur behov identifieras, vilka 
aktörerna är och vilka värden som eftersträvas. De benämns som: den av-
nämarbejakande, förtroendeskapande, regionstärkande, problematiserande 
samt den säljinriktade samarbetsparten. De teoretiska utgångspunkterna är 
hämtade hos Max Weber och Nancy Fraser. 

En av slutsatserna är att RUC som avnämarbejakande idealtyp i polemiskt 
samspel med en säljinriktad idealtyp skulle kunna innebära nya definitioner 
av vad RUC som nationell företeelse ska, bör eller kan vara. RUC som den 
säljinriktade samarbetsparten kombinerad med en roll som forskningsgarant 
med avnämarbejakande kvaliteter, kan upplevas som ett utmanande, men 
rationellt alternativ att legitimera och definiera RUC på. RUC framhävd som 
den överordnat regionstärkande samarbetsparten utgör ett annat rationellt 
alternativ. Det sistnämnda skulle innebära att RUC:s betydelse för lärarutbild-
ning återigen sammanförs med skolutveckling och forskning, men då utifrån 
”gemensamma behov” inom ramen för en påtaglig tillväxtlogik.
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