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Abstract

The overarching goal of this paper is to explain the intensive occurrence of 
partnerships – regarded as a specific organizational structure – in the formulation 
and implementation of Regional Growth Programs. 

By using theoretical concepts from new institutionalism, the paper tries to 
examine the explanatory capacity of this theory in the specific case of 
partnerships. The basis is a skeptical stance towards the conventional 
interpretation that views partnerships as rational organizational tools. Hence, the 
purpose of the paper is also to compare our own institutional explanation with the 
conventional.

The paper finds that the occurrence of partnerships can be understood as the 
effect of an intensive institutional pressure. The government has, in what we 
regard as the institution for regional development, prescribed the partnership as a 
rational solution – a rationalized myth - to the regional growth problem. 
Responsible regional organizations have, through the mechanism of coercive 
isomorphism, answered by at least rhetorically incorporating the partnership myth
in their formal organizational structures.    

The relation between our institutional explanation and the conventional is 
dependent on what we regard as “broad participation”. A demanding definition 
implies a strengthening of our institutional explanation and a weakening of the 
conventional. A generous definition can imply the contrary.    

Key words: Regional growth programs, regional development policy, new 
institutionalism, rationalized myth, institutional isomorphism.
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1 Inledande betraktelser och 
utgångspunkter

1.1 En ny relation mellan det offentliga och det 
samhälleliga

1.1.1 Från government till governance

Under senare år har en förändrad relation mellan det offentliga och det 
samhälleliga registrerats. Istället för att staten, eller den offentliga organisation 
som för stunden betraktas, i endräkt formulerar och implementerar policy sägs nu 
politiska uppgifter och politiskt ansvar i större utsträckning delas mellan det 
offentliga och det samhälleliga. Detta sägs i förlängningen innebära att gränsen
mellan vad som är offentligt och vad som är samhälleligt inte bara förskjuts utan 
också suddas ut, blir mer oklar och uppfattas som diffus.  Ett skifte från 
government till governance har skett (John, 2001; Kooiman, 1993; Pierre & 
Peters, 2000; Rhodes, 1997).

Ett av de mest framträdande karaktärsdragen inom governance sägs vara att 
politik och offentlig policy i allt högre grad formuleras och implementeras i något 
som har kommit att kallas för policynätverk (Rhodes, 1997). Policynätverket är en 
specifik form av organisations- och styrningsstruktur. Den karakteriseras av 
decentralisering och horisontell kommunikation, den överskrider funktionella 
gränser och formeras genom samverkan mellan en mångfald av både offentliga 
och samhälleliga aktörer i anslutning till gemensamma projekt. De offentliga 
organisationernas roll i policynätverken sägs vara att knyta samman intressenter 
från alla samhällets sektorer och underlätta deras samarbete (Ansell, 2000; 
Bogason & Toonen, 1998; Börzel, 1998; Kickert, Klijn & Koppenjan, 1997 i
Kickert, Klijn & Koppenjan (red.), 1997; Marsh (red.), 1998; Schneider, 1992).

1.1.2 Governance på svenska: regional utveckling och partnerskap

Även i Sverige har tendenser till ett skifte från government till governance och 
styrning genom nätverk kunnat skönjas. Kanske allra tydligast har detta varit i den
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regionala utvecklingpolitiken och i diskussionerna kring det regionala självstyret
(Hudson, 2005; 2006; Svensson & Östhol, 2001). I slutsatserna i antologin ”På 
jakt efter en ny regional samhällsordning” skriver Håkan Brynielsson och Magnus 
Jerneck (2003):

”Metaforiskt uttryckt, skulle den svenska staten kunna tona ned sin 
traditionella funktion som social ingenjör och istället, som ”möjliggörande” 
trädgårdsmästare, ta vara på de underliggande nivåernas 
problemlösningsförmåga” (s. 19).

Ovanstående uppfattningar har till synes tagits i beaktande vid formuleringen av 
den nya, svenska regionalpolitiken. I proposition 2001/02:4, ”En politik för 
tillväxt och livskraft i hela landet”, slås politikområdena regionalpolitik och 
delområdet regional näringspolitik inom näringspolitiken samman och bildar ett 
nytt politikområde: regional utvecklingspolitik. I detta har de tidigare 
standardiserade, centralt formulerade lösningarna på det ”regionala problemet” 
ersatts av en decentraliserad process – bäst manifesterad i de regionala 
tillväxtprogrammen – i vilken man försöker ta till vara den kompetens och 
kunskap som finns ute i regionerna, länen och kommunerna (Hudson, 2005; 2006; 
Prop. 2001/02:4; Svensson & Östhol, 2001).

Tillväxtprogrammen, som är läns- och/eller regionsspecifika, består av analyser 
av regionernas tillväxtförutsättningar, program för hållbar tillväxt ur ett 
näringslivsperspektiv samt överenskommelser mellan de aktörer som skall 
genomföra och finansiera programmen. Huvudansvaret för programmen ligger på 
länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan eller på kommunala samverkansorgan, 
vilka också författar programdokumenten. Programmen skall därtill godkännas av 
staten (Ds 2002:32; Prop. 2001/02:4).

En central plats i denna nya utvecklingspolitik och i de regionala 
tillväxtprogrammen intas av de regionala partnerskapen. Partnerskapet, vars idé 
ursprungligen utvecklades i samband med EU:s strukturfondprogram, är en 
organisationsstruktur i vilken regionala aktörer från olika sektorer (offentliga 
organisationer, privata företag, universitet, frivilligorganisationer etcetera) i 
samverkan skall få skapa förutsättningar för regional utveckling och tillväxt (Ds 
2003:43; Hudson, 2005; 2006; Svensson & Östhol, 2001). I relation till 
ovanstående beskrivning av skiftet från government till governance tycks de 
svenska, regionala partnerskapen kunna betraktas som en tillväxt- och 
utvecklingsspecifik version av policynätverket (jfr Svensson & Östhol, 2001).

1.2 Problemformulering: Vadan dessa partnerskap?

Det kan inte undgå någon betraktare av dagens svenska regionalpolitik att 
partnerskapet tycks förekomma en masse. I diskussioner, propositioner, 
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utredningar och program skrivs och talas det om partnerskapet som
organisationsstrukturen framför andra i regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete.
Den naturliga frågan blir självklart varför.

1.2.1 Den konventionella förklaringen: Kontingens- och 
verktygsperspektivet

I de flesta försök att förklara partnerskapets förekomst framträder följande bild: 
Partnerskapet är en organisationsstruktur som passar dagens politiska och 
ekonomiska klimat. Klimatet kan mest träffande karakteriseras som allt mer 
komplext, dynamiskt och mångfacetterat (John, 2001; Kickert, Klijn & 
Koppenjan, 1997; Kooiman, 1993). Detta inte minst då vi betraktar 
förutsättningarna för att bedriva en effektiv regional tillväxt- och 
utvecklingspolitik. Detta politikområde sägs skilja sig från den traditionella 
offentliga tjänsteproduktionen i så måtto att man i utvecklingssammanhang möter 
ytterst komplexa och ”samägda” problem som kräver medverkan från flera 
grupper för att kunna lösas. Utrymme måste ges för att offentliga aktörer och 
aktörer från andra sfärer gemensamt och i samråd skall kunna definiera problem, 
mål och strategier. Det är sådan samverkan och nätverksliknande aktivitet som 
partnerskapsstrukturen sägs kunna erbjuda (Ds 2002:34; Ds 2003:43; Prop. 
2001/02:4; SOU 2000:36; SOU 2006:5).

Ovanstående, gängse förklaring kan härledas till vad som i organisationsteoretiska 
sammanhang kallas för en kontingensteoretisk förklaring. En sådan tar sin 
utgångspunkt i att en organisationsstruktur är ett redskap – ett verktyg – som kan 
väljas och utformas i relation till den typ av problem som man för stunden är satt 
att lösa (Galbraith, 1973; Lawrence & Lorsch, 1967; Scott, 1992; Thompson, 
1967). Kontingensteorin har i skandinavisk organisationsteori därför kommit att 
kallas för verktygsperspektivet (Christensen m fl, 2005; Røvik, 2004).

Bilden och förklaringen av partnerskapet som ett organisatoriskt verktyg kan, i 
likhet med andra förklaringar av kontingens- och verktygsinspirerad art, starkt 
kritiseras. Vanligtvis påpekas det att val inte är fria utan begränsade av strukturer, 
att informationen om tillstånd, alternativ och effekter är imperfekt och att 
”historien inte är effektiv” (March & Olsen, 1983; 1989; Røvik, 2004). Dessutom 
kan man faktiskt fråga sig huruvida partnerskapen verkligen förekommer i den 
mängd och i den form som många påstår, eller om det i praktiken handlar mer om 
”prat” och retorik. Om så vore fallet skulle kontingensföklaringen förlora sin 
relevans då denna förutsätter en faktisk förändring i sättet på vilket 
problemlösningen sker - annars vore ju verktyget verkningslöst.  
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1.2.2 En alternativ förklaring: Det nyinsitutionella perspektivet 

En alternativ ansats, som i den organisationsteoretiska diskussionen brukar få
kontrastera kontingens- och verktygsperspektivet, är nyinstitutionalismen. 
Kortfattat innebär nyinstitutionalismen (se teoriavsnitt nedan) att organisationer är 
omgärdade av socialt konstruerade normer och föreskrifter - institutioner och 
myter – som beskriver hur världen är beskaffad och hur en organisation därför bör 
vara organiserad. Organisationer sägs i förhållande till ovanstående institutioner 
och myter uppleva ett behov av adaption (Johansson, 2002; Meyer & Scott, 1994; 
Røvik, 2004; Scott, 1992). 

Den nya regionala utvecklingspolitiken, sådan den formulerats av regeringen i 
proposition 2001/02:4, ”En politik för tillväxt och livskraft i hela landet”, kan 
utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv betraktas som en för detta politikområde ny 
institution (se teoriavsnittet och jfr Hudson, 2005). Inom institutionen har 
partnerskapet, framför allt i arbetet med de regionala tillväxtprogrammen, 
utpekats som det medel (verktyg) med vilket målet – regional tillväxt och 
utveckling – bäst kan nås. Med grund i innehållet i den nya, svenska 
regionalpolitiska institutionen tycks det finnas ett starkt institutionellt tryck på de 
offentliga organisationerna med ansvar för den regionala utvecklingen att använda 
sig av partnerskapet som organisationsstruktur. Föreliggande uppsats vill utröna 
om partnerskapet snarare kan ses som en anpassning till detta institutionella 
tryck än till behovet att kunna lösa komplexa tillväxtproblem.

1.2.3 Frågeställning

Den övergripande fråga som uppsatsen vill besvara kan således formuleras enligt 
nedan:

Hur kan partnerskapets till synes intensiva förekomst i de regionala 
tillväxtprogrammen förklaras?

I besvarandet av denna fråga vill vi pröva huruvida det nyinstitutionella 
perspektivet kan ge oss ett trovärdigt svar. Vi är också intresserade av att jämföra 
det nyinstitutionella perspektivets förklaringskraft med den kontingensteoretiska 
ansatsens dito. För att möjliggöra detta kommer följande explicita frågor att ställas 
till vårt material:

Huvudfråga (i): Hur beskrivs och föreskrivs det regionala utvecklingsarbetet i 
tillväxtpropositionen och i riktlinjerna för de regionala tillväxtprogrammen?

Delfråga (i.a): Vad sägs karakterisera regional utveckling?

Delfråga (i.b): Hur bör utvecklingsarbetet organiseras?  
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Huvudfråga (ii): Hur beskrivs arbetet med formuleringen och det planerade 
förverkligandet av de regionala tillväxtprogrammen i programdokumenten?

Delfråga (ii.a): Vilken organisationsform används för att formulera 
programmen och vilken organisationsform skall användas för att 
förverkliga dem?

Delfråga (ii.b): Vad karakteriserar denna organisationsform? 

Huvudfråga (iii): Hur har arbetet med de regionala tillväxtprogrammen sett ut i 
praktiken?

Delfråga (iii.a): Hur ser fördelningen ut mellan offentliga och 
samhälleliga deltagare i formuleringen och i det hittillsvarande 
förverkligandet av tillväxtprogrammen? 

Vad vi i fråga (i) vill visa är att den nya regionala utvecklingspolitiken kan förstås 
och beskrivas som en institution. Vi vill framför allt klargöra på vilket sätt 
partnerskapet kan betraktas som en rationaliserad myt (delfråga (i.b)). 

I fråga (ii) vill vi utröna hur de offentliga organisationerna med ansvar för 
tillväxtprogrammen retoriskt har förhållit sig till institutionen för regional 
utveckling och till den rationaliserade myten om partnerskapet. Vad vi explicit vill 
veta är om de har anpassat sig. Relationen mellan svaren på fråga (i) och (ii) är 
ämnad att både förklara partnerskapets förekomst och skapa ett underlag för en 
bedömning av det nyinstitutionella perspektivets förklaringskraft. 

Dock kastar svaren på fråga (i) och (ii) inget ljus över relationen mellan det 
nyinstitutionella perspektivet och kontingensansatsen. Fråga (iii), som utröner hur 
programarbetet sett ut i praktiken, utgör i kombination med fråga (ii) istället den
jämförande prövningen mellan kontingensansatsen och det nyinstitutionella 
perspektivet. Som vi noterade ovan är kärnan i kontingensresonemanget att det 
praktiska arbetssättet skall förändras sådant att organisationen skall kunna klara av 
att lösa problem av en särskild karaktär. I den nyinstitutionella teorin, som vi 
senare skall se i teoriavsnittet, behöver så inte vara fallet. I själva verket 
förutsäger det nyinstitutionella perspektivet i vissa fall diskrepans mellan retorik 
och praktik. Upptäcks en diskrepans mellan svaren på fråga (ii) och (iii) kan vi 
således dra slutsatsen att vår egen, nyinsitutionella förklaring har förstärkts medan 
den konventionella förklaringen har försvagats. 

1.3 Syfte

Det övergripande syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för partnerskapets till 
synes intensiva förekomst i det regionala utvecklingsarbetet. Mer specifikt önskar 
vi förklara dess förekomst i de regionala tillväxtprogrammen. Bakgrunden är en 
skepsis mot den konventionella förklaringen som utifrån ett kontingensinspirerat 
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perspektiv beskriver partnerskapet som ett rationellt verktyg väl lämpat att lösa de 
problem som uppkommer i regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete. Med 
uppsatsen vill författaren istället pröva det nyinstitutionella perspektivet genom att 
studera relationen mellan det som föreskrivs i institutionen för regional utveckling 
och det som retoriskt uttrycks i programdokumenten för tillväxtprogrammen. 
Därtill syftar uppsatsen, genom att jämföra retorik med praktik, till att ställa 
nyinstitutionalismen mot den kontingensteoretiska förklaringsmodellen. 

1.4 Avgränsningar  

Som vi nämnt ovan kommer uppsatsen att fokusera på partnerskapets förekomst i 
de regionala tillväxtprogrammen. Att undersökningen begränsas till denna del av 
det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet kan i huvudsak sägas bero på 
följande:

Regeringen har i den nya tillväxtpolitiska propositionen, ”En politik för tillväxt 
och livskraft i hela landet”, utsett de regionala tillväxtprogrammen som motorn i 
det regionala tillväxtarbetet:

”Regionala tillväxtprogram, baserade på nuvarande tillväxtavtal, utgör grunden 
för arbetet” (Prop. 2001/02:4, s. 1).

Författaren anser att det därmed är rimligt att anta att de sätt på vilka de regionala 
tillväxtprogrammen formuleras och förverkligas i någon mån kan tänkas vara
representativa för övrigt tillväxt- och utvecklingsarbete. Vi bör kunna anta att 
”grunden för arbetet” sätter någon slags standard för arbetet i fråga. Att undersöka 
tillväxtprogrammen ter sig därför tämligen ”ekonomiskt”. Det bör dock 
förtydligas att de mer generella slutsatser som vi eventuellt kommer att kunna dra 
kommer att vara av en blygsam sort. Undersökningens vidd och djup är, i relation 
till kriterierna för en god extern validitet, fortfarande att betrakta som modesta (jfr 
Esaiasson m fl, 2003).

Ytterligare en avgränsning görs: Endast nio tillväxtprogram granskas. Att inte fler 
än nio innefattas av uppsatsen och att just de föreliggande nio granskas, beror på 
att den undersökning som har utrett hur programarbetet sett ut i praktiken har 
analyserat just dessa program i just dessa län/regioner. (För närmare beskrivning 
av utredningen, se metodavsnittet) Om vi skall jämföra retorik med praktik måste 
ju det retoriskt utredda motsvara det praktiskt undersökta. Följande nio 
län/regioner med tillhörande tillväxtprogram innefattas av uppsatsen: Norrbotten, 
Västerbotten, Västra Götaland, Värmland, Örebro, Jönköping, Kronoberg, Kalmar 
och Blekinge. 
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2 Metodologiska överväganden

2.1 Undersökningskategori och metod 

Föreliggande uppsats är att betrakta som förklarande och teoriprövande. Vi vill
förklara partnerskapets till synes intensiva förekomst i de regionala 
tillväxtprogrammen. Vid besvarandet av denna fråga vill vi därtill pröva huruvida 
den nyinstitutionella teorin kan ge oss ett trovärdigt svar (jfr Esaiasson m fl, 
2003).  

Den metod som huvudsakligen används i uppsatsen är den kvalitativa 
textanalysen. Med hjälp av våra teoretiska begrepp kommer vi att systematisera
innehållet i två grupper av texter: Dels regeringens tillväxtproposition (SOU 
2001/02:4) och dess riktlinjer för arbetet med tillväxtprogrammen
(N2002/10715/RUT), och dels de av länsstyrelserna, självstyrelseorganen och de 
kommunala samverkansorganen författade programdokumenten (i resultatdelen 
används förkortningen T.P) (Esaiasson m fl, 2003). 

Metoden som har använts i den undersökning ur vilken svaret på fråga (iii)
kommer att sökas är av en kvantitativ sort och är vald av Peter Gorpe som har 
genomfört studien. För närmare granskning av metoden hänvisas läsaren till den 
relevanta undersökningen: Svenska partnerskap – en översikt, SOU 2006:4. 

I alla typer av undersökningar är det av vikt att ställa sig frågan huruvida de 
precisa frågor som ställs till materialet är att betrakta som lämpliga empiriska 
indikatorer på de begrepp som utgör undersökningens teoretiska utgångspunkter
(begreppsvaliditet) (Esaiasson m fl, 2003). I det första fallet - fråga (i) - handlar 
det om att våra delfrågor skall kunna relateras till de teoretiska begreppen 
institution och rationaliserad myt. I det andra fallet - fråga (ii) - skall delfrågorna 
kunna relateras till begreppet inkorporering. I det tredje fallet - fråga (iii) - skall 
delfrågan representera minst väsentliga delar av definitionen av partnerskapet. 
Med hänvisningen till teoriavsnittet och sättet på vilket frågorna är formulerade 
menar författaren att begreppsvaliditet är god.
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2.2 Material och urval

Uppsatsens empiriska material är uteslutande skriftliga utsagor (jfr Esaiasson m fl, 
2003): Regeringens tillväxtproposition och dess riktlinjer för arbetet med 
tillväxtprogrammen; de programdokument som sammanställts av de aktuella 
länsstyrelserna, regionala självstyrelseorganen och kommunala 
samverkansorganen; Peter Gorpes offentliga utredning.

Att just regeringens tillväxtproposition och dess riktlinjer för arbetet med 
tillväxtprogrammen har valts ut beror på att dessa texter på ett utomordentligt sätt 
beskriver regeringens uppfattning om den regionala utvecklingspolitiken. Detta 
innebär att de kan antas innehålla den nya institutionen för regional utveckling, 
sådan den formulerats av regeringen.

Programdokumenten, som författades under 2003 och avser perioden 2004-2007,
utgör på ett liknande sätt de ansvariga organisationernas ”ansikte utåt”. Detta 
framför allt gentemot regeringen, som ju också skall godkänna programmen. Att 
använda dessa texter för att skaffa oss en uppfattning om organisationernas retorik 
tycks därför tämligen lämpligt.

Härvidlag bör det uppmärksammas att ett skriftligt sekundärmaterial kommer att 
vara vägledande i besvarandet av fråga (i): Christine Hudsons (2005) artikel om 
regional utveckling och regionala partnerskap i Regional and Federal Studies
(vol. 15, nr. 3). I artikeln formulerar Hudson en utmärkt skiss över den nya, 
regionala utvecklingspolitiken och betraktar denna utifrån ett diskursivt 
perspektiv. Då denna ansats är mycket liknande vår egen har uppsatsförfattaren 
funnit det lämpligt att låta sig vägledas av Hudsons resonemang.

Svaret på fråga (iii) kommer att sökas i en extern studie. Undersökningen, som är 
gjord av Peter Gorpe på uppdrag av Organisationsutredningen för regional 
tillväxt, är en studie som baseras på en enkät till cirka femtio olika partnerskap i 
nio olika län/regioner (se avgränsningar) med totalt 598 svarande personer. Syftet 
med undersökningen har varit att ge en inträngande bild av hur arbetet med 
partnerskap fungerar i Sverige. Sju olika typer av partnerskap har separat 
analyserats, däribland partnerskap kopplade till de regionala tillväxtprogrammen.
Undersökningen innehåller dels en kartläggning av deltagarna i partnerskapen 
(kön, ålder, roll i partnerskapet, vilka organisationer eller samhällssektorer de 
representerar samt vilken roll de har inom dessa), och dels en åsiktsinventering 
(partnerskapets uppgifter och roll, den egna rollen i partnerskapet, andras roller i 
partnerskapet och partnerskapets framtid avseende roll och inriktning) (SOU 
2006: 4).

Vår egen uppsats använder endast den del av materialet som specifikt relaterar till 
partnerskapen kopplade till de regionala tillväxtprogrammen (vilket motsvarar 30 
% av de svarande). Av detta material använder vi oss av det resultat som visar 
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vilka organisationer eller samhällssektorer som deltagarna representerar samt 
vilken roll de har i dessa (det är ju detta vi vill veta i fråga (iii)).

Att en extern utredning används som empiriskt material kan rätteligen 
ifrågasättas. Valet att så göra kan försvaras utifrån två iakttagelser. För det första 
är de av oss använda delarna av materialet ur metodologiskt perspektiv tämligen 
enkla. Vad vi vill veta är endast hur fördelningen ser ut mellan offentliga och 
samhälleliga deltagare i partnerskapen. Att det resultat som presenteras i den 
externa utredningen skulle vara felaktigt på grund av metodfel tycks därför 
osannolikt. För det andra skulle aldrig uppsatsförfattaren, givet tids- och 
medelsbegränsningar, ha kunnat genomföra en utredning av dylik bredd och 
dylikt djup. Samtidigt presenterar studien ett ytterst intressant och för vårt syfte 
användbart resultat, som specifikt relaterar – vilket inte har gjorts i tidigare 
undersökningar - till de regionala tillväxtprogrammen. Studien ansågs därför vara 
för unik för att inte användas.
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3 Teoretiska utgångspunkter

3.1 Det nyinstitutionella perspektivet

3.1.1 Begynnelsepunkter

Som tidigare klargjorts kommer ett nyinstitutionellt perspektiv att användas och 
prövas i föreliggande uppsats. Den nyinstitutionella teorin kan betraktas som en 
kritisk reaktion på tidigare nämnda kontingensansats (Johansson, 2002).

Vad som härvidlag måste betonas är att nyinstitutionalismen är en 
vittomspännande skolbildning. Teorin finns representerad i flera akademiska 
discipliner och framträder i ofta skiftande och ibland motstridiga versioner
(Johansson, 2002). I föreliggande uppsats har vi därför valt att använda oss av två,
centrala delar av den nyinstitutionella teorin. 

Den första – teoridel 1 – utgörs av Meyer och Rowans (1977) klassiska modell för 
strukturell anpassning som i allmänhet betraktas som startskottet för det 
nyinstitutionella perspektivet (Johansson, 2002). I modellen formuleras och 
definieras våra teoretiska grundbegrepp: institution, rationaliserad myt, strukturell 
isomorfism och så kallad isärkoppling. I denna del har vi också tagit hjälp av 
Meyer och Scotts bok från 1983 för att få till stånd en tydlig definition av 
institutionsbegreppet. 

Den andra - teoridel 2 – innefattar DiMaggio och Powells (1983) utveckling av 
mekanismerna för den strukturella anpassning som Meyer & Rowan beskriver.
Framför allt utreder DiMaggio och Powell relationerna mellan de aktörer som 
formulerar myter och de som anpassar sig till dem. 

Härvidlag tycks det passande att tydliggöra vad vi menar med begreppet
organisationsstruktur. Med organisationsstruktur avses en specifik form av 
arbetsdelning, fördelning av auktoritet och system för styrning, samordning och 
kontroll (Jakobsen & Thorsvik, 1995).



11

3.1.2 Teoridel 1: Institutioner, rationaliserade myter, strukturell 
isomorfism och isärkoppling

Utgångspunkten för Meyer och Rowans modell är att organisationer kringgärdas 
av socialt konstruerade institutioner. Institutioner kan liknas vid 
föreställningsramar – raster – med hjälp av vilka organisationer tolkar och förstår 
världen. Dessa föreställningsramar har både kognitiva och normativa dimensioner 
(Meyer & Rowan, 1977). 

Den kognitiva dimensionen är, som begreppet antyder, kunskapsrelaterad. I denna 
anger institutionen, med hjälp av så kallade representativa och konstitutiva regler, 
hur olika samhälleliga företeelser, begrepp och aktörer kan definieras och 
förstås. Den kognitiva dimensionen innefattar till synes objektivt sanna kategorier 
med vilka verkligheten kan struktureras, och knyter till dessa kategorier 
beteenden, egenskaper och aktörer. Detta skapar en kollektiv förståelse av 
verkligheten som möjliggör att vissa företeelser kan tas för givna (Meyer & Scott, 
1983). 

Ett för oss relevant exempel är begreppet regional utveckling. Den kognitiva 
dimensionen anger vad detta begrepp betyder och innebär, vilka aktörer som är 
relevanta och hur dessa agerar. För den sociala aktören ter sig institutionens 
definition som självklar och sann - den tas för given.

Den normativa dimensionen tillför ett bör till den kognitiva dimensionens hur. En 
institution berättar inte endast hur en aktör agerar eller hur en tilldragelse händer, 
den säger även hur aktören bör handla och hur tilldragelsen bör ske (Meyer & 
Scott, 1983).

Institutioner skapas och reproduceras genom interaktion mellan människor, och 
stöds av allmänna opinioner, lagen, politiska beslutsfattare och av professionella 
grupper. (Märk här likheterna med aktör-strukturansatsen, t ex Johnson, 2001; 
Lundquist, 1987; Sztompka, 1993). Ur institutioner formuleras också
föreställningar om att vissa aktiviteter bäst utförs enligt vissa procedurer och inom 
vissa organisationsstrukturer. En sådan föreställning, som på grund av sin 
påstådda förträfflighet anses som legitim, förklarar hur ett mål nås med vilket 
organisationsstrukturellt medel. Dessa föreställningar kallar Meyer och Rowan för 
rationaliserade myter (Meyer & Rowan, 1977).

I klartext anger en rationaliserad myt vilken formell organisationsstruktur som är 
att betrakta som en rationell lösning på ett givet problem. Att just begreppet myt 
används beror på att vi har att göra med kollektiva uppfattningar som inte testas 
objektivt – de är sanna för att många individer uppfattar dem som sanna (Meyer & 
Rowan, 1977; Meyer & Scott, 1983). 
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När en sådan föreskrift uppkommer i organisationens omgivning skapas ett 
normativt och kognitivt tryck på organisationen att nå strukturell 
överrensstämmelse, så kallad strukturell isomorfism, med omgivningens 
rationaliserade myter. Detta uppnås genom att inkorporera den rationaliserade 
myten i den egna organisationsstrukturen. Det bör uppmärksammas att 
rationaliserade myter inte endast inkorporeras på grund av att de är normativt 
föreskrivna (normativ dimension) eller för att de tas för givna (kognitiv 
dimension). Att kunna visa upp den rationaliserade myten i den egna 
organisationsstrukturen är legitimitetsskapande, ger tillgång till resurser och ökar 
sannolikheten för organisationen att överleva (Meyer & Rowan, 1977; se också 
avsnittet om DiMaggio och Powells modell).

Att inkorporera en rationaliserad myt är dock inte oproblematiskt. I många lägen 
stämmer den rationaliserade myten överrens med varken organisationens interna
arbetssätt eller den tekniska uppgift som organisationen är satt att lösa. För att 
hantera denna konflikt kan organisationen ”kopplar isär” den formella, yttre 
strukturen från det verkliga, praktiska handlandet. I samband med detta kan 
organisationen bedriva utåtriktade kampanjer i syfte att bland externa grupper 
skapa tillit till organisationens strukturella isomorfism. Genom att sära på retorik 
och praktik kan organisationen vidmakthålla en struktur som av omgivningen ses 
som legitim samtidigt som de interna arbetssätten kan bibehållas (Meyer & 
Rowan, 1977).

3.1.3 Teoridel 2: Organisatoriska fält och mekanismer för strukturell 
isomorfism

I Meyer och Rowans modell som vi beskrivit ovan ligger fokus på de 
organisationer som anpassar sig till omgivningens institutionella krav och till de 
därur formulerade rationaliserade myterna. 

Vad dock Meyer och Rowan inte utreder närmare är vem som formulerar och 
avsänder de rationaliserade myterna (vad/vem källan är). Vidare fattas ett 
resonemang om relationen mellan avsändaren och de mottagande 
organisationerna. I detta läge förefaller DiMaggio och Powells resonemang om 
organisatoriska fält och mekanismer för strukturell isomorfism vara passande. 

DiMaggio och Powells utgångsläge är något annorlunda än Meyer och Rowans. 
De förra inriktar sig framför allt på tendenser inom så kallade organisatoriska fält. 
Ett sådant utgörs av en grupp av organisationer som är aktiva inom samma 
verksamhetsområde, till exempel skolor (utbildning som verksamhetsområde) 
eller sjukhus (hälso- och sjukvård som verksamhetsområde). DiMaggio och 
Powell menar att organisationer inom samma fält tenderar att bli allt mer lika 
varandra – framför allt strukturellt - och försöker i sin modell förklara denna
företeelse (DiMaggio & Powell, 1983).
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DiMaggio och Powell skiljer på tre olika former av och mekanismer för 
strukturell isomorfism: tvingande, mimetisk och normativ. Nedan beskrivs dessa 
separat.

(i) Tvingande isomorfism Den tvingande mekanismen tar fasta på 
iakttagelsen att vissa organisationer är starkare än andra. Asymmetriska relationer 
grundar sig ofta i någon form av beroendesituation. Vissa organisationer besitter 
resurser som andra är i behov av, varvid den förra kan utöva påverkan på den 
senare (DiMaggio & Powell, 1983).

I detta sammanhang poängterar DiMaggio och Powell att staten är att betrakta 
som den starkaste av alla organisationer. Genom att kunna lagstifta, tillhandahålla 
för andra organisationer nödvändiga resurser och medel, och genom sin generellt 
legitima ställning kan staten utöva både direkt och indirekt påverkan för att få till 
stånd strukturell likhet inom ett organisatoriskt fält (DiMaggio & Powell, 1983).

(ii) Mimetisk isomorfism Inom fält och verksamheter där kunskapen om 
orsak och verkan är liten, problemen anses särdeles komplexa, målen oklara och 
lösningarna ofta mångfacetterade, får framgångsrika organisationer en central 
ställning. Framgångsrika organisationer sprider strukturella arrangemang genom 
att andra organisationer – som själva inte kan eller vill formulera egna strukturella 
former - imiterar dem i syfte att vinna något av de framgångsrika 
organisationernas legitimitet (DiMaggio & Powell, 1983).

(iii) Normativ isomorfism Enligt DiMaggio och Powell bidrar den ökande 
professionaliseringen till att organisationer inom samma fält utvecklar strukturella 
likheter. Centrala i detta sammanhang är de professionellt utbildade 
organisationsmedlemmarna. Genom att dessa genomgår allt mer standardiserade 
och för sina fält specifika och skräddarsydda utbildningar utvecklar de 
gemensamma, normativa föreställningar om hur organisationer inom fältet bör 
vara arrangerade. Dessutom skapar organisationsmedlemmarna under sina 
utbildningar och fortsatta yrkesbanor nätverk genom vilka nya idéer om 
organisationslösningar och strukturella former sprids (DiMaggio & Powell, 1983).

Det är viktigt att lyfta fram att också DiMaggio och Powell – då i likhet med 
Meyer och Rowan - poängterar att ovanstående strukturella likheter uppkommer 
av andra orsaker än praktiska överväganden. Att organisationer väljer att anamma 
en viss organisationsstruktur beror således inte på att den erbjuder ett rationellt 
verktyg för att lösa ett problem eller för att den ökar organisationens effektivitet
(DiMaggio & Powell, 1983). Snarare handlar det till exempel om att få tillgång 
till resurser (tvingande mekanism), vinna legitimitet (mimetisk mekanism) eller 
för att organisationsfältets medlemmar delar normativa föreställningar om 
lämpliga strukturella former (normativ mekanism). Organisationsstrukturen 
verkar i sammanhanget snarare vara en bieffekt.
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Det bör härvidlag poängteras att även Meyer och Scott uppmärksammar oss på 
tendenser inom något som liknar organisatoriska fält. I deras bok från 1983 
argumenterar de för att organisationsanalytikern bör fokusera på funktionellt 
avgränsade samhällssektorer vilka karakteriseras av distinkta institutionella 
regler (Meyer & Scott, 1983). Idéerna om det organisatoriska fältet och den 
funktionellt avgränsade samhällssektorn är snarlika, och ger vid handen att 
organisationer inom ett och samma verksamhetsfält möter för det fältet specifika 
institutionella regler. Detta är av vikt för vårt kommande analysarbete.    

3.2 Definition av partnerskapet

Då det är uppsatsens huvudsakliga syfte att undersöka och skapa förståelse för 
partnerskapsstrukturer inom de regionala tillväxtprogrammen är det av vikt att vi 
tillhandahåller en utförlig definition av partnerskapet.

Partnerskapet har, som ovan nämnts, kommit att bli ett centralt begrepp i 
diskussionerna om regional utveckling. Den grundläggande idén är att 
partnerskapet skall föra samman olika aktörer sådant att de gemensamt och i 
samverkan kan lösa problem. Strukturens dynamik sägs bero på interaktionen 
mellan offentliga företrädare, privata företagsintressen och den frivilliga sektorn 
(Östhol, Svensson & Halkier i Östhol & Svensson (red.), 2002).

Ovanstående generella beskrivning kan utvidgas och fördjupas. Peter Gorpe
förordar, i den studie som vi i nästföljande kapitel kommer att använda för att 
besvara uppsatsens fråga (iii), en specifik definition för den typ av partnerskap 
som används i svensk regionalpolitik och som introducerats via EU:s 
strukturfondsarbete. Enligt Gorpe (2006) bör begreppet definieras på följande sätt:

 Partnerskapet avser ett avgränsat territorium och syftar i första hand 
till att stimulera tillväxtskapande faktorer inom detta territorium.

 Både offentliga och privata parter deltar.

 De offentliga partnerna innefattar både statliga och kommunala 
aktörer och kan representeras av både tjänstemän och politiker.

 De privata partnerna innefattar både näringslivet, arbetsmarknadens 
parter och den informella sektorn.

 De deltagande partnerna är villiga att sätta in egna resurser i program 
och projekt som formuleras inom ramen för partnerskapet.

 Samarbetet är varaktigt och innefattar både planering, genomförande 
och uppföljning.

 Samarbetet kan organiseras i flera nivåer och funktioner.

 Samarbetet är frivilligt och är inte juridiskt bindande.
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 Samarbetet är dock formulerat i ett avtal eller strategiskt dokument 
som de deltagande partnerna känner sig moraliskt bundna till. 

 Parterna är jämställda.  

(SOU 2006:4, s. 25)

I föreliggande uppsats kommer vi att fokusera på en av ovanstående variabler: Att 
både offentliga och privata (samhälleliga) parter skall deltaga (fråga (iii)). Denna 
variabel är att anse som partnerskapets signum par excellance och uppfattas som 
central i alla beskrivningar av partnerskapet (se t ex Hudson, 2005; 2005; John, 
2001; Svensson & Östhol, 2001; Östhol, Svensson & Halkier i Östhol & Svensson 
(red.), 2002). Betydelsen av de privata parternas deltagande, då framför allt 
näringslivets, har därtill särskilt poängterats av regeringen (Prop. 2001/02:4).

3.3 Teoretisk sammanfattning

Vad vi i ovanstående kapitel har gjort är att presentera och beskriva de 
resonemang som utgör uppsatsens teoretiska fundament. Då denna textmassa är 
förhållandevis stor och på sina håll svårgenomtränglig, tycks det nu vara på sin 
plats – innan vi ger oss i kast med resultat- och analysarbetet – att formulera en 
tydlig och sammanhållen modell av våra teoretiska begrepp. Modellen delar vi 
upp i fyra delar:

(i) Institution Från Meyer och Rowan vet vi att 
organisationer omgärdas av socialt konstruerade institutioner. Dessa anger hur
olika samhälleliga företeelser, begrepp och aktörer kan definieras och förstås. Av 
DiMaggio och Powell och av Meyer och Scott har vi blivit uppmärksammade på 
att organisationer inom samma funktionellt avgränsade verksamhetsområde, till 
exempel skola eller sjukvård, möter för detta område specifika institutionella 
regler.

(ii) Rationaliserad myt Meyer och Rowan anger att det ur institutionen 
formuleras specifika föreskrifter om hur organisatoriska mål kan uppnås med 
vilka organisatoriska medel. I klartext anger en sådan rationaliserad myt vilken 
formell organisationsstruktur som är att betrakta som en rationell lösning på ett 
givet organisatoriskt problem.

(iii) Inkorporering Då rationaliserade myter formuleras utifrån det 
organisatoriska fältets institution, upplever de däri aktiva organisationerna ett 
anpassningstryck. Viljan att bli strukturellt isomorf med omgivningens 
rationaliserade myter beror, enligt Meyer och Rowan, på institutionens kognitiva -
myten tas för given - och normativa - myten upplevs som normativt riktig –
karaktärsdrag. Från DiMaggio och Powell vet vi dessutom att rationaliserade 
myter som formuleras av starka organisationer, till exempel staten, av 
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framgångsrika organisationer och/eller av professionella grupper upplevs som 
särdeles viktiga att beakta. Detta då anpassningen, vilket också till viss del 
poängteras av Meyer och Rowan, kan ge tillgång till resurser, ge legitimitet och 
uppfattas som önskvärd av organisationernas professionella medlemmar. 
Anpassningen sker genom att den rationaliserade myten inkorporeras i den egna 
organisationsstrukturen.

(iv) Isärkoppling Av Meyer och Rowan uppmärksammas vi på 
att inkorporeringen av rationaliserade myter kan skapa konflikter med 
organisationens interna arbetssätt och de praktiska uppgifter som skall hanteras. 
Konflikten kan lösas genom att organisationen ”kopplar isär” den formella, yttre 
strukturen från det verkliga, praktiska handlandet. Den formella, yttre strukturen 
förevisas gentemot omgivningen för att övertyga externa grupper om 
organisationens följsamhet. Annorlunda uttryckt kan organisationen sära på 
retorik och praktik. Detta innebär att organisationen kan vidmakthålla en struktur 
som av omgivningen ses som legitim samtidigt som de interna arbetssätten 
bibehålls. Vår sammanfattade teoretiska modell kan illustreras enligt nedan:       

            

         
      ↓

        
                                       
                                                              

                                                              ↓

                                                             

   
                                                         ↓

Det bör härvidlag åter poängteras hur den sista delen i vår modell förhåller sig till 
kontingensperspektivet. Enligt kontingensansatsen skall den strukturella 
förändringen också innebära att det praktiska arbetssättet i organisationen 
förändras. Annars blir ju strukturen, det vill säga verktyget, verkningslöst. I den 
nyinstitutionella teorin, som vi ju ovan har beskrivit, behöver så inte vara fallet. I 
själva verket förutsäger det nyinstitutionella perspektivet i vissa fall diskrepans 
mellan retorik och praktik - isärkoppling.

(i) Institution

(ii) Rationaliserad
myt

(iii) Inkorporering

(iv) Isärkoppling



17

4 Resultat: Institution, retorik och 
praktik

4.1 Institution: Den svenska regionala 
utvecklingspolitiken

Som Christine Hudson (2005) skriver kan förändringarna i den svenska 
regionalpolitiken betraktas som ett diskursivt skifte. Enligt Hudson skapar en 
diskurs gemensamma föreställningsramar och ett gemensamt språk som möjliggör 
att centrala aktörer inom ett verksamhetsområde kan komma överrens om 
policybeslut och åtgärder (Hudson, 2005).

Det betydelsefulla med Hudsons resonemang är att hon betraktar den nya 
regionala utvecklingspolitiken som något mer än ett nytt politikområde. Den är 
också att förstå som ett nytt tankemönster som definierar begrepp, problem, 
lösningar och samband som specifikt relaterar till det regionalpolitiska 
verksamhetsfältet. I så motto kan den betraktas som en ny institution för det 
organisatoriska fält som arbetar med regional utveckling.

För att klargöra innehållet i denna institution vänder vi oss nu till materialet för att 
besvara uppsatsens första två delfrågor:

Delfråga (i.a): Vad sägs karakterisera regional utveckling?

Delfråga (i.b): Hur bör utvecklingsarbetet organiseras?  

4.1.1 Vad sägs karakterisera regional utveckling?

Från att ha varit ett centralstyrt politikområde förstås regional utveckling i 
propositionen 2001/02:4 nu som en decentraliserad process. Strategier för 
utveckling bör inte formuleras från ovan (standardisering), utan skall växa fram 
underifrån i samverkan mellan ansvarstagande regionala aktörer med unik
kunskap om regionens specifika möjligheter och förutsättningar (Hudson, 2005; 
N2002/10715/RUT; Prop. 2001/02:4; se också SOU 2000:36; SOU 2000:87).
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Problemet att lösa för den nya regionala utvecklingspolitiken är inte längre 
utjämning mellan svaga och ”överhettade” regioner. Nu är problemet – och den 
huvudsakliga målsättningen – att skapa hållbar tillväxt i alla landets regioner 
(Hudson, 2005; Prop. 2001/02:4).
   
Tillväxt i svenska regioner försvåras enligt regeringen av den allt större 
konkurrens mellan länder och regioner som dagens internationaliserade ekonomi
innebär. Att vara konkurrens- och utvecklingskraftiga i dagens ekonomiska klimat
innebär inte primärt att ha kostnadsfördelar, utan snarare att kunna utnyttja de 
unika förutsättningar som ryms i den lokala geografin (Prop. 2001/02:4). 

Konkurrenskraftiga och framgångsrika lokala miljöer sägs framför allt särskilja 
sig i så motto att de är innovativa och lärande. I sådana sägs täta nätverk mellan 
konkurrerande men samtidigt samverkande företag, kompetenta 
branschorganisationer och stödjande kunskapsnoder (offentliga aktörer, 
universitet, högskolor, forskningsinstitut etcetera) utvecklas. Dylika nätverk 
underlättar den kunskapsöverföring som karakteriserar en innovativ och lärande 
lokal miljö (Prop. 2001/02:4).

4.1.2 Hur bör utvecklingsarbetet organiseras?

Ovanstående fråga kan med hjälp av svaret på fråga (a.i) preciseras: Hur kan 
regionerna, som inom det aktuella verksamhetsfältet anses vara de huvudsakliga 
aktörerna, nå målet att skapa hållbar tillväxt när den internationaliserade 
ekonomin sägs belöna innovativa och lärande lokala miljöer?

Den övergripande strategin är enligt propositionen att låta regionala 
tillväxtprogram vara grunden för arbetet:

”De regionala tillväxtprogrammen bör utgöra basen för det långsiktiga 
arbetet för en hållbar regional utveckling” (Prop. 2001/02:4, s. 115).

Genom vilken organisationsform bör då tillväxtprogrammen formuleras och 
implementeras? Propositionen ger ett tydligt svar:

”Tillväxtprogram bör utarbetas i partnerskap (…)” (Prop. 2001/02:4, s. 116)

Orsakerna till att partnerskapet föreslås som organisationsstruktur för att 
formulera tillväxtprogrammen sägs vara att det möjliggör den breda samverkan 
mellan aktörer från flera sektorer som karakteriserar innovativa och lärande 
miljöer. Det sägs, i likhet med den definition som vi formulerat i teoriavsnittet, att 
just det breda deltagandet från alla regionens sektorer är det i huvudsak 
utmärkande för partnerskapet (N2002/10715/RUT, s. 7; Prop. 2001/02:4):
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”Företagens, den offentliga sektorns, forskningsvärldens samt andra 
organisationernas förmåga att samverka i nätverk (partnerskap) blir en allt 
viktigare konkurrensfaktor i en internationaliserad ekonomi” (Prop. 2002/02:4, s. 
109).

”Partnerskapets huvudsakliga roll bör vara att fungera som en arena för 
samverkan och samråd kring innehållet i gemensamt prioriterade insatser för 
regional utveckling (…) Dialogen mellan offentligt och privat bör fördjupas”  
(Prop. 2001/02:4, s. 111).

4.1.3 Summering: Institutionen för regional utveckling

I ovanstående två avsnitt har vi sett att institutionen för regional utveckling
definierar utveckling som en decentraliserad process. I denna ges regionala 
aktörer utrymme att själva finna strategier för att utveckla sina regioner. Målet –
hållbar tillväxt i alla landets regioner – försvåras av den hårda interregionala 
konkurrens som karakteriserar den internationaliserade ekonomin. Lösningen på 
problemet sägs vara att skapa förutsättningar för innovativa och lärande lokala 
miljöer. Det organisatoriska verktyg som i relation till lösningen utpekas som 
särdeles lämpligt är partnerskapet. I partnerskapet kan aktörer från alla regionens 
sektorer i samråd formulera och implementera regionala tillväxtprogram, som 
genom att mobilisera regionens alla unika resurser syftar till att skapa just 
innovation och lärande.

Partnerskapet kan således, givet hur begrepp, problem och lösningar definieras i 
institutionen för det regionalpolitiska fältet, betraktas som en rationaliserad myt.
Det bör poängteras att den rationaliserade myten om partnerskapet inte är ett 
måste, utan är att betrakta som en rekommendation.

4.2 Retorik: Partnerskap i tillväxtprogrammen

Hur reagerar då de på fältet aktiva organisationerna med ansvar för de regionala 
tillväxtprogrammen på de definitioner och den rationaliserade myt som 
formulerats i fältets institution? I programdokumenten för de nio länen/regionerna 
söker vi svaren på uppsatsens nästföljande två delfrågor:

Delfråga (ii.a): Vilken organisationsform används för att formulera 
programmen och vilken organisationsform skall användas för att 
förverkliga dem?

Delfråga (ii.b): Vad karakteriserar denna organisationsform? 
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4.2.1 Vilken organisationsform används för att formulera 
programmen och vilken organisationsform skall användas för att 
förverkliga dem?

Det samlade intrycket från samtliga programdokument är entydigt: Det är framför 
allt i partnerskap som tillväxtprogrammen har diskuterats och formulerats. 
Partnerskapet framträder som det självklara valet av organisationsstruktur när 
strategier för länets eller regionens utveckling och tillväxt skall dryftas. Nedan 
följer ett antal tydliga exempel:

”Blekinges regionala tillväxtprogram (…) är framtaget i dialog med flera 
partnerskap i regionen (T.P Region Blekinge, s.7).

”Arbetet med det regionala tillväxtprogrammet har därför organiserats med 
ett brett partnerskap” (T.P Norrbottens län, s. 32).

”Programmet har tagits fram i en omfattande process med ett mycket brett och 
aktivt partnerskap” (T.P Västra Götalandsregionen, s. 25).

”Arbetet med att ta fram ett regionalt tillväxtprogram i Kalmar län (…) I 
processen fungerar det regionala partnerskapet som forum för beslut om 
inriktning och innehåll samt finansiering från lokal, regional och privat 
medfinansiering” (T.P Kalmar län, s. 6).

 ”Arbetet med vårt program organiserades i en breddgrupp med deltagare 
från hela partnerskapet” (T.P Värmlands län, s. 22).

”Utvecklingsrådet i Örebro län är länets gemensamma partnerskap (och står) 
för framtagandet och genomförandet av programmet” (T.P Örebro län, s. 4).

Samma tydliga bild framträder då de ansvariga länen och regionerna beskriver det 
innevarande och framtida förverkligandet av programmen. Också här handlar det 
uttryckligen om att utnyttja partnerskapsstrukturen:

”Arbetet inom respektive område sker i samverkan med de tidigare 
upparbetade nätverken/partnerskapen” (T.P Kronobergs län, s. 3).

”Tillväxtarbetet sker genom partnerskap och nätverk lokalt, regionalt och 
länsöverskridande” (T.P Jönköpings län, s. 39). 

”Lilla partnerskapet utgör ett forum för rådgivning vid planering och 
genomförande (…)” (T.P Västerbottens län, s. 77).

”Löpande under programperioden kommer ytterligare rådslag, för brett 
inbjudna inom partnerskapet (…) att hållas (T.P Norrbotten, s. 34).
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4.2.2 Vad karakteriserar denna organisationsform?

Om vi i föregående avsnitt har sett att partnerskapet sägs vara den 
organisationsstruktur som används vid både formuleringen och förverkligandet av 
de regionala tillväxtprogrammen, är det nu på sin plats att fråga sig vad denna 
organisationsstruktur mer specifikt sägs innebära.   

Härvidlag kan vi påminna oss om hur partnerskapets karaktärsdrag beskrivs i den 
text som vi låtit representera den nya institutionen för regional utveckling:

”Partnerskapet skall ses som en mötesplats eller ett nätverk för tvärsektoriell 
samverkan (…) Exempel på andra viktiga aktörer i partnerskapet är näringslivet, 
kommuner och landsting. Även arbetsmarknadens organisationer, universitet och 
högskolor, näringslivets organisationer samt kulturliv och lokala 
utvecklingsgrupper (…)” (Prop. 2001/02:4, s. 28). 

”De breda partnerskapen, beståendes av företrädare för både offentlig sektor, 
näringslivet och andra organisationer på lokal och regional nivå, har inneburit 
att nya kontaktytor skapats” (Prop. 2001/02:4, s. 24).

På samma sätt som programdokumenten uppvisade en påfallande samstämmighet
i avseende på den organisationsform som använts för att formulera och 
förverkliga tillväxtprogrammen, delar författarna till programdokumenten 
uppfattningen om vad som karakteriserar - och bör karakterisera - partnerskapen. 
En otvetydig fokus ligger på bred samverkan, utvecklad dialog, och framför allt 
på brett deltagande från alla regionens sektorer. Näringslivets deltagande 
poängteras särskilt. Vi låter nedanstående citat exemplifiera:

”Arbetet sker (…) i en systematiserad flerpartsamverkan mellan näringsliv, 
offentlig sektor och högskola, s.k. partnerskap” (T.P Jönköpings län, s. 18).

”Det innebär att offentliga myndigheter och verk skall föra en dialog med 
företagarorganisationer, landsbygdsutvecklare, universitet och fackföreningar 
och andra privata och ideella aktörer från hela länet. De konstellationer som 
uppstår i det samarbetet/dialogen utgör länets partnerskap” (T.P Norrbottens län, 
s. 31). 

”Näringslivets medverkan finns i de lokala partnerskapen som finns i 
kommunerna. Syftet med detta arbetssätt är att uppnå en nära dialog med många 
aktörer för att få igång kreativa diskussioner samt stor regional och lokal 
påverkan på processarbetet” (T.P Region Blekinge, s. 4).
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4.2.3 Summering: Partnerskap i tillväxtprogrammen

I ovanstående två avsnitt har vi sett att partnerskapsstrukturen har haft stor 
genomslagskraft i både formuleringen och förverkligandet av de regionala 
tillväxtprogrammen. Samtliga län, kommunala samverkansorgan och regionala 
självstyrelseorgan som har haft ansvar för programdokumentens förfärdigande 
uppger att partnerskapet är den organisationsform som har använts. 

Kring partnerskapets karakteristik råder också påfallande samstämmighet. 
Partnerskapet särskiljer sig genom sin fokus på samverkan, dialog och framför allt 
på ett brett deltagande som tydligt inkluderar representanter för både de offentliga, 
privata och informella sektorerna. Näringslivets aktiva deltagande lyfts särskilt 
fram.

Om nu detta är fallet retoriskt, hur har det praktiska arbetet sett ut i partnerskapen 
knutna till de regionala tillväxtprogrammen?

4.3 Praktik: Offentligt och samhälleligt deltagande i 
partnerskapen

I föregående två avdelningar har vi studerat hur olika aktörer i text har beskrivit 
en företeelse eller ett arbetssätt. Vad vi i denna avdelning vill veta är hur arbetet 
med tillväxtprogrammen har sett ut i praktiken. Vår explicita fråga är:  

Delfråga (iii.a): Hur ser fördelningen ut mellan offentliga och 
samhälleliga deltagare i formuleringen och i det hittillsvarande 
förverkligandet av tillväxtprogrammen?

Att delfrågan har formulerats enligt ovan beror på två iakttagelser. För det första 
är den breda samverkan mellan offentligt och samhälleligt att anse, enligt de allra 
flesta bedömare, som partnerskapets signum par excellance (jfr t ex Hudson, 
2005; 2005; John, 2001; Svensson & Östhol, 2001; Östhol, Svensson & Halkier i 
Östhol & Svensson (red.), 2002). För det andra lyfter programdokumentens 
författare fram just det breda deltagandet – offentligt, privat, informellt – när 
partnerskapen skall beskrivas. Att utröna den praktiska förekomsten av denna 
specifika karakteristik tycks därför naturlig.
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4.3.1 Hur ser fördelningen ut mellan offentliga och samhälleliga 
deltagare i formuleringen och i det hittillsvarande förverkligandet av 
tillväxtprogrammen?

Det praktiska arbetet med de regionala tillväxtprogrammen tycks, för gruppen 
som helhet, tydligt ha dominerats av representanter från kommunerna och 
landstingen. Nästan 40 % av de deltagande i partnerskapen härrör från 
kommunerna och landstingen. Bland offentliga representanter kommer näst de 
som representerar den statliga eller regionala sfären (ca 15 %), och sist de som 
representerar centrala myndigheter (ca 5 %) (SOU 2006:4, s. 49, 51).

Den samhälleliga sektorn representeras främst av näringslivet (ca 15 %). Därefter 
följer representanter från högskola/universitet (ca 9 %), arbetsmarknadens parter 
(ca 8 %) och ideell verksamhet (ca 3 %) (SOU 2006:4, s. 51).

Då vi betraktar partnerskapens sammansättning med avseende på yrkesroll och 
funktion är den offentliga sfärens tyngd lika distinkt. Partnerskapen domineras 
tydligt av tjänstemän inom offentlig sektor. Nära 50 % av deltagarna i 
partnerskapen är tjänstemän från den offentliga sektorn. Ca 16 % är politiker 
(heltids- och fritidspolitiker tillsammans). Omkring 18 % är ombudsmän för olika 
samhälleliga organisationer, ca 8 % är medlemmar i samhälleliga organisationer 
och endast omkring 3 % av deltagarna är företagare (SOU 2006:4, s. 54, s. 56).

4.3.2 Summering: Offentligt och samhälleligt deltagande i 
partnerskapen

Den undersökning, i vilken vi har sökt svaret på hur fördelningen sett ut i 
praktiken mellan offentligt och privat, ger vid handen att partnerskapen domineras 
av offentliga aktörer. Totalt utgör de offentliga representanterna ca 65 % av 
deltagarna. Samhälleliga sfärer – t ex näringsliv, universitet och arbetsmarknadens 
parter – finns representerade men i mindre skala. Ca 35 % av partnerskapens 
deltagare representerar de samhälleliga sfärerna. Betraktar vi sammansättningen 
med avseende på yrkesroll blir resultatet mycket likt det ovanstående. Offentliga 
tjänstemän och politiker utgör ca 66 % av deltagarna. Ca 34 % är företagare och 
ombud eller medlemmar i samhälleliga organisationer. 

4.4 Empirisk sammanfattning

I ovanstående kapitel har vi givit svar på våra tre huvudfrågor. I svaret på den 
första frågan betraktade vi, i likhet med Christine Hudson (2005; 2006), den nya 
regionala utvecklingspolitiken som ett tankesystem, en institution, som 
definierade begrepp, aktörer, mål och medel. I denna fann vi att partnerskapet, 
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framför allt karakteriserat av sitt breda deltagande, var den organisationsstruktur 
(medel) som ansågs bäst lämpad för det specifika, regionutvecklande arbetet.

I svaret på fråga två, som undersökte vilken organisationsform som sades ha 
använts i formuleringen av tillväxtprogrammen och som skulle användas i 
förverkligandet av dessa, fann vi åter partnerskapet. Samtliga organisationer som 
författat programdokumenten uttryckte i dessa att partnerskapet var den struktur 
som hade använts vid formuleringen, och som man planerade att använda vid 
förverkligandet av tillväxtprogrammen. Också i programdokumenten ansågs 
partnerskapets huvudsakliga karakteristik vara dess breda deltagande från både 
offentliga och samhälleliga sektorer.

Den sista frågan behandlade hur deltagarfördelningen i praktiken hade sett ut vid 
formuleringen och i det hittillsvarande förverkligandet av tillväxtprogrammen. I 
svaret fann vi att offentliga aktörer, framför allt tjänstemän, dominerade arbetet. 
Samhälleliga aktörer hade deltagit, dock i mindre antal. Drygt två tredjedelar av 
deltagarna representerade den offentliga sfären, medan knappt en tredjedel 
härrörde från den samhälleliga.

Låt oss illustrera det samlade resultatet i nedanstående modell:       
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5 Avslutande betraktelser och 
slutsatser

5.1 Teori och empiri: Varför partnerskap i regionala 
tillväxtprogram?

Den övergripande frågeställning som har väglett vårt arbete i föreliggande uppsats 
formulerades enligt nedan:

Hur kan partnerskapets till synes intensiva förekomst i de regionala 
tillväxtprogrammen förklaras?

För att besvara denna fråga och samtidigt pröva den nyinstitutionella teorins 
förklaringskraft, ställdes följande tre huvudfrågor till materialet:

Huvudfråga (i): Hur beskrivs och föreskrivs det regionala utvecklingsarbetet i 
tillväxtpropositionen och i riktlinjerna för de regionala tillväxtprogrammen?

Huvudfråga (ii): Hur beskrivs arbetet med formuleringen och det planerade 
förverkligandet av de regionala tillväxtprogrammen i programdokumenten?

Huvudfråga (iii): Hur har arbetet med de regionala tillväxtprogrammen sett ut i 
praktiken?

I besvarandet av ovanstående huvudfrågor lät vi oss vägledas av valda delar av 
den nyinstitutionella teorin. Av vår sammanfattade teoretiska modells fyra delar 
korresponderade de två första, institution och rationaliserad myt, med uppsatsens 
första huvudfråga. I denna ville vi visa hur den regionala utvecklingspolitiken 
kunde betraktas som en institution. Framför allt ville vi utröna vilken 
organisationsstruktur som föreskrevs som medel för att nå det av institutionen 
definierade målet. Med andra ord letade vi efter verksamhetsfältets rationaliserade 
myt. Den tredje teoretiska delen, inkorporering, hängde samman med uppsatsens 
andra huvudfråga. Här var vårt syfte att se vilken organisationsstruktur som de 
ansvariga organisationerna i retoriken använde sig av, och hur denna struktur av 
dem beskrevs. Teorimodellens sista del, isärkoppling, hade sin empiriska 
motsvarighet i tredje huvudfrågan. I denna var vårt syfte att utröna hur arbetet
med de regionala tillväxtprogrammen sett ut i praktiken. 
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Den teoretiska modellen och den summerade, empiriska resultatmodellen kan 
tillsammans illustrera svaret på uppsatsens övergripande fråga. Vi sammanför 
modellerna:       
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Givet ovanstående sammansatta modell kan vi dra slutsatsen att partnerskapets 
till synes intensiva förekomst i de regionala tillväxtprogrammen kan förstås som 
resultatet av ett intensivt institutionellt tryck. Grunden till slutsatsen är den 
iögonfallande samstämmighet som råder mellan hur arbetet med 
tillväxtprogrammen föreskrivs i institutionen för regional utveckling –
manifesterat i myten om partnerskapet – och hur samma arbete beskrivs av 
organisationerna med huvudansvar för de regionala tillväxtprogrammen. 

Att samstämmighet råder tycks bäst kunna förklaras med hjälp av en av DiMaggio 
och Powells mekanismer: tvingande isomorfism. Det är staten – den starkaste av 
alla organisationer – som formulerar och sänder ut den rationaliserade myten om 
partnerskapet. Det är också staten som råder över de utvecklingsmedel som i de 
allra flesta fall utgör större delen av finansieringen av de tilltänkta projekten (Ds 
2001:15; Ds 2002:34; Ds 2003:43; samtliga undersökta tillväxtprogram). En för 
de ansvariga organisationerna avgörande resurs kontrolleras alltså av mytens 
avsändare. Härvidlag bör vi också påminna oss om att regeringen skall godkänna 
programmen innan de kan träda i kraft (Prop. 2001/02:4).
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Med hjälp av begreppet tvingande isomorfism kan vi i klartext konstatera att de 
ansvariga organisationerna har mycket att vinna på att minst retoriskt 
inkorporera partnerskapet som element i sina formella organisationsstrukturer. 
Vi kan dock inte med säkerhet veta om de hade förnekats de utvecklingsmedel 
som staten förfogar över om de inte hade inkorporerat partnerskapet. 
Partnerskapet är ju inget krav, utan endast en rekommendation. Dock tycks
slutsatsen, givet i synnerhet den tvingande isomorfismen och i allmänhet 
institutioners kognitiva och normativa dimensioner, vara välgrundad. I och med 
detta vill författaren konstatera att det nyinstitutionella perspektivet på ett 
trovärdigt sätt kan förklara partnerskapets intensiva förekomst i 
tillväxtprogrammen.

Det bör härvidlag noteras att staten - i föreskrivandet av partnerskapet - har stöd 
av en i sammanhanget inte ovidkommande aktör: Europeiska Unionen. Som vi 
tidigare har konstaterat kommer partnerskapsbegreppet ursprungligen från arbetet
med EU:s strukturfonder. EU har inom ramen för detta politikområde tydligt 
föreskrivit partnerskapet som lämplig organisationsform för regionalt 
utvecklingsarbete (Ansell, 2000). Utvecklingsmedlen som EU förfogar över är 
också de en viktig resurs för de i uppsatsen berörda organisationerna. Fastän vi 
tidigare – av utrymmesskäl - inte har berört detta tema närmare tycks det i 
sammanhanget vara värt att notera.   

Bedömningen av nyinstitutionalismens förklaringskraft är till och med uppsatsens 
fråga två tämligen enkel. Vid huvudfråga tre, där vi skall ställa vårt eget
nyinsitutionella perspektiv mot den kontingensteoretiska ansatsen, är dock 
bedömningen mer komplicerad. Vi bestämde tidigare i uppsatsen att om 
diskrepans mellan retorik och praktik hittades skulle detta innebära en 
förstärkning av det nyinsitutionella perspektivet och en försvagning av det 
kontingensteoretiska. Huruvida diskrepans föreligger är en fråga om tolkning.

I avsnitt 4.3.1 förstod vi – då i enlighet med retoriken - att representanter från 
både de offentliga och samhälleliga sfärerna också i praktiken hade deltagit i 
partnerskapen. Dock blev det tydligt att de offentliga deltagarna dominerade 
kraftigt (dryga två tredjedelar). 

Huruvida det sistnämnda innebär en diskrepans mellan retorik och praktik beror 
på vad vi kräver av uttrycket ”brett deltagande från både offentligt och 
samhälleligt”. Innebär detta att samhälleliga aktörer skall delta - i vilket antal som 
helst – eller att den samhälleliga sektorn bör vara representerad av lika många 
aktörer som den offentliga? För att förhålla oss till testet mellan det 
nyinstitutionella perspektivet och den kontingensteoretiska ansatsen kan vi 
formulera två alternativ:

Väljer vi en krävande bedömning – i vilken ”brett deltagande” innebär jämlik 
deltagarfördelning – finner vi i vårt fall diskrepans mellan retorik och praktik. En 
krävande bedömning innebär således att verkligheten inte stämmer överrens med 
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den kontingensteoretiska ansatsens förutsägelser: det praktiska arbetet förändras 
inte medan retoriken gör det. Detta betyder att verktyget – partnerskapet – förblir 
verkningslöst. Samtidigt kan vi konstatera att vårt eget nyinstitutionella perspektiv
kan förklara skeendena på ett utomordentligt sätt: organisationerna kopplar isär 
retorik och praktik. Slutsatsen blir att det nyinstitutionella perspektivet stärks 
medan det kontingensteoretiska försvagas.

Väljer vi en generös bedömning – i vilken ”brett deltagande” innebär samhälleligt 
deltagande i vilken proportion som helst – finner vi ingen diskrepans. I ett sådant 
läge måste kontingensansatsen anses fortsatt stark medan nyinstitutionalismen kan 
anses försvagad. 

Det sistnämnda behöver dock inte vara nödvändigt. Isärkoppling sägs i 
nyinstitutionalismen förekomma i de fall där konflikt uppstår mellan myt och 
verkligt handlande. Avsaknad av diskrepans kan således betyda avsaknad av 
konflikt mellan myten och det verkliga handlandet. Att isärkoppling inte sker 
betyder alltså inte per automatik att nyinstitutionalismen gör en felaktig 
förutsägelse. Bedömningen att nyinstitutionalismen är försvagad på grund av 
utebliven isärkoppling torde därför kräva närmare granskning av relationen 
mellan det interna arbetssättet, den faktiska uppgiften och den rationaliserade 
myten.   

Oberoende av ovanstående tolkningsalternativ kvarstår de nyinstitutionella 
begreppens fina samstämmighet med vad vi till och med huvudfråga två har funnit 
i det empiriska materialet.

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att partnerskapets tillsynes intensiva 
förekomst i de regionala tillväxtprogrammen kan förstås som effekten av ett 
institutionellt tryck. Källan till detta tryck är staten som formulerar myten om 
partnerskapet. Genom framför allt den tvingande mekanismen inkorporerar de 
ansvariga organisationerna - minst retoriskt - partnerskapet i sina formella 
organisationsstrukturer. I klartext innebär detta att de säger sig använda 
partnerskapet som organisationsstruktur i både formuleringen och 
förverkligandet av de regionala tillväxtprogrammen.

Genom att erbjuda teoretiska begrepp som institution, rationaliserad myt och 
inkorporering – som i jämförelse med empirin har visat sig vara mycket 
användbara – gör vi bedömningen att nyinstitutionalismen erbjuder en trovärdig 
förklaring till partnerskapets förekomst. I jämförelsen med kontingensansatsen är 
vår bedömning avhängig på vår tolkning av begreppet ”brett deltagande”. En 
krävande bedömning innebär en förstärkning av det nyinstitutionella perspektivet 
och en försvagning av det kontingensteoretiska. En generös bedömning kan 
implicera motsatsen. Valet av bedömning lämnar författaren till läsaren. 
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5.2 Vad säger oss resultatet om andra partnerskap?

Som vi nämnde i avsnittet om avgränsningar föll valet på de regionala 
tillväxtprogrammen då det kunde anses rimligt att anta att dessa var talande för 
det regionala utvecklingsarbetet i stort. Regeringen hade ju beskrivit 
tillväxtprogrammen som centrala för hela utvecklingsarbetet. Innebär våra 
slutsatser att alla partnerskap som förekommer i regionalt utvecklingsarbete därav 
kan förklaras med hjälp av ett nyinstitutionellt perspektiv?  

En sådan slutsats vore alltför vidlyftig. Som Peter Gorpes utredning visar 
förkommer det en mängd olika partnerskap i en mängd olika skepnader inom det 
regionpolitiska fältet (se SOU 2006:4). Dessa är att anse som inbördes alltför 
olika för att vi med säkerhet skall kunna dra generella slutsatser utifrån vårt eget 
specifika resultat (jfr Esaiasson m fl, 2003).

Vad vi dock bör kunna säga om partnerskapets generella förekomst, då 
utvecklingspolitikens centrala arbetssätt tycks kunna förstås med ett 
nyinstitutionellt perspektiv, är att alla partnerskap med stor sannolikhet inte kan 
förklaras med endast en kontingensansats. Vårt resultat bör således inspirera till 
en mer försiktig och eftertänksam användning av verktygsinspirerade 
förklaringar. Speciellt i de fall där staten – den starkaste av alla organisationer –
rekommenderar ett visst handlingssätt bör vi tänka oss för innan vi applicerar 
kontingensteoretiska modeller.   

5.3 Något nytt under solen?    

Studier liknande vår egen har gjorts tidigare. Mycket har skrivits om 
partnerskapen: vilka effekter har de på tillväxtresultaten; vad innebär de för 
maktrelationen mellan staten och regionerna/kommunerna; hur förhåller de sig till 
våra demokratiska grundbegrepp? Ett exempel på det sistnämnda är Christine 
Hudsons och Malin Rönnbloms (2003) studie ”Uteslutande partnerskap?” i 
antologin På jakt efter en ny regional samhällsordning! (Svenska 
Kommunförbundet). I denna utreder författarna – till viss del i likhet med oss 
själva - om partnerskapens påstådda jämställdhet, jämlikhet och mångfald bara är 
en fasad. Vad skiljer då vår egen undersökning från ovanstående studie?

För det första behandlar vår studie enkom de partnerskap som är knutna till de 
regionala tillväxtprogrammen. En specifikt riktad studie som vår egen möjliggörs
av Peter Gorpes undersökning. Gorpes rapport är nydanande i så motto att den just 
skiljer på olika partnerskap (jfr SOU 2006:4). För det andra är vårt syfte – bredvid 
viljan att förklara partnerskapets förekomst – att kunna dra organisationsteoretiska 
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slutsatser. Detta kan jämföras med Hudsons och Rönnbloms fokus på 
genusaspekter.

Andra undersökningar med nyinsitutionella förtecken har förvisso gjorts. Ett 
exempel är den grupp av studier som fokuserar på effekterna av europeiseringen 
av den regionala utvecklingspolitiken (se t ex Conzelmann, 1998; Lodge, 2000; 
Paraskevopoulos & Leonardi, 2004). Vad som skiljer vår studie från nämnda 
undersökningar är vår fokus på svenska processer. Istället för att studera hur 
nationella policies förhåller sig till europeiska föreskrifter har vi närmare 
undersökt hur regional retorik och praktik förhållit sig till nationellt formulerade 
rekommendationer. 

5.4 Vad göra härnäst?

Det partnerskapets karaktärsdrag som vi i föreliggande uppsats har studerat
närmare är dess deltagarprofil. Mer specifikt har vi varit intresserade av hur 
fördelningen sett ut – i retoriken och i praktiken - mellan offentliga och 
samhälleliga deltagare. 

Ett annat karaktärsdrag, som förvisso inte finns med i Peter Gorpes definition (se 
s. 14-15) men som ofta lyft fram i samband med jämförelser mellan partnerskapet
och governance, är det annorlunda sättet att styra ett partnerskap. I dessa 
sammanhang kontrasteras partnerskapets nätverksstyrning med det weberska, 
hierarkiska styrningssättet (se t ex Ansell, 2000; SOU 2006:5). 

Intressant vore att undersöka den faktiska förekomsten av nätverksstyrning i 
svenska partnerskap. En sådan studie skulle likna vår egen i så motto att en 
föreskrifts motsvarighet skulle sökas i empirin. Resultatet skulle därtill kunna 
komplettera vår egen studie på ett spännande sätt: Hur påverkar fördelningen 
mellan offentliga och samhälleliga deltagare möjligheterna att ersätta hierarkiska 
styrningssätt med nätverksinspirerade metoder?
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