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Förord.
Där ute finns den stora världen,
och ibland lyckas den lilla världen spegla den stora världen,
så att vi förstår den lite bättre.
(Oscar Ekdahl i Fanny och Alexander)

I Allan Edwalls mästerliga gestaltning av teaterdirektören Oscar Ekdahl i Fanny och
Alexander, ser vi honom i början av filmen hålla ett känslosamt tal till sina anställda på
teatern. Han pratar då om den ”stora världen” utanför teaterbyggnadens tjocka murar,
och om den ”lilla världen” som är det som försiggår innanför dessa. På något sätt har
det där fastnat hos mig som en träffande beskrivning av det vi försöker åstadkomma
inom akademins ”tjocka murar”, och inte minst vad jag ser som en central ambition med
denna avhandling. I mitt dagliga arbete handleder jag ofta studenter och är i regel snabb
med att avråda dem från att använda ”förstå”-ordet i syftet i sina uppsatser. Det kan
snabbt bli till kvicksand som man långsamt sjunker ned i. Vad är förståelse? När vet vi
att vi förstått? Förstår vi det som ska förstås på samma sätt? Trots det luddiga i ordet har
det varit viktigt för mig att ändå hålla fast vid det i denna avhandling, för det är något
som jag anser speglar processen mycket väl. För det första i så motto att jag tror att
förståelse är något som växer fram organiskt över tid vilket också innebär att vi nog
aldrig blir klara med att ”förstå färdigt”, för det andra handlar det om att jag är
övertygad om de flesta fenomen går att förstå på flera olika sätt. Sådana utgångspunkter
är dock inte de bästa för att gynna en snabb och effektiv avhandlingsprocess. Att skriva
en avhandling är inte gjort i en handvändning, men att det skulle ta så pass lång tid som
det gjorde för mig var nog få av de från början inblandade som kunde ana. Ändå sitter
du nu här med avhandlingen i handen, ett arbete som borde slutförts för länge sedan och
som måhända har gett begreppet ”långbänk” en ny innebörd.
Många gånger liknas avhandlingsprocesser i förord som dessa metaforiskt vid ”en resa”
och det finns många skäl till att den beskrivningen fungerar. Liknelsen haltar dock
betänkligt om man med resandet tänker sig att färdas från punkt ”A” till ”B” med
möjligtvis några mellanlandningar. Man kan visualisera att doktoranden färdas från en
startpunkt och lyckas, en forskarutbildning senare, via passerandet av ett antal portar
eller utmaningar, ta sig i mål där doktorshatten väntar som en lagerkrans – ett
symboliskt pris för detta långlopp. I praktiken har istället resan, åtminstone i mitt fall,
handlat om en krokig, ryckig och ibland stillastående färd. Kort sagt, kanske inte det sätt
man vill färdas eller ”resa” på i det vanliga livet om man vill hålla en tidtabell.
Dessutom tycks resandet i doktorandprocessen på ett närmast magiskt sätt även upphäva
de fysiska lagarna, där doktoranden ibland tar ett steg framåt men hamnar två steg
bakåt, ibland befinner sig på flera ställen samtidigt (i alla fall tankemässigt) eller är på
väg ut i periferin – och där handledare panikslaget försöker vinka in färden på rätt spår
igen. Här blir avhandlingstexten sedan kanske i mångt en efterkonstruktion som ska ge
ett intryck av rak och stabil process med en tydlig röd tråd.

Denna resa hade dock varit omöjlig utan bidrag och hjälp från en mängd olika
människor och jag hoppas inte glömma att nämna några. Jag vill rikta ett varmt tack till
dessa och det är kanske lämpligt att börja med att nämna mina handledare Anders
Lundström och Erik Lindhult vars oändliga tålamod jag prövat genom åren, men som
alltid funnits där som stöd, både mentalt, och i praktisk handling. Det har varit min
förmån att ha er som handledare. Under processen har också avhandlingen i omgångar
genomgått både formell och informell granskning och där jag fått viktig återkoppling,
här vill jag särskilt tacka Göran Brulin, Johan Gaddefors och Leif Linnskog, samt även
Magnus Hoppe vars kloka råd har varit en hjälp under processens gång.
I början av doktorandprocessen var också forskargruppen kring entreprenörskap och
regional utveckling (ERU) en viktig referens- och inspirationsgrupp som både var
trevlig att befinna sig i, men som också öppnade mina ögon för att se på forskning på
nya sätt. Här ska kanske Anders W Johansson och Karin Berglund nämnas särskilt
eftersom de var tongivande för gruppens arbete. På de olika akademier och avdelningar
jag jobbat har jag känt ett uppriktigt och tydligt stöd i processen, Christer Nygren på
IDT och Madelaine Lundberg samt Eva Maaninen Olsson på EST har jag mycket att
tacka för. För finansiellt stöd och möjliggörande av forskningsprojektet måste NUTEK,
Länsstyrelsen Västmanland och Sparbanksstiftelsen Nya nämnas, liksom Mälardalens
högskola som gett mig en hemvist att verka i. På Länsstyrelsen i Västmanland var
Magnus Månsson och Bo Bernerstedt två nyckelpersoner som hjälpte mig att få access
till min empiri, samt även bidrog med sin erfarenhet och synpunkter i en rad möten i
projektet
Jag vill också tacka alla kollegor som jag arbetat med eller som på olika sätt varit
närvarande i processen, ni är alltför många för att nämnas vid namn allihop, men jag
hoppas att (om ni läser detta) även ni känner er träffade av min tacksamhet för er hjälp,
nyfikenhet och stöd. En av dessa, Peter Selegård, bör framhållas särskilt. Peter har varit
kollega i samma forskningsprojekt men också allmänt varit en ”wing man” och
vapendragare i många år både i arbetet och privat. Det har varit en stor trygghet att veta
att du alltid funnits där. Ännu en person som inte får glömmas är Ann-Sofie som i
många år kanske varit den jag mest av alla bollat mina tankar med. Ditt bidrag har varit
betydande och jag uppskattar alla filosofiska samtal som passerat genom åren. Sist men
inte minst vill jag nämna mina föräldrar som öppnade ögonen för det här med
akademiska studier för mig antagligen redan när jag var bara barnet. Jag minns till
exempel hur jag som liten knodd satt och ritade i bakgrunden medan pappa fick
handledning av sin kandidatuppsats uppe vid Nordiska Museet av professor Åke Daun,
eller när jag vid tillfälle följde med mamma på seminarium på Örebro universitet. På
något sätt fastnade det nog hos mig att det där med det akademiska verkade vara en
trevlig värld att vistas i. Den lilla världen – den som speglar den stora världen. Där ute.
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1. Inledning
Den sextonde september 2004 blev en både märklig och betydelsefull dag, både på ett
personligt och på ett professionellt plan. Efter att klivit av tåget från Eskilstuna på
stationen i Västerås styrdes mina steg mot en möteslokal i centrala delen av staden.
Föremålet för denna resa var att närvara vid ett RTP-möte, ett så kallat tillväxtråd, men
så mycket mer visste jag egentligen inte. Vare sig om vad RTP var, vilka som kunde
tänkas dyka upp på ett dylikt möte, eller för den delen vad mötet skulle gå ut på. Att
akronymen RTP stod för Regionala Tillväxtprogrammet hade jag listat ut genom att läsa
i förhandsmaterialet som programkoordinatorn skickat ut i inbjudan, liksom jag fått det
berättat för mig i ett möte med min blivande handledare Professor Anders Lundström.
Blivande är här korrekt uttryckt eftersom jag den sextonde september inte ännu var
formellt anställd som doktorand vid Mälardalens Högskola (Mdh).
Vi backar ytterligare någon vecka i samma månad. Efter att jag hade genomgått en
ganska långdragen ansöknings- och intervjuprocess för en doktorandtjänst på Mdh så
hade jag nog i praktiken gett upp hoppet om att få den. Ganska plötsligt och
överraskande kom då beskedet om att ”jobbet var mitt om jag ville ha det” via
mobiltelefon från den dåvarande docenten vid Ekonomihögskolan, Anders W
Johansson. Detta kunde inte i den stunden ha lämnat ett intressantare vägskäl framför
mig, ty dagen innan hade jag fått klart från Volvo att jag kunde få anställning där också
efter en lika långdragen ansöknings- och intervjuprocess. Hur skulle jag göra? Hur
skulle jag tänka för att välja rätt?
Efter åren som student mellan 1998 och 2003 hade jag prövat på att ta steget ut ”i
verkligheten” igen genom att jobba på bank. En tid som endast lämnat en trist eftersmak
efter sig och fick mig att se tillbaka på studentåren som oerhört givande, fria och roliga.
Livet som student var faktiskt något jag tyckt varit roligt att hålla på med, även vid
sidan av den kanske mest uppenbart skojiga sociala biten. Att arbeta med det egna
lärandet, att fördjupa, utveckla, skriva och diskutera var också något jag trivts med och
kände att jag vuxit in i. Tanken slog mig att detta kanske var något att fortsätta göra fast
i en mer yrkesmässig roll. Samtidigt falnade den inre bilden av att sätta sig vid ett tryggt
skrivbord på Volvo, en bild som först tett sig lockande, men mer och mer antog
karaktären av en framtidsbild jag inte längre önskade.
Jag antog utmaningen och tackade ja till att starta mina forskningsstudier och bli
anställd som doktorand, men vad var det jag skulle forska på? Ett inledande möte med
Anders och Anders gav viss, om än vag, vägledning. Det skulle handla om regional
utveckling och om att främja tillväxt och entreprenörskap, jag skulle följa ett regionalt
tillväxtprogram i Västmanland. Några böcker och artiklar gavs mig liksom en
uppmaning att besöka ett möte i Västerås den sextonde september veckan efter.
Anställningen skulle dock inte börja förrän den första oktober. Så att besöka detta möte
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gjordes frivilligt, fick jag veta, men det vore väldigt bra om jag kunde närvara. Du BÖR
nog åka, hette det.
Denna text är en avhandling som utgör resultatet av den forskning som bedrivits sedan
2004 i det regionala tillväxtprogrammet i Västmanland. Det var i oktober samma år som
min forskarutbildning startade vid Ekonomihögskolan på Mälardalens högskola med
anställningen som doktorand. I rollen som följeforskare var mitt uppdrag att följa och
studera det regionala tillväxtprogrammet i Västmanland (RTP).
Samtidigt började även en kollega, Peter Selegård, att arbeta i samma forskningsprojekt
med att parallellt studera Södermanlands RTP. Vårt uppdrag, vår roll och relation till
programmen har varit att reflektera över programmens processer genom att följa dessa
processer och aktörer. På detta sätt är våra rön tänkta att bidra till den utvärdering och
kunskapsbildning i anslutning till programmen som vi tillsammans med våra finansiärer
har haft som övergripande mål. Det gemensamma forskningsprojektet blev resultatet av
en forskningsansökan till dåvarande NUTEK, Länsstyrelserna i Södermanland och
Västmanland samt Regionförbundet Södermanland. Projektet har gått under
arbetsnamnet Interaktiv kunskapsutveckling i de regionala tillväxtprogrammen där det i
den ursprungliga projektansökan, som också utgör projektbeskrivning, står som
övergripande mål:1
Den övergripande målsättningen för projektet är att öka kunskapen om och förståelsen för
RTP:s bidrag till hållbar ekonomisk tillväxt, entreprenörskap och innovation.

Rent praktiskt innebär detta att vår forskning i projektet haft en nära dialog med aktörer
i länen, har samlat erfarenheter och kunskaper om hur de regionala tillväxtprogrammen
har ”landat” i respektive län och därigenom genom våra resultat kunnat synliggöra
viktiga frågor kring regional utveckling i båda länen. Denna avhandling fokuserar i
första hand på RTP i Västmanlands län men tar även in erfarenheter från RTP i det
angränsande Södermanlands län för att visa på intressanta paralleller där sådana
möjligheter finns.

Avhandlingens ämnesorientering, position och bidrag
Vad handlar din avhandling om? Det är en fråga som ställts inte bara ett par, utan
många gånger under skrivandets gång. Den är alltid lika svår att få. Inte heller har den
blivit lättare att besvara med tiden, detsamma gäller förmågan att beskriva den egna
forskningen i korta ordalag. Kanske beror det dels på att forskare/doktorander generellt
gärna tenderar till att brodera ut sig i långa resonemang om sin egen forskning, dels på
att frågan inte är lätt att besvara av andra orsaker.
1

Projektbeskrivning, 2004, Interaktiv kunskapsutveckling i de regionala tillväxtprogrammen
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Att ansluta till en forskningstradition, ett akademiskt ämnesområde, en diskurs eller
perspektiv är på ett sätt både förenklande och försvårande. Det som förenklar för både
dig själv som forskare och omgivningen är om avhandlingen tydligt deklarerar vad
ämnet egentligen är, vilken diskurs den anknyter till och så vidare. Metodologiskt har
det varit enklare att göra i detta fall då jag tydligt valt att ansluta mig till en kvalitativ
forskningstradition som intresserar sig för studier av fenomen. Den fenomenologiskt
orienterade metod som använts kommer att presenteras i detalj i senare metodavsnitt.
Det praktiska hantverket har, uttryckt i all enkelhet, handlat om att göra intervjuer, delta
i möten under en period och analysera dessa.
Om vi istället vänder oss mot ämnesområdet som avhandlingen tematiskt behandlar, så
är det förekommande svaret på ovanstående inledande fråga Entreprenörskap och
regional utveckling, vilket kan tyckas vara enkelt att utrycka - men att endast yttra
Entreprenörskap och regional utveckling säger egentligen inte speciellt mycket. Inte
heller att avhandlingen har genomförts inom ramen för forskarämnet Industriell
ekonomi och organisation.
För att inleda med att reda ut det sistnämnda betyder Industriell ekonomi och
organisation i detta sammanhang att forskningen bedrivits inom detta övergripande
forskarämne – ett ämne som Mälardalens högskola innehar rättighet att bedriva
forskarutbildning i och i förlängningen även rätt att disputera doktorander i. Ämnet
innebär en möjlighet till forskning inom ett brett spektrum av områden inom det
företagsekonomiska fältet, där företagsekonomi idag kommit att inbegripa och tangera
områden inom andra samhällsvetenskaper och beteendevetenskapliga ämnen. Det
handlar inte längre om studiet av enskilda företag eller koncerner utan om organisering
av resurser i samhället i en bredare betydelse.
Den forskargrupp som jag tillhört, och som bildades vid samma tid som mitt
forskningsprojekt drog igång, hette Entreprenörskap och regional utveckling2 tog
avstamp i just det breda perspektivet. Här kom gruppen att omslutas av en grupp
forskare som på olika sätt kom att ha den gemensamma utgångspunkten av att tangera
entreprenörskapsforskning och studiet av entreprenörskapet på en regional/lokal arena.
Här inryms också synen på entreprenörskap som något som är bortom att enbart handla
om företag och företagande3, till att istället intressera sig för ett öppet förhållningssätt
till vad entreprenörskap är, kan vara, och spela för roll i samhället.
Med detta som bakgrund blir det måhända enklare att se i vilket sammanhang
avhandlingen har vuxit fram, här finns alltså ett företagsekonomiskt perspektiv som
handlar om organisering av resurser, samt en ämnes-/forskargruppering som tematiskt

2

Forskargruppen kom senare att döpas om till Entreprenörskap och hållbar utveckling (EHU)
Här kan exempelvis nämnas Karin Berglunds avhandling, Jakten på Entreprenörer – Om öppningar och
lösningar i Entreprenörskapsdiskursen¸ 2007
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hålls samman kring entreprenörskap och regional utveckling. Båda dessa har angett
avhandlingens klangbotten och riktning ur ett överordnat perspektiv.
Bredden i ovanstående ämnesteman gör att avhandlingen på många sätt kan ses
överbrygga till andra ämnesområden. Entreprenörskap studeras ur många discipliner, till
exempel företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi, psykologi, geografi,
socialantropologi för att nämna några4. Kärnan är en företagsekonomisk utgångspunkt
som lägger grund för hur min forskning bedrivits, där andra perspektiv kan ses som
berikande för att öka förståelsen för entreprenörskap. Företagsekonomi är som den
breda samhällsvetenskap den är, inte en tydligt avskiljbar disciplin där det går att säga;
här slutar företagsekonomin och något annat tar vid. Min syn på mig själv som
forskare är inte heller att jag benämner mig som ”entreprenörskapsforskare”, istället ser
jag entreprenörskap som en dominerande och tung aspekt i den flora av aspekter som
kommit i dagens ljus under avhandlingsarbetets gång. Detta har också med den
regionala dimensionen av entreprenörskapet att göra.
Studier av regional utveckling och entreprenörskap samtidigt är logiskt och en naturlig
följd av att entreprenörskapet tar sig en rumslig dimension – den äger rum på en plats, i
en stad eller en region. Detta kan dock sägas om mycket, allt äger rum på en plats – men
entreprenörskap tycks särskilt kopplad till den regionala/lokala dimensionen då det
involverar en mängd lokal-regionala aktörer i nätverk, påverkar lokal-regionala
förhållanden och inte minst att stort hopp ligger på entreprenörskap som en lösning av
många av samhällets problem inför framtiden5.
Studiet av regional utveckling är liksom entreprenörskap en multidisciplinär
angelägenhet där kanske främst statvetenskap6 och kulturgeografi7 intresserat sig för
regional tillväxt ur ett samhällsperspektiv, och där företagsekonomin intresserat sig för
tillväxt ur organisations-, nätverks-, och företagsperspektiv. Inom det
företagsekonomiska området dominerar forskning som tittar på innovationssystem,
kluster och Triple Helix-perspektiv där det handlar om nätverk och system av aktörer
som går samman för att uppnå gemensam nytta i form av effektivitet, skalfördelar och
innovativitet. 8 Även här finns samhället representerat, men som aktiv part i det
producerande systemet, snarare än den som passivt drar nytta av (eller skada av)
näringslivets aktiviteter något som förenklat kan sägas vara fallet inom statsvetenskaplig
och kulturgeografisk forskning. Sättet den regionala utvecklingen kopplas till tillväxt
skiljer sig däremot åt en aning. Där statsvetare och kulturgeografer tar upp tillväxt och
problematiserar den, fokuserar företags- och nationalekonomer mer på hur tillväxt ska
öka eller stimuleras.

4

Landström, 2000
Berglund, 2007; Johannisson, 2005
6
Mörck, 2008
7
Andersson, m fl, 2008; Westholm, m fl, 2008
8
Beccatini, 1990; Brulin & Nilsson, 1997; Etzkowitz & Klofsten, 2005
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Positionering i förhållande till tidigare forskning
Vi har sålunda ett kunskapsläge där det intensivt bedrivits forskning såväl inom
entreprenörskapsområdet som inom området regional utveckling. Vad tillför då denna
avhandling till denna kunskapsmängd?
Jag menar att det inte finns särskilt mycket skrivet eller forskat inom den fåra som
denna avhandling har hamnat i. Den fokuserar inte på regionalpolitik (statsvetenskap),
platsens betydelse (geografi), kvantitativa flöden av pengar och resurser
(nationalekonomi), eller företagsekonomi ur ett traditionellt perspektiv (studiet av
företag och formella organisationer). Den fokuserar inte heller egentligen på
entreprenörskap eller entreprenörerna själva – utan snarare på en regional insats vars
dominerande syfte är att främja entreprenörskap. Det är denna regionala insats som har
stått i fokus vad gäller det regionala tillväxtprogrammet i Västmanlands län.
Inte heller här går det att leda i bevis att jag skulle vara särskilt ensam om att skriva om
regionala insatser, även här finns stora mängder text att finna. Det som dock särskiljer
denna avhandling är att den inte fokuserar på utvärdering av resultaten av insatsen i
traditionell mening, det vill säga måluppfyllelse, ökning/minskning av kvantiteter,
mätning gentemot indikatorer, och så vidare.
I sammanhanget kan till exempel nämnas de uppföljningar och utvärderingar som
löpande gjorts av ITPS9 (nuvarande Tillväxtanalys) NUTEK10 (nuvarande
Tillväxtverket) och länsstyrelsen i Västmanland11. Fristående utvärderingsinsatser har
gjorts av olika aktörer, men dessa bygger också oftast på enklare enkätundersökningar
och ger ringa djup eller direkt förståelse om dessa regionala program. Många av de
uppföljningar eller utvärderingar som genomförts har metodologiska också brister så i
den bemärkelsen att de kan sakna så kallade kontrollgrupper eller ta hänsyn till effekter
från individers beteende, se till exempel Storey12, som beskriver hur uppföljningar och
utvärderingar bör läggas upp. Intresset här är inte att diskutera det perspektivet utan att
ge en mer kvalitativ syn på det regionala utvecklingsprojektet.
I denna avhandling ligger fokus på att försöka hitta en djupare förståelse för vad som
händer när dylika regionala program sjösätts i ett län (här Västmanland). För att
åstadkomma detta har regionala aktörer som ingår i programsfären intervjuats, samt en
mängd regionala möten följts för att fånga upp vad ett RTP går ut på. Vad är meningen,
och vad är/blir det när programmet landar i en regional kontext hos de aktörer som
ingår i det? Här blir ord som innebörder, föreställningar och erfarenheter centrala för att
9

Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS), 2003
NUTEK utförde årligen en enkätundersökning som skickades ut i RTP partnerskapet
11
Länsstyrelsen Västmanland, bilaga 1, 2004
12
Storey, 1999
10
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beskriva vad det är forskningen har inriktat sig på att vaska fram. Genom detta får vi
möjlighet att granska regional utveckling som fenomen i praktiken och bland praktiker.
Här törs jag hävda att avhandlingen positionerar sig i ett område där det för närvarande
råder brist på etablerad forskning.
Bidraget är en beskrivning av organiseringen av, eller ett organiseringsförsök av,
regionala insatser och aktörer som blir intressant ur synvinkeln att det handlar om en
organisering som skiljer sig från de traditionella som beskrivs inom
organisationslitteratur. Här handlar det om lösa, informella strukturer och organisering i
partnerskap, som i sig är en relativt ny företeelse inom organisationsforskningen.
Bidraget är även att berika den pågående regionala utvecklingsprocessen med en
förståelse för, och nyansering av, en praktikernära bild som saknas i den dominerande
utvärderings-/uppföljningsfloran som finns. För det är en iterativ process som tycks
återupprepa sig med nya programperioder när de förra har löpt ut. Det tar sig uttryck i
en process som relativt oreflekterad tycks rulla vidare på grundval av grundantaganden
om vad dessa programinsatser innebär och politiska strömningar som har sitt ursprung i
EU-sammanhang, snarare än i behovet/kraven underifrån – från till exempel företag
eller regionala aktörer. Frågan om hur lärandeprocesserna ser ut på regional nivå över
tiden kan inte enkelt besvaras men uppenbart är att ansatserna i olika regionala
utvecklingsprogram inte dramatiskt förändras över tiden. I detta sammanhang kan
avhandlingens bidrag även anses vara att ge en mer modifierad syn på vad man kan
förvänta sig av denna typ av projekt på regional nivå där partnerskap införs som ett nytt
organisationsbegrepp. Med en sådan ansats tonas krav på effektstudier ner eftersom
denna typ av organisation inte i sig genererar mer resurser.
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2. Forskning och utgångspunkter
Detta avsnitt avser att redogöra för bakgrunden till studierna av de regionala
tillväxtprogrammen, visa hur studierna har bedrivits i praktiken, vilka metodologiska
val som gjorts och vilka antaganden som ligger bakom. Meningen är att skapa en
genomskinlighet för läsaren för att underlätta i läsandet och att läsaren själv ska kunna
få insikt i de bakomliggande grundantaganden som gjorts för att bedöma rimligheten i
de resultat som avhandlingsarbetet genererat.

Vägen till en undran – vad är det forskningen handlat om?
I september 2004 fick jag, som tidigare beskrivits, besked om att jag fått tjänsten som
doktorand och antagits till forskarutbildningen på Mälardalens högskola. I den stunden
var det inte helt klart vad det innebar att vara doktorand, det vill säga vad det egentligen
skulle innebära att genomgå processen fram till avhandling. Inte heller var kunskapen
eller insikten om vad det var som egentligen skulle studeras särskilt stor för mig,
informationen inför beskedet var inte direkt konkret och kristallklar på något sätt.
Intrycket förstärktes sedan i de första träffarna med handledare, kollegor och finansiärer
där olika versioner och tolkningar fanns om vad forskningsprojektet egentligen skulle
fokusera på, vilka tänkbara resultat som skulle kunna bli utfallet, samt vilka aktiviteter
som skulle ingå i processen.
Den låga grad av förkunskapen jag hade om RTP, Västmanland och dess aktörer
föranledde mina handledare till uppmaningar om att skyndsamt bege mig ut på fältet för
att få en känsla av vad det hela handlade om. Det resulterade i att jag, faktiskt innan jag
formellt var anställd på tjänsten, hamnade på mitt första Tillväxtråd13 inom RTP där jag
som ”grön” och nybliven forskare förundrat satt och lyssnade på redogörelser om länet,
och om tillväxt. Det blev ett möte som kanske främst inte bidrog till större klarhet i vad
jag gett mig in på, utan snarare gav bidrag till det som brukar benämnas som en högre
nivå av förvirring. Som född, rotad och uppväxt sörmlänning var till och med flera av
de mindre orterna som nämndes från Västmanlands geografi för mig helt okända och
nya. Samma sak med huvudparten av aktörerna.
Strategin var i början helt enkelt att träffa så många som möjligt av de centrala
aktörerna i programmet och gå på de flesta regionala möten jag fick tillträde till eller
information om. På det sättet byggdes den första förståelsen för programmet och dess
13

RTPs ordinarie mötesarena där partnerskapet träffas för att behandla programmets olika delområden.
Anordnas två gånger per år.

7

Sidhuvud
aktörer upp gradvis. Följaktligen var det med en kvalitativ utgångspunkt studierna
påbörjades och där nyckelordet var förståelse. Ansatsen kunde beskrivas som induktiv
och explorativ, utan omfattande förstudier eller bildande av hypoteser som skulle testas.
Det öppna förhållningssättet var dels ett medvetet val, dels också en nödvändighet och
ofrånkomligt på grund av ovan beskrivna brist på förkunskap som fanns hos mig som
forskare. På ett sätt var också det en möjlighet, som också kan ses som en fördel för en
kvalitativt orienterad forskare att kunna närma sig sina studier, utan att behöva lägga
stor möda på att tygla sin förförståelse och förutfattade meningar om det studerade.
Under hösten 2005 flyttade jag själv också fysiskt till Västmanland och bosatte mig i
Kungsör, en av länets mindre orter.
I början av 2006 presenterades avhandlingsplanen Om samarbetets betydelse för
lärande och tillväxt i en region14 som baserades på de första intervjuerna och intrycken
från det första årets möten inom RTP-sfären. Sammanfattningsvis kan
avhandlingsplanens fokus beskrivas utifrån att jag intresserade mig för hur aktörerna
såg på hur programmet skulle leda till tillväxt. I programtexten finns rikliga
beskrivningar om vilka områden som är prioriterade, många formuleringar om önskade
resultat och mål – men inte mycket konkretiserat om hur detta ska ske i praktiken.
Eftersom aktörerna i länet kan anses stå närmast denna programpraktik sökte jag fylla i
luckan, eller den ”tomma rutan” i den modell som utgjorde basen för min undran inför
avhandlingsplanen, se figur 1.

Regionalt
TillväxtProgram

?

Tillväxt

Tidigt huvudfokus
Figur 1: Fokus och undran i avhandlingsarbetets inledande fas. Egen bearbetning hämtad från
avhandlingsplanen, 2006.

Det visade sig dock bli bekymmersamt att på ett bra sätt fylla i den tomma rutan och
därmed räta ut frågetecknet. I utsagorna och från mötesanteckningarna kunde jag inte
finna svaren på de frågor jag ställt inför avhandlingsplanen på ett tillfredställande sätt.
Istället bidrog resultaten kanske snarare till ytterligare förvirring. Till exempel
svårigheterna att definiera vad som är en RTP-aktivitet eller vad som tillkommit på
grund av RTP – till skillnad mot vad som är ordinarie verksamhet hos aktörerna och
vad som skulle ha tillkommit ändå. Det som inte går att definiera och klart avgränsa på
ett bra sätt blir också av naturlighet svårt att utvärdera och skapa klarhet i.

14

Grinbergs, 2006, Avhandlingsplan
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Det blev allt tydligare att för att komma vidare behövdes här ta ett rejält kliv tillbaka
och återvända till utgångspunkten där forskningen började, det vill säga till sökandet av
förståelse samt strategin att induktivt närma sig materialet och fältet igen – denna gång
med en tydligare metod och ny tanke om vad studierna skulle leda till. Att ta ”steget
tillbaka” menas här i dubbel bemärkelse. Det innebar dels att vrida tillbaka
forskningsprocessen till det läge den hade haft vid ett tidigare skede, dels innebar det
också att ta ett kliv bakåt som man gör när en större målning studeras. Visst går det att
se mycket på nära håll, men det är när man går bakåt några steg som tavlans helhet
framträder. Istället för fokus blir öppenhet ledordet för att komma vidare.
Den fenomenologiska ansatsen tillkom efter deltagandet i en doktorandkurs i
Fenomenologiskt skrivande och bidrog starkt till att förse mig med en analysapparat och
en ansats som, enligt min mening, kunde levandegöra materialet och säkerställa att den
rikedom som finns i materialet behölls genom analysprocessen. Detta teoretiska,
filosofiska och metodmässiga tillskott gav sedan upphov till det mellanlägesmanus som
presenterades våren 2007.
För att sammanfatta min slutliga undran och forskningsfokus kan syftet med
avhandlingsarbetet beskrivas på följande sätt:
Avhandlingens syfte är att med hjälp av de regionala aktörernas erfarenheter
samt eget deltagande på den regionala utvecklingsarenan som utgångspunkt,
grunda en förståelse - av det regionala tillväxtprogrammet som fenomen - samt
av organiseringen av regionala aktörer

Syftet kan vid en första betraktelse verka både omfattande och trivialt på samma gång.
Omfattande för att jag valt att ta ett brett grepp om programmet. Detta kan till synes
vara ett misstag som liknar det jag ofta stöter på när jag handlett studenters uppsatser att avgränsningen är för liten och fokus alltför brett - ”allt det här kan ni inte göra” har
jag sagt mer än en gång. Det är ändå ett medvetet val som gjorts som bottnar i det att
jag, som ovan beskrivits, valt att ta ett ”kliv bakåt” för att bättre kunna fånga något
essentiellt istället för fragmentarisk förståelse av vissa delar av RTP.
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?
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RTP

?

?
?

Figur 2. Den ändrade forskningsansatsen.. För att bilda en förståelse av RTP i dess helhet måste vi också
förstå dess delar, utgångspunkten bör då vara aktörernas erfarenheter som kan bilda dessa delar och
bygga upp förståelsen. För att komma vidare i tolkningsprocessen användes sedan även fältanteckningar
och teori för att fördjupa förståelsen.

Det triviala skulle kunna ligga i att det också till synes kan verka som en låg ambition
att endast nöja sig med att förstå istället för att exempelvis förklara. Här blir det dock
tydligt om resultaten läses, att det inte endast handlar om att jag vill nöja mig med att
endast beskriva aktörernas erfarenheter och stanna vid det, utan att gå ytterligare ett steg
för att kunna nå den djupare förståelsen som syftet inbegriper. I denna process visar det
sig att aktörernas berättelser innehåller så pass motsägelsefulla och flertydiga bilder att
det inte kan anses vara en lätt utmaning att nå till denna förståelse.
Det induktiva förhållningssättet medför också att mitt förhållningssätt varit att en
forskningsfråga/syfte inte får hamna i en alltför sluten frågeställning som kan dölja
eventuella hypoteser eller deduktiva antaganden utan måste tillåtas att vara öppen i sin
karaktär. Istället kan den analys och reflektion som görs av materialet leda fram till
tydligare frågeställningar och mer fokuserade områden för vidare forskning.

Metod och analysram – Fenomenologisk orientering
För att beskriva ”hur det har gått till” på den mest övergripande och basala nivån i hur
metoden kan beskrivas - så hamnar vi i en kvalitativ forskningsmetod och tradition. Det
kommer sig av hur så kallade ”data” samlats in, vad de består av, och hur de
analyserats. Data är satt inom citationstecken då det känns missledande, och kanske lite
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”hårt” uttryckt, för det material som samlats in eftersom det till stor del består av
material av lite mjukare karaktär - som intervjuer, observationer och fältanteckningar.
En kvalitativ undersökning kan i sig ha olika karaktärer och där har vi i föregående
avsnitt ringat in att den i detta fall har haft en induktiv och explorativ karaktär där
materialet ger upphov till vad som kan ses i analysen snarare än att förutbestämda
hypoteser testas eller att formaliserade frågeformulär används för att åstadkomma
kvantitativa data ur en kvalitativ metod. För att nå förståelse och analysera material som
har den karaktär som denna avhandling bygger på finns en mängd olika metodskolor
och inriktningar. Någonstans måste dock ett val göras och/eller att man som forskare
finner sig ligga närmare den ena än den andra.
I denna flora kan till exempel nämnas grounded theory eller hermeneutik, men kanske
främst i detta fall fenomenologi och fenomenografi. Det som är paradoxalt och kanske
intressant är att de olika metodinriktningarna i grund och botten ägnar sig åt relativt
likartade saker på liknande grundantaganden. Många begrepp och analyssteg ser
besläktade ut, en del begrepp heter olika men kan i grunden betyda ungefär samma
saker. Det är till och med möjligt att det går att komma fram till i stort sett samma
resultat med en annan metodinriktning än den som valts15. Det går ändå inte att komma
undan det faktum att metodinriktningen antagligen spelar stor roll, för det ger forskaren
en ram för vad som möjligt att genomföra, vad det kan leda till och hur materialet ska
betraktas. Det ger således forskaren både hammare och spik (verktyg) och glasögon
(perspektiv).
I mina studier av RTP har jag valt som utgångspunkt att kalla det jag studerar för ett
fenomen. Av detta följer ett behov att förtydliga och klargöra vad jag menar med
begreppet fenomen och hur det har använts i min metod. Här kommer jag också att
positionera mig gentemot de två metodologiska huvudfåror som intresserar sig för att
studera fenomenvärlden; fenomenologin och fenomenografin.
Inledningsvis kanske det till exempel är på sin plats att ställa sig frågan; vad är
egentligen ett fenomen? Eftersom det i denna rapport är ett tämligen väl förekommande
begrepp på grund av vald metod och ansats bör det förklaras, samt lämpligen även följas
av en beskrivning av den teoretiska och filosofiska kunskapstradition som ligger till
grund för studierna av fenomen.
Ordet fenomen kan delas upp i tre huvudbetydelser; en fysisk, en populärkulturell och en
filosofisk-vetenskaplig betydelse. Den första betydelsen som är tillämplig inom fysiken
åsyftar karakteristiken hos den materia, energi eller tids- och rumsdimension som
studeras. Det kan exemplifieras av till exempel Isaac Newtons studier av månens
omloppsbana runt jorden som ett fenomen.
15

En övning som skulle vara oerhört intressant att göra någon gång, dock ej inom ramen för detta
avhandlingsarbete. Inte minst att analysera och beskriva problem med helt olika teoriansatser.
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Den populärkulturella betydelsen används för att åskådliggöra händelser av storslagna
proportioner, till exempel naturkatastrofer eller händelser och personer som är
märkvärdiga på ett eller annat sätt, till exempel en kändis eller idrottsmans karriär.16
Den tredje, och här viktigaste betydelsen, är den som åsyftas och används inom denna
rapport. Den filosofiskt vetenskapliga innebörden av ett fenomen kan beskrivas som hur
något som visar sig för medvetandet eller hur något visar sig självt för sig självt.17 Det
handlar följaktligen om att se på ett fenomen, inte som något egentligt fysiskt, utan som
något som går att undersöka genom att få tillgång till våra medvetanden och
erfarenheter.

Fenomenologi
Fenomenologi är läran om det som visar sig för medvetandet18 och ursprunget till denna
skola kan spåras till den tysk-tjeckiske filosofen Edmund Husserl (1859-1938), som
brukar benämnas som fenomenologins fader. Hans idé var att vetenskapen skulle
studera tingen dem själva vilket i detta sammanhang kan tolkas som ett ideal där
forskaren måste göra den levda erfarenheten full rättvisa när ett fenomen studeras, det
vill säga att ett fenomen kan endast studeras genom våra erfarenheter och tolkningar av
det. Begreppet livsvärld blir då centralt eftersom det är vår levda erfarenhet och
intrycken av den värld vi lever i som ger de grundläggande fundamenten från vilket
fenomen kan observeras.19
Ett annat sätt att beskriva detta görs av författaren Merleau-Ponty som menar att allt vi
vet om vår värld kommer från den värld våra kroppar har tillgång till och myntar också
begreppet förkroppsligat vetande. Förståelsen för andra människor kan till exempel
aldrig bli komplett utan att få tillgång till de erfarenheter de har. Han menar att det helt
enkelt inte är tillräckligt att studera en persons olika mått, röntgenbilder, genom olika
instrument eller andra metoder som kan sägas vara objektiva till sin natur. För att nå en
god förståelse för den individen måste vi också få tillgång till dennes erfarenheter och
upplevelser.20
Var hittar man vanligtvis fenomenologisk forskning? Fenomenologi kan exempelvis ses
som ett naturligt metodval och skräddarsydd för forskning inom vårdens olika grenar.
Där kretsar ofta intresset kring patienters upplevelser av olika fenomen, som smärta,
rädsla, sorg eller ångest. Det finns dock givetvis anledning att se att ansatsen skulle
16

wikipedia.org, sökord phenomenon
Dahlberg, m fl, 2001
18
Nationalencyklopedin; sökord fenomen
19
Bjurwill, 1995; Dahlberg, 2001
20
Merlau-Ponty, 2000
17
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kunna ge stora bidrag också på andra områden, exempelvis inom företagsekonomi och
organisationsforskning.

Om essens, väsenslagar och varande
I en fenomenologisk ansats strävar forskaren efter att försöka blottlägga och visa
fenomenets essens. Att nå fram till en essens är inom fenomenologin ett begrepp som
intimt är kopplat till Edmund Husserl där forskaren genom en fenomenologisk
reduktion, i en intellektuell och tankemässig process där fenomenet betraktas, undan för
undan närmar man sig fenomens kärna och väsen genom reflektion.
Om vi tar ett vardagligt ting som en stol21 till exempel, vad är det som är dess essens?
Stolar kan uppträda i många olika storlekar, färger och former, men vad är det som är
dess kärna? Vad kan inte tas bort för att stolen inte längre går att uppfatta som en stol?
Om man till exempel tar bort sitsen eller ryggstödet, upphör den kanske att vara stol.
Den kanske kan kallas piedestal eller pall, men har i allt väsentligt förlorat de
egenskaper som gör att den kan kallas stol. Det vi letar efter i en sådan övning är alltså
stolens stolighet. Man tänker sig en så ”ren” stol som möjligt som motsvarar denna
typiskhet
RTP är naturligtvis ingen stol och det går att anta att det som fenomen skiljer sig i hög
grad från ett så till synes primitivt föremål som en stol. Det går däremot fortfarande
utmärkt att i reflektion betrakta RTP utifrån det som aktörerna gett oss i sina utsagor,
och i den övningen skala av även fenomenet RTP från det som eventuellt inte är
essentiellt. En sådan avskalning och reduktion är analysprocessen exempel på där olika
huvudtemana (frågetecknen i figur 2) tillsammans (inte var för sig) utgör en helhet och
representation av RTP som fenomen. Effekten av att plocka bort ett tema blir
stolsmetaforiskt som att avlägsna ett ben eller ett ryggstöd. För att komma närmare en
essens som också betyder något blir nästa steg att närmare undersöka RTP utifrån vad
det är i den undersökta kontexten. Vi närmar oss då RTP utifrån ett mer ontologiskt
perspektiv
Den första övningen har varit att komma fram till teman och underteman och ersätta
dessa med de frågetecken som nu finns.. Den andra blir att undersöka vad som kan
sägas vara typiskt för RTP som fenomen. Vad är de egenskaper som aktörerna har
beskrivit att RTP har som gör att vi kan se dess kärna? Vad är RTP egentligen?
Det går till exempel att betrakta teman och underteman som utgörande väsensramar
eller väsenslagar för fenomenet RTP i viss mening. Väsenslagar är också ett begrepp
som Husserl tar upp, om essensen kan sägas beskriva sakens inre kärna så utgör
21
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väsenslagarna dess yttre gräns, det vill säga hur långt variationer och olikheter
fenomenet kan uppvisa utan att det blir något annat. Äppelträd kan exempelvis uppträda
i ett flertal olika arter, storlekar och med frukter som har olika smak22. Om trädet vi
betraktar istället bär päron har vi passerat gränsen för väsenslagarna och det är istället
ett päronträd. Det blir meningslöst för oss som äppelträd (för ett äppelträd är ju ett
dåligt päronträd).
Den mer existensiella är-frågan är något som i fenomenologin mer förknippas med
Heidegger och då särskilt hans tongivande verk Varat och tiden23 från 1927 som på ett
ganska komplext och svårtillgängligt sätt tar upp varandets vara. En alltför omfattande
fördjupning i detta kanske blir alltför abstrakt och komplext, samt inte hjälper
förståelsen av RTP vidare. Några centrala bitar i är-frågan är ändå värda att ta upp.
Ytterligare ett exempel och metafor är värt att ta upp. Om vi tänker oss en hammare och
en spik24. Utan några som helst förkunskaper eller teorier om vad en hammare är förblir
den ett livlöst stycke metall på ett träskaft för oss, spiken likaså endast en metallbit. Det
som gör att vi ändå förstår vad en hammare och spik är att de förekommer i vissa
sammanhang, en situation som ger hammaren och spiken mening. Vi förstår att
hammaren och spiken i sitt varande är riktat på något sätt, till exempel mot att spika fast
brädor i ett staket. Ett annat sätt att se varandet är att vi ger olika ting vara genom vår
betraktelse och förståelse av tinget. Det ges varande.
På det sättet ges också RTP som fenomen varande av dess aktörer. I grund och botten
finns ett ”fysiskt” program, som utan ett sammanhang endast kan sägas vara en trave
med papper, en samling ord, en fil på länsstyrelsens hemsida och så vidare. Det
aktörerna gjort i sina berättelser är att de fyllt RTP med varande, det vill säga – de har
berättat vad de menar RTP är. Det medföljer också, rent praktiskt, att det vi får fram i
denna undersökning förhoppningsvis är en så sann och rättvisande bild av RTP som
möjligt – men det är inte nödvändigtvis den enda möjliga bilden, och intresserar sig
egentligen inte för ”verkligheten”. Sann bild av fenomenet blir i detta fall något som är
avhängigt av det aktörerna förmedlat och intrycken, tolkningarna från mötena där jag
deltagit.
För att belysa och förtydliga detta något: om aktörerna i intervjuerna gett mig bilden av
att RTP är en, låt säga… Jag hittar här på ordet blobb – så är jag som fenomenologiskt
orienterad forskare intresserad av dessa erfarenheter av fenomenet. Jag försöker så
transparent som möjligt visa hur aktörerna återger sina erfarenheter av blobb i sina
berättelser. Detta blir då en sann bild av aktörernas konstruktion av RTP som fenomen.
De arbetar med RTP närmast och bör då rimligtvis ha bäst insyn i vad RTP går ut på,
för dem betyder RTP - blobb. För dem är blobb essentiellt. Det behöver dock inte vara
22
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den ”verkliga” bilden. Det behöver inte heller egentligen betyda att blobbar existerar i
en ”objektiv verklighet”, men det är inte något som i detta sammanhang behöver ledas i
bevis. Däremot går det exempelvis att diskutera om aktörernas bild är rimlig, och vad
den kan få för konsekvenser för regional organisering (i den verkliga världen). Det var
måhända ett långsökt exempel, men som kanske förklarar hur vi bör se på det som
framkommit om RTP i denna undersökning. Det andra värt att lyftas fram är att det
finns inget som säger att alla deltagare har samma syn eller erfarenheter av vad RTP är,
det vill säga; även om flera framhåller att det är en blobb så kan det mycket väl hända
att andra definitivt inte anser att det är en blobb utan kanske till och med motsatsen.
Motsatser, eller åtminstone variationer, skulle således kunna vara sanna samtidigt. Som
forskare är det därför viktigt att inte sortera bort eller missa viktiga centrala, eller
essentiella, aspekter som aktörerna tar upp. Även om de ter sig märkliga, långsökta,
eller kanske inte egentligen verkar ha med RTP att göra.

Fenomenografi
Den andra huvudfåran inom den fenomenologiskt orienterade forskningen är
fenomenografin. Liksom fenomenografin delar ett antal viktiga kärnpunkter med
fenomenologin så finns här också en del som särskiljer den. Fenomenografin fick sitt
huvudsakliga genomslag i början av 80-talet och är att betrakta som en relativt ”ung”
metodlära. Den utvecklades av en grupp forskare inom pedagogik i Göteborg och ordet
fenomenografi dyker för första gången upp 198125.
Det likartade namnet till trots menar många inom fenomenografin att
metodintriktningen inte är en utveckling av, eller en gren av den äldre fenomenologin
utan har utvecklats separat som en motreaktion mot de positivistiska och deduktiva
metodskolor som dominerade under den första hälften av förra seklet.
Där fenomenologin lutar sig tungt mot filosofi och ontologiska kopplingar, skiljer sig
fenomenografin genom att den i högre grad är en metodinriktad lära som på ett mer
praktiskt sätt intresserar sig för tolkning av empiri och texter.26 Till exempel finns här
inte samma fokus på ontologi och undersöka varandets natur i det studerade fenomenet
som inom till exempel den av Heidegger inspirerade fenomenologin. Däremot delar de
viktiga centrala epistemologiska utgångspunkter.27
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Om variation och beskrivning
Om essens och kärna är centrala ledstjärnor inom fenomenologin så är variation och
beskrivning de motsvarande ledande begreppen inom fenomenografin.
En viktig skiljepunkt är, något förenklat, att fenomenografin i högre grad intresserar sig
för variationen i det studerade materialet än fenomenologin som genom reduktion vill få
fram essens och kärna i materialet. Variation i sig är dock inte i sig fenomenografi – här
blir också centralt att hitta kopplingar mellan de olika kategorier som framträder, hur
hänger de ihop? På så sätt återknyter även fenomenografin till en bakomliggande
essentiell kärna, men inte lika uttalat som inom fenomenologin.28 Det blir problematiskt
att påstå att den ena metodinriktningen inte tar hänsyn till och intresserar sig för
variation i materialet, liksom att den andra inte söker centrala beskrivningar som på ett
djupare sätt fångar fenomenet på ett träffsäkert sätt. Som praktisk metod för att granska
intervjuer är det intressant att dra paralleller mellan metoderna där de uppvisar stora
likheter i hur de används, skillnaderna ligger snarare i vad man vill få fram än hur
materialet behandlas, tolkas och analyseras rent praktiskt.
En stor del av dagens forskning inom management och organisation (och för den del
regional utveckling) fokuserar ofta på strukturella och kulturella aspekter vilket kan te
sig som motsägelsefullt mot en fenomenologisk ansats. Intresset ligger ofta i att fånga
homogenitet, konsensus och social ordning, istället för att man i en mer
fenomenologiskt orienterad ansats skulle intressera sig för att hitta heterogenitet,
dissensus och fånga den stora variation av olika erfarenheter som annars skulle dölja
sig29. En sådan ansats medför till exempel antagandet om omöjligheten i att alla
individer uppfattar samma fenomen på samma sätt, istället bidrar varje person med sin
inblick baserad på sin livsvärld och sina tolkningar.
Är det då möjligt att ägna sig åt både fenomenologi och fenomenografi samtidigt? Både
ja och nej. För det första är själva tanken med att använda begreppet fenomenologisk
orientering ett sätt att beskriva ett övergripande perspektiv som innefattar
metodmöjligheter för att studera ett valt fenomen. Eftersom materialet exempelvis
uppvisar både essens och variation, samt att jag som forskare intresserar mig för båda –
blir det dumt att bortse från dessa möjligheter. Därmed blir det varken fenomenologi
eller fenomenografi sett med strikt rigida metodologiska glasögon. Om man ser
metodavsnittet som ett sett att beskriva hur det faktiskt har gått till och vill visa på
viktiga ledstjärnor som lett vägen till resultatet – då öppnar sig den fenomenologiska
orienteringen som en möjlighet. Det är dessutom måhända ett kreativt grepp att
undersöka, pröva eller utveckla existerande metodinriktningar och leda dem mot något
nytt. Kanske finns här också ett litet bidrag i avhandlingen, även om det inte på något
sätt varit ett syfte från början.
28
29
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Varför vald orientering?
En första anledning till att den fenomenologiskt orienterade ansatsen valdes var
tankarna kring att min forskning skulle lämna ett bidrag där fältet var i det närmaste
”tomt”. Inom forskningsprojektet fanns vissa givna ramar, där det för det första var
givet för mig att det var RTP som skulle studeras, och för det andra att den geografiska
utgångspunkten/avgränsningen var Västmanlands län i huvudsak, men att kopplingar till
det angränsande Södermlands län gärna fick göras.
I Västmanlands län följdes RTP huvudsakligen upp kontinuerligt av två aktörer, den ena
var Länsstyrelsen som huvudansvarig för programmets genomförande i länet och gjorde
utöver det omfattande statistiska analyser över utvecklingen i länet som presenterades
årligen för press och allmänhet. Den andra aktören var NUTEK som årligen
genomförde en enkätundersökning bland länens aktörer med frågor om RTP och
sammanställde dessa länsvis.
Följaktligen fanns redan aktörer som på olika sätt fångade och utvärderade det som skett
inom regionen och tillväxtprogrammen. Vad som däremot är svårt att fånga i enkäter
och statistik är den djupare förståelsen av det som sker i programprocessen, något kan
fångas när man får tillfälle att träffa aktörerna i verkligheten samt ta del av deras
erfarenheter och upplevelser av det som skett. Det är här fenomenologins centrala
grundtankar, om att lyfta fram människors tolkningar och upplevelser, kan bereda en
möjlighet, och i en studie ge betydande bidrag parallellt till den utvärdering som redan
sker.
Fenomenologiskt orienterad ansats öppnade också, enligt min uppfattning, en väg att
bearbeta och utvinna materialet jag hade på ett rikare sätt än andra ansatser. En fördel är
att den låter forskaren fånga och behålla mångfalden samt alla aspekter på ett fenomen
genom hela analysprocessen. Analysen blir på så sätt inte en ”popularitetstävling” där
den mest förekommande åsikten ”vinner”.
En detalj i undersökningen som dock bör lyftas fram är att det från början inte var
planerat att använda en fenomenologisk ansats på de kvalitativa data som insamlades i
de intervjuer som gjordes, istället var den initiala planen att huvudsakligen använda en
narrativ ansats. Detta påverkade till viss del intervjusituationen då deltagarna
uppmuntrades att berätta sina berättelser från fältet. Om ansatsen hade varit mer
fenomenologisk från början hade jag i intervjuerna mer aktivt försökt att förmå
deltagarna att länka deras utsagor till levd erfarenhet. I en narrativ ansats intresserar sig
forskaren exempelvis mer för att blotta det regionala dramat, hitta intriger och
maktrelationer bland aktörerna. I en fenomenologisk ansats studeras också mindre
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segment av intervjuerna i taget än i narrativ ansats där berättelser i högre grad
analyseras i dess helhet. 30
För att göra några slutliga reflektioner och förtydliganden angående den valda metoden:
jag vill inte efter denna avhandling göra anspråk på att ha använt en efter konstens alla
regler renlärig fenomenologi långt därifrån. Däremot kan jag säga att min
forskningsmetod tagit sig an många av de verktyg, begrepp och kriterier som kommer
från fenomenologin. Inspirationen från metodologin är tydlig och utan den skulle
resultaten inte ha blivit vad de blev.
Avhandlingen bygger på en fenomenologisk grund, men det är kanske klokt att istället
kalla den fenomenologiskt orienterad, vilket är ett uttryck jag lånar från Alvesson och
Björkman31. Det öppnar upp ansatsen något och gör den mer användbar som praktisk
modell för en tolkande forskning än de mer regelstyrda renläriga fenomenologiska
ansatser som oftast lutar tungt mot endast något av de tunga namnen inom området. Till
exempel Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Ricoeur, Schütz med flera, som var och en
har gett upphov till olika inriktningar inom fenomenologin.
I avhandlingen speglar den fenomenologiska orienteringen mest av allt av sig i hur
intervjuer har genomförts och hur de sedan gjorts användbara i analysen, men även i hur
resultaten sedan betraktats efter att analysen har gjorts.

Om intervjuer, urval och vald empiri
Till denna avhandling valdes sju stycken intervjuer ut för att genomgå en
fenomenologisk analys. Under forskningen har dock fler intervjuer än så gjorts med
regionala aktörer inom RTP, det totala antalet uppgår till 21 stycken, men av olika skäl
utvaldes just sju av dessa att ingå i och utgöra underlaget för denna analys. För det
första skiljer sig intervjuerna åt en del vad gäller sättet att dokumentera dem om man ser
från studiernas början vid starten 2004 då jag ej hade tillgång till bandspelare och kunde
spela in samtalen, utan förde löpande anteckningar under samtalens gång. De sju
utvalda intervjuerna är alla inspelade på band vilket har gett en möjlighet att
transkribera dem fullständigt i sin helhet vilket har varit en förutsättning för att en
fenomenologisk analys skulle kunna göras.
Det är dock fler än dessa sju intervjuer som finns inspelade på band, men här valdes
dessa intervjuer efter ambitionen att de någorlunda representativt skulle återspegla de
olika regionala huvudaktörer som jag menar utgör huvudstommen i programmet. Ett
ytterligare viktigt kriterium för att dessa utvaldes var att dessa intervjuer hade en hög
30
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grad av narrativ karaktär vilket i detta sammanhang i praktiken innebär att de innehöll
rika återgivningar av aktörernas erfarenheter och hade en berättande natur, vilket också
underlättar om en fenomenologisk orienterad analys ska genomföras. Efter analys har
återkoppling sedan gjorts till de övriga intervjuerna för att säkerställa att de teman som
framträtt i analysen också är giltiga för dem.
Bland de sju utvalda finns fyra kommunala företrädare som alla arbetar som
näringslivsansvariga i sina respektive kommuner eller som politiker. Här återfinns också
två processledare som ansvarar för olika delområden inom RTP. Den sjunde aktören är
en projektledare vars projekt lyfts fram vid olika tillfällen som ett RTP-projekt och som
ett framgångsexempel. Av hänsyn till, och av givna löften om anonymitet till dessa sju
deltagare kommer de fortsättningsvis även vara anonyma och benämnas som kommunal
aktör, processledare, eller projektledare.
Det empiriska materialet består också, och kanske främst, av de erfarenheter och
fältanteckningar som insamlats vid de 28 olika regionala möten jag deltagit i32. Tanken
är att dessa fältanteckningar och de intervjuer som inte använts vid den
fenomenologiska analysen ändå ska kunna bidra med att ”fylla på” i de olika teman som
framkommit för att öka förståelsen och den empiriska rikedomen i denna avhandling.
Intervjuerna gick till väga på det vis att ett möte bokades med olika aktörer där intervjun
utfördes på plats hos aktören. De tog i allmänhet en timme i anspråk och gav i
transkriberad form ca 10 sidor i anspråk per intervju. Den frågebank som användes
bestod inte av preciserade frågor på hög detaljnivå utan liknar mest av allt det som
benämns som semistrukturerad intervju och informell intervju33.
Här byggdes intervjusituationen främst upp av frågor av beskrivande natur, det vill säga
frågor som börjar med berätta om… eller berätta mer… Frågor och följdfrågor kan
tydligast delas upp i fem olika kategorier. Denna kategorisering har jag lånat från
Alvesson och Björkman som också använt fenomenologiskt orienterad metod, fast i en
studie av organisationskultur i ett stort industriföretag34.

Frågekategorierna är:
- Stora rundtursfrågor. Aktörerna ombeds att allmänt berätta om RTP och deras
arbete. Svaren ger överblickande information och allmänna beskrivningar. Här
hämtas till exempel den huvudsakliga information som gett upphov till de sex
olika teman som analysen mynnat ut i. Där är frågan i sin tur ställd: när
aktörerna berättar om RTP, vad är det de då berättar..?

32
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- Mindre rundtursfrågor. Här efterfrågas efter mer specifik information.
Exempelvis på huvudtemanivå, eller undertemanivå. Ofta är detta följdfrågor
som kommer av att aktören just berättat något på en större rundtursfråga.
Exempelvis kan mindre rundtursfråga vara: Du nämnde tidigare att samverkan
är centralt i RTP, hur menar du då?
- Exempelfrågor. Dessa frågor ställs för att ge exempel på något som aktören just
berört, dessa exempel kan ge illustrationer och konkretisera: Entreprenörer som
eldsjälar var något du tog upp, kan du ge exempel på någon sådan?
- Erfarenhetsfrågor. Ur fenomenologisk synvinkel är det centralt att försöka fånga
erfarenheter hos den intervjuade, snarare än intellektuella resonemang och
tyckanden. Här kan frågor söka den praktiska situationen när respondenten
upplevde något specifikt, exempelvis: Hur upplevde du att… när.. eller vad var
din erfarenhet av det som hände i…?
- Språkfrågor. Här är frågorna ute efter att klargöra vad aktören lägger för mening
och betydelse i olika begrepp som dyker upp under intervjun: När du säger
entreprenörskap, vad menar du då… eller vad är tillväxt för dig?

Hur har metoden använts i praktiken?
Det övergripande fenomen som studeras i denna rapport är RTP i Västmanlands län. För
att praktiskt hantera och analysera det intervjumaterial som insamlats påbörjades
bearbetningen med en naiv läsning35 där målet var att fånga det centrala i deltagarnas
utsagor om RTP. Frågan som ställdes inför texten var; när aktörerna berättar om RTP,
vad är det då de berättar? Tankemässigt medför detta en utmaning då den tidigare
förkunskap och förförståelse som byggts upp parallellt med att materialet måste läggas
åt sidan. Det gäller även kunskapen om själva programdokumentet så att dess
uppbyggnad och struktur inte blir vägledande för hur intervjumaterialet sorterades och
bildade teman. Istället var målet att finna, i all dess mångtydighet, vad som kan sägas
vara det essentiella i berättandet om RTP i aktörernas utsagor.
Det första steget efter den naiva läsningen var att utvinna så många citat som möjligt
från utsagorna och samla dem i en ”hög”, osorterat och spritt. Citaten valdes ut med
förutsättningen att de på något sätt befanns meningsbärande, det vill säga att de på
något sätt säger något om RTP utifrån aktörens upplevelse. De var i och med detta steg i
processen helt frikopplade från vem som hade sagt vad, det viktiga var att de var för sig
sa något om något som rörde RTP. Inspirationen att behandla text på detta sätt kom från
Paul Ricoeur som intresserat mer för vad texten säger snarare än vem som säger det
vilket i denna undersökning öppnar upp för mångfalden i tolkningarna av fenomenet.

35

Naive reading – en öppen attityd inför texten, ett sätt att försöka lägga förförståelser och förutfattade
meningar åt sidan så att en induktiv startpunkt i analysprocessen möjliggörs; Dahlberg, m fl, 2001
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Paul Ricoeur uttryckte det till och med så drastiskt att när texten stod klar var författaren
att betrakta som ”död”.36
Metoden att titta ”blint” på citaten öppnade upp för att, och säkerställde också för mig,
att alla citat behandlades likartat, så att oavsett vilken position den citerade aktören hade
eller hur inflytelserik denne är i ”verkligheten”. I studierna av RTP behandlades därför
alla citat med samma tyngd inför tolkningen. Inte förrän analysen var klar och de olika
kapitlen i denna rapport skulle skrivas återfick citaten sin identitet. När citaten återges i
text i denna avhandling visas återigen vilken typ av aktör som har sagt vad, detta för att
det ibland kan vara av betydelse att se vilken aktör som sagt vad.
De citat som valdes utgjorde nu meningsbärande enheter som sedan sorterades i mindre
”högar” och som jag gradvis fann kunde bilda sex stycken slutliga högar eller
huvudteman. Dessa huvudteman kan sägas vara de sex områden aktörernas utsagor i
huvudsak har berättat om när de berättat om RTP, de kan sägas bilda sex olika
perspektiv från vilka vi kan förstå RTP utifrån aktörernas egna ord.
För att nå vidare i förståelsen och abstraheringen inom respektive huvudtema tolkades
varje meningsbärande enhet till en kondenserad meningsenhet. Dessa kondenserade
meningsenheter kunde sedan bilda underteman till och inom varje enhet. Processens
olika steg åskådliggörs i följande figur. Utifrån denna process har sedan ett antal
huvudteman formulerats.

Deltagarnas
utsagor /
Naive reading

Meningsbärande
enheter

Sex st kluster

Kondenserade meningsbärande enheter

Teman inom
varje kluster

Figur 3: Analysprocessens olika steg.

De sex huvudteman som framträdde blev regionen, entreprenörskap, tillväxt,
samverkan, att se resultat eller ej och prat vs handling, dessa är de teman som
behandlas i denna avhandling, se figur 4.
Strukturen med huvudteman är också bibehållen i dispositionen i denna rapport där de
bildar huvudkapitel och respektive undertema bildar underrubrik i dessa kapitel. De
kondenserade meningsenheterna som utgjorde det andra steget i analysprocessen
återfinns inte i avhandlingstexten men kan hittas som figurer sorterade under respektive
undertema och huvudtema.
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Figur 4: RTP som studerat övergripande fenomen återfinns i mitten som en helhet, förståelsen av
fenomenet byggs upp av sex huvudteman, dessa huvudteman har i sin tur 3-5 underteman, här
numrerade, uppbyggda av kondenserade meningsbärande enheter.

Eventuell problematik med vald metod - en diskussion kring
kvalitet i undersökningen
Kritik mot denna typ av induktiv kvalitativ forskning, som exempelvis fenomenologi
eller grundad teori, finns emellertid – liksom en problematik som följer med valt
arbetssätt. Invändningar och frågor har bland annat framförts av Alvesson och
Sköldberg som menar att metodologin brottas med vissa problem. Bland annat finns risk
för att aktörers perspektiv får alltför stark framtoning och leder till subjektivism. Det
kan, enligt dem, leda till en trivialisering och begränsning av forskningsresultaten. De
menar också att det kan vara så att endast den lättast åtkomliga empirin används och att
andra delar a empirin inte reflekteras i tillräcklig hög utsträckning.37
Det finns onekligen här en del poänger som Alvesson och Sköldberg gör som får
relevans till min forskning och som väcker en del frågor som kanske bör förklaras eller
lyftas till ytan. Den första kanske är den mest uppenbara och rör den starka
37

Alvesson & Sköldberg, 1994
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aktörskopplingen i denna avhandling och som enligt Alvesson och Sköldberg leder till
en subjektivism i resultaten. Här kan forskningens ursprungliga syfte och vad man vill
åstadkomma mot den bakgrunden vara viktig att klarlägga.
Ett starkt fokus på aktörers uppfattningar och erfarenheter blir av nödvändhet ett måste
om syftet är att försöka förstå RTP just genom dessa aktörer. Det blir då viktigt att
klarlägga var denna subjektivitet ligger. Här blir för det första deras subjektiva
berättelser som utgör materialet som analyseras, här ska forskaren söka att hålla sig så
”fri” eller ”öppen” inför materialet som möjligt. Det är först när forskaren i hög grad
styr vad aktörerna berättar eller väljer att bara ta vissa delar av materialet i beaktning
som forskaren tillför subjektivitet i någon vidare bemärkelse.
Den absoluta objektiviteten är för mig ett inte användbart ideal. I den induktiva
forskningen finns en referens- och begreppsapparat från en tid där induktiv empirisk
forskning behövde ”göra upp” med positivismen och den induktive forskaren behövde
leda i bevis att han var lika objektiv som den positivistisk-deduktive.38 För min egen del
anser jag inte att vetenskaplighet är liktydigt med hypotestestande, logisk deduktion,
eller att kunskap bör beläggas kvantitativt innan den är giltig, istället blir det centralt att
söka andra tankesätt kring kvalitet i forskning som inte alltid behöver ”låna”
begreppsapparat från den ”andra sidan” och ständigt jämföra sig med de tidigare
nämnda positivistiskt rationella synsätten på vetenskap. Därmed blir också objektivitet i
viss mån irrelevant och inte längre intressant som en grundläggande paradigm. Därmed
inte sagt att positivistisk, kvantitativ eller deduktiv forskning inte har sin plats eller
skulle vara att anse som ”sämre”, tvärtom är min övertygelse att en mångfald av
vetenskapliga synsätt är viktiga för att upptäcka och förklara den värld vi alla utgör del
av.
Edmund Husserl (och fenomenologer generellt) kritiserades i viss mån för att i alltför
hög grad uppehålla sig vid individens uppfattningsvärld och därigenom anta ett alltför
subjektivistiskt synsätt. Husserl bemötte denna kritik med begreppet intersubjektivitet
som åsyftar att vi som individer också befinner oss i en värld där vi har en uppfattning
om andra och att ”andra upplevs som subjekt som erfar mig och den värld jag
upplever39”. Vi upplever inte med andra ord endast oss själva utan även andra, liksom
andra uppfattar oss och vi även uppfattar att andra har en uppfattning om oss. I det
intersubjektiva finns en slags naturlig mellanmänsklig förståelse som vi sällan inte
medvetandegör eller tänker på men som ger en grund att bedöma våra tolkningars
riktighet. Det vill säga; antagandet är att om fler än jag kan se att mina tolkningar är
rimliga ökar deras rimlighet. Detta leder inte till någon objektivitet, men istället till en
delad och kollektiv subjektiv överenskommelse, samt en möjlighet att utveckla
gemensam förståelse som är bättre än endast den egna. Det centrala är då att inte tappa
ett kritiskt fokus utan bjuda in till kritisk reflektion kring den egna forskningen.40
38

Remenyi m fl, 1998; Guneriussen, 1997
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För att nå denna intersubjektivitet blir det viktigt att kontinuerligt kommunicera och
dela med sig av sina tolkningar för att pröva deras giltighet, att bilda ett tolkande lag
eller grupp som kan kommentera eller befrukta forskningen. 41 Rent praktiskt har detta i
avhandlingsarbetet gjorts på två nivåer. Den ena nivån utgörs av forskaren på ”fältet” i
samspråk med de regionala aktörerna inom RTP, eller vid de tillfällen där forskning
kunnat presenteras, diskuteras och också valideras i RTP-sammanhang. Den andra nivån
är de tillfällen där forskare och kollegor läst, granskat och kommenterat resultaten vid
seminarier eller genom handledning. En viktig arena för detta, vid sidan av de formella
seminarierna, har varit möten inom forskargruppen för Entreprenörskap och Regional
Utveckling (ERU) som är bildad av forskare vid Mälardalens högskola och Forum för
småföretagsforskning (FSF)42 med gemensamma beröringspunkter i sina respektive
forskningsprojekt.
En blandning av de två nivåerna, och kanske de viktigaste tillfällena, är de så kallade
forskare-praktikermöten som regelbundet har löpt cirka tre-fyra gånger per år sedan
Peter Selegårds och mitt avhandlingsarbete startade hösten 2004. I denna konstellation
har ingått handledare för de båda avhandlingarna, doktoranderna, och representanter för
Länsstyrelserna i Västmanlands och Södermanlands län samt Regionförbundet
Södermanland. Tanken med dessa möten har varit att stämma av nuläget i forskningen,
samt att fånga upp nuläget hos de berörda partnerna, samt att stämma av resultaten med
de praktiker som arbetar i ansvariga positioner med de regionala tillväxtprogrammen i
de båda länen.

Eventuell påverkan på intervjumaterialet, forskarrollen
En kort kommentar kring intervjumaterialets karaktär kan göras. Att de utsagor som ges
av RTP, och dess förmåga att åstadkomma resultat, ganska ofta har en negativ klang kan
ha en förklaring som ligger i den situation och ”roll” som skapas när jag som forskare
kommer för att träffa aktörerna i intervjuer. Det kan vara så att de tagit tillfället i akt att
så att säga ”lätta på hjärtat” och då passar på att vädra det missnöje som eventuellt kan
finnas, det är tänkbart att det inte är så ofta det kommer en person till dem vars enda
uppgift att bara lyssna på deras berättelser om deras verklighet.
Det kan också vara så att min roll som forskare kan feltolkats på det sätt att jag endast
varit ute för att utvärdera RTP normativt, att min roll varit att samla in klagomål för att
sammanställa dessa likt hur klagomåls- och ”idé”-lådor används på större varuhus för
att hitta brister i servicen. Mitt mål med forskningen har inte varit att hitta brister i den
regionala servicen utan att fånga fenomenet RTP och bidra med en bättre förståelse av
41
42

Smythe, 2007
FSF ombildades under 2009 till Entreprenörskapsforum
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de regionala processer som pågår. Problemet med ovanstående har jag försökt att
hantera med att inte ställa frågor på ett sådant sätt så att de kan uppfattas ha en
enkätliknande ton. Istället har fokus varit att ställa så få frågor som möjligt och istället
låta aktörerna berätta så fritt och narrativt som möjligt.

Avhandlingens disposition
När en text ska presenteras så finns ett flertal olika strategier att tillgå beroende på
vilken logik som tillämpas. Var författaren hamnar i hur texten ska sorteras och i vilken
ordning den ska visas upp beror naturligtvis en hel del på personliga preferenser, men
också på förutbestämda regler och förväntningar på hur den ”ska” se ut. En avhandling i
form av en monografi är en ganska speciell typ av text som förväntas vara uppställd på
ett visst sätt – men likväl verkar det finnas det lika många variationer som det finns
doktorander. För att en läsare lättare ska kunna orientera i texten är det dock en fördel
att den följer en slags läslogik baserad på hur ”det brukar” se ut i tidigare avhandlingar.
En annan logik kan vara att lägga upp texten enligt en kronologisk ordning, en
tidsmässig logik där det som hände först också står först och det som framkom sist
återfinns längst bak i pärmen. Helt kronologisk kan nog ingen avhandlingstext vara
eftersom innehållet i sin helhet ständigt revideras från början till slut.
Denna avhandling vill jag mena har en blandning av dessa två strategier – dels
motsvarar den i många stycken hur avhandlingar är disponerade i de flesta fall, dels är
den är också upplagd efter en kronologi som avspeglar den metodologiska ansats som
valts. Det vill säga; den induktiva och fenomenologiska orienteringen gör att teori och
analys i huvudsak kommer efter att empirin undersökts, presenterats och tolkats. Det
innebär att avhandlingen är relativt öppen långt in i texten men får alltmer fokus
vartefter.
Avhandlingens avstamp har redan gjorts i de föregående kapitlen, där det fält
undersökningen beträder om beskrivits i stora drag, liksom undersökningens syfte och
metod. I nästkommande kapitel 3 börjar vi ringa in vad som studerats mer i detalj, det
vill säga RTP samt dess föregångare RTA och efterföljare RUP.
I metodavsnittet presenterades de sex huvudteman som var resultatet av den
fenomenologiska analysen av sju stycken aktörsintervjuer, i kapitel 4-9 presenteras
dessa aktörers utsagor mer ingående under respektive tema och underteman. Varje tema
är ett fristående kapitel som också innefattar en kortare reflektion kring temat samt en
teoretisk och begreppsmässig fördjupning i de kunskapsområden som varje tema
tangerar, undantaget är dock kapitel 8 som handlar om RTPs resultat, dels beror detta
på att RTPs resultat i förhållande till programmålen i sig inte står i fokus för
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undersökningen, dels för att frågan om RTP möjlighet att påverka också tas upp i
fördjupningen kring prat- och handlingstemat.
I kapitel 10 fördjupas temat om prat och handling med hjälp av de observationer som
gjorts vid deltagandet i RTP-möten, det vill säga den andra delen av empirin vid sidan
av intervjuerna. Vid denna punkt i avhandlingen framträder dessutom temat om Prat och
handling som det kanske mest centrala i undersökningen. En återkoppling till den
fenomenologiska analysen görs sedan i kapitel 11 där frågan om det essentiella i RTP
diskuteras samt en summering av intrycken görs från de sex temata som presenterats.
Därmed är också första halvan av avhandlingens syfte uppfyllt – att grunda en förståelse
av regionala tillväxtprogrammet som fenomen.
I kapitel 12 är vi sedan redo att närma oss pudelns kärna, det vill säga den sista delen av
syftet som handlar om att grunda en förståelse av organiseringen av regionala aktörer.
Det blir i detta kapitel som teorier från organisationsområdet hjälper oss att vrida och
vända på frågor kring hur RTP kan betraktas som organisation och organisering utifrån
en mängd olika perspektiv.
I kapitel 13 utkristalliseras sedan RTP som organisation med hjälp av de två
idealtyperna prat- respektive handlingsorganisation och jämförs med en
organiseringsform som skulle kunna benämnas som pratnerskap – ett epitet som fångar
in det centrala i RTP som organisering, och som delvis kan sägas bilda ett nytt
perspektiv på den typ av utvecklingsorganisation som RTP utgör
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3. Regionala tillväxtprogrammet i sex teman
För att bättre förstå vad det var aktörerna berättade om och vad det är denna forskning
har följt finns här ett avsnitt om bakgrunden till de regionala tillväxtprogrammen och
även kort om uppbyggnaden och omfattningen på Västmanland läns RTP.

Regionalt tillväxtprogram (RTP) – en bakgrund
På regeringens uppdrag formulerade varje län i Sverige under 2003 ett regionalt
tillväxtprogram gällande perioden 2004-2007.43 I regeringens proposition ”En politik
för tillväxt och livskraft i hela landet”44 framhåller den sittande regeringen att tillväxt i
ökad utsträckning ska få regional anknytning genom att lokala/regionala aktörer länsvis
samordnar tillväxtåtgärder. Dessa aktörer förutsätts i propositionen ha störst kunskap
om de regionalt specifika behoven samt möjlighet att samverka kring de åtgärder som
bör sättas in. RTP syftade till att öka välståndet, nyföretagandet, attraktiviteten i länen,
samt att minska arbetslösheten genom att öka tillväxten regionalt. Detta var tänkt att
genomföras genom att bilda lokala och regionala partnerskap vars syfte var att
förverkliga programtexten i respektive län. Utöver dessa välfärdsfrågor skulle
programmet genom de insatser som gjordes även främja sociala och ekologiska faktorer
som jämställdhet, integration och miljön.
Vid en snabb jämförelse mellan Västmanlands och Södermanlands län visar det sig att
vissa skillnader fanns i organiseringen i programmen mellan de två länen, i
Södermanlands län bildades fyra funktionella partnerskap kring de fyra huvudområden
som ansågs vara centrala i programmet, i Västmanlands län skapades istället tre stycken
huvudområden under vilka sex stycken insatsområden tilldelades processledare med
ansvar för genomförande.
Den röda tråden har varit gemensam för alla RTP i hela Sverige och utgjorts av att
tillväxten ska främjas genom att regionalt och lokalt koordinera aktörer och resurser i
prioriterade områden. Storleken på partnerskapen och bredden på vilka som är med eller
inte varierade något men huvuddragen har ändå varit att det i stort sett var samma
aktörer som utgjorde stommen i dem, det vill säga; offentliga aktörer, företagsfrämjare,
näringslivsorganisationer,
kommunala
näringslivsansvariga,
föreningar
och
organisationer med näringslivs- eller nyföretagarinriktning. Ofta benämns dessa
organisationer med samlingsepitetet företagens vänner.

43
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Västmanland läns RTP
Tillväxtprogrammet i Västmanland organiserades i tre huvudsakliga insatsområden där
respektive område i sin tur har haft underliggande handlingsprogram för olika
delområden, tillsammans sex stycken. Huvudsakliga insatsområden var:45
1. Företagsamhet
2. Kompetens i arbetslivet
3. Attraktionskraft.

Varje delområdes handlingsprogram hade en av länsstyrelsen utsedd processledare
(nedan satt inom parentes) vars organisation och i rollen som processledare skulle agera
motor och samordnare för utvecklingen inom området. Processledarna skulle främja
samverkan mellan lokala och regionala aktörer inom varje delprogram som fanns
underordnat huvudinsatsområdena:46
Handlingsprogram:

1. Företagsamhet
1.1 Entreprenörskap och innovationer (Almi)
1.2 Marknadsföring och säljkompetens (Almi och
Handelskammaren Mälardalen)

2. Kompetens i arbetslivet
2.1 Kunskap kompetens och hälsa (Regionala kompetensrådet)
2.2 Attitydförändringar (Västmanlands kommunförbund)

3. Attraktionskraft
3.1 Tillväxtmiljö och kultur (Länets kommuner, Länsstyrelsen,
Västmanlands kommunförbund, Landstinget, Westmanna
Turism)
3.2 Lokal utveckling och social ekonomi (Kooperativ
Utveckling Västmanland - Coompanion)

Organisationen ovan var den som gällde vid tillväxtprogrammets start år 2004, några
ändringar i aktörsleden gjordes efter hand, liksom byten i processledarskapet i
delprogrammen. Till exempel lades Westmanna Turism ner och Kooperativ Utveckling
bytte namn till Coompanion.
Arbetet i RTP Västmanland ägde antingen rum enskilt hos varje aktör eller i möten och
samarrangemang tillsammans med andra aktörer inom programmet. Grundidén var att
detta ska ske i anslutning till och nära den ordinarie verksamheten hos aktören.47

45

Länsstyrelsen Västmanland, 2004
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Västmanlands läns tillväxtprogram blev godkänt av regeringen i december 2003 men
vissa förbehåll fanns rörande den svaga kopplingen till mål som åsyftade en hållbar
utveckling:48 Konkret framfördes följande aspekter:
•

•
•

Integrationsperspektivet behövde utvecklas; det vill säga frågor kring till exempel etnisk
mångfald och utveckling av invandrares anställningsbarhet och möjligheter till eget
företagande
Jämställdhetsperspektivet behövde utvecklas; frågor kring jämställd representation och
kvinnligt företagande som exempel.
Det ekologiska perspektivet behövde utvecklas; minskad miljöbelastning och proaktivitet
i tänkandet kring åtgärder inom tillväxtprogrammet.

Dessa tre perspektiv var i Västmanlands RTP integrerade i så kallade horisontella mål
som var tänkta att genomsyra all verksamhet och planering inom programmet. Ett fjärde
horisontellt mål fanns också och handlade om internationalisering – frågor kring
språkkunskap, kulturer och den ökade globaliseringen som präglar företagande i stort. I
nedanstående figur finns en översiktlig bild över RTP Västmanland hämtad ur
programtexten.

Figur 5: RTP Västmanland och dess insatsområden. Källa: Länsstyrelsen Västmanland, 2004.

48

Länsstyrelsen Västmanland, 2004, Bilaga 5
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RTA – Regionala tillväxtavtalet, RTP:s ”föregångare”
RTP kan sägas vara en efterträdare det tidigare regionala tillväxtavtalet (RTA) som
löpte mellan 2000-2003. Innan utformningen av RTP startade i Västmanland
genomfördes en utvärdering av det regionala tillväxtavtalet. I denna utvärdering
framgick att kommunerna inte känt sig tillräckligt delaktiga i processen och inte heller
vid framtagandet av kritiska faktorer för RTA. Det fanns även viss osäkerhet över om
arbetsformen hade medfört ett mervärde för regionen och de inblandade. Däremot rådde
en samsyn om att samverkan hade ökat mellan olika regionala och lokala parter samt att
en del aktiviteter hade initierats via avtalen. En ambition med utformningen av RTP var
därför att skapa en bredare delaktighet och mer samverkan mellan aktörer.49
Nationellt drog regeringens utredare slutsatsen att en viss svårighet i arbetet med RTA
var att det i många fall saknades regional organisationsstruktur för samverkan enligt
detta arbetssätt. Däremot hade regionala aktörers kunskaper om andra aktörers
verksamhet i respektive region stärkts överlag.50
En skillnad i grundutformningen mellan RTP och RTA i Västmanland var att de berörda
aktörerna i RTA i högre grad var styrda av att ett avtal skrevs på som förband dessa att
genomföra tillväxtinsatser inom sitt område. Det var dock ingen detaljerad styrning utan
hade mer av karaktären att varje inblandad skrev under något som kan liknas vid en
avsiktsförklaring i avtalet.51

RUP – en fortsättning på de regionala programmen
Efter de regionala tillväxtprogrammen är dock inte arbetet med regional utveckling slut
i länen, redan under 2006 började landets län formulera sina regionala
utvecklingsprogram (RUP) som i förhållande till RTP hade en vidare omfattning för
olika insatsområden. I RUP samlades ett större spektrum av områden som kan ses ingå i
en hållbar utveckling för länet där exempelvis energifrågor, livskvalitet, trygghet och
kulturfrågor även ingick – utöver de näringslivsinriktade områden som tidigare redan
omslöts av RTP.
De nya programmen skulle löpa på längre sikt mellan 2007 till 2020. I Västmanland
såg man från länsstyrelsen att RTP nu skulle ingå som delprogram integrerat under RUP
och ses som en fortsättning av det arbete som redan hade påbörjats inom RTP mellan
2004-2007. I Västmanland valde man att benämna detta som den regionala
49

Länsstyrelsen Västmanland, 2004, Bilaga 1
Näringsdepartementet, 2003, Promemoria N2003/8926-27/RUT
51
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tillväxtprocessen, medan man i Södermanland valde att benämna det fortsatta arbetet i
RUP som strategier och samlade dessa under Sörmlandsstrategin.52

Vilka resultat vill man nå? – En inblick i RTP-dokumentet
De resultat som programmet syftade till att nå hade en klar koppling till de mål som
angetts i programtexten. Vilka var dessa mål och hur formulerades de? Tanken är här att
lyfta in bilder hämtade direkt ur programdokumentet för att senare ge en kontrast till
aktörernas tankar om resultat.
Om de övergripande målen i RTP står i programmet att läsa följande:
Övergripande mål53:
Det övergripande målet för tillväxtprogrammet är att genomförandet av programmet ska
bidra till att den ekonomiska tillväxten i Västmanland ökar inom ramen för en hållbar
utveckling Den ekonomiska tillväxten mäts:
• på länsnivå och kommunnivå: förändringen per år av BRP – bruttoregionprodukt
(summan av värdet av alla producerade varor och tjänster)
• på företagsnivå: omsättningsförändring och/eller förändring av förädlingsvärde/
år.
Hållbarhetsperspektivet, att tillväxtfrämjande insatser sker på hållbar grund och inte
äventyrar kommande generationers liv och välfärd och det ekologiska kretsloppet,
mäts i form av:
• kontinuerlig uppföljning av de regionala miljömålen och utvecklad samverkan kring
insatser som kan göras för att minska påverkan.
• miljöcertifiering, miljömedvetenhet och nya affärsmöjligheter bland små/medelstora
företag.
• andelen sysselsatta kvinnor och män i nivå med regeringens mål år 2008.
• andelen sysselsatta utrikes födda kvinnor respektive män.
• sjuk- och ohälsotal.

Figuren på nästa sida är även den hämtad från RTP Västmanland och visar en översikt
över de övergripande mål som finns formulerade i programmet54:

52

Länsstyrelsen Västmanland, 2007; Regionförbundet Södermanland, 2007
Länsstyrelsen Västmanland, 2007
54
ibid
53

31

Sidhuvud




Figur 6: Målen i RTP Västmanlands olika handlingsprogram. Källa: Länsstyrelsen Västmanland, 2004
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Vid en närmare skärskådning är det inte svårt att konstatera att formulerade mål är
omfattande, övergripande och de flesta av dem kan kanske tyckas ganska svåra att
påverka för de aktörer som ingår i programmet. De innefattar dessutom mål som är på
samhällsnivå och inte enbart rör till exempel företagande och entreprenörskap.
Svårigheterna med att mäta och utvärdera om RTP gjort någon skillnad tas också upp i
en passage som handlar om problematiken med utvärdering:
En annan fråga är om det finns något orsakssamband mellan en fastställd förändring i en
indikator och genomförda insatser inom ett program, ett insatsområde eller ett
handlingsprogram och det oberoende av om insatserna har som syfte att påverka
indikatorn eller ej. Detta gäller i synnerhet indikatorer på eller över programnivå, dvs.
önskade effekter ur samhällets synpunkt. Exempel på sådana kan vara
sysselsättningsgrad,
arbetslöshet,
bruttoregionprodukt,
bruttomarginal
eller
förädlingsvärde för företagens arbetsställen i programmets geografiska område.55

Här tas således i huvudsak upp faktorer som enligt texten ligger bortom de regionala
möjligheterna att påverka. Det verkar vara en problematik som fördelar sig över större
delen av programmets olika insatsområden, vilket inte minst aktörerna också gett
uttryck för under arbetets gång.
I denna avhandling ligger fokus dock inte på att utvärdera eventuell måluppfyllelse av
RTP utan intresset är istället riktat mot aktörernas syn på processen och skapandet av
förståelse kring vad RTP egentligen handlar om i den komplexa regionala praktik som
programmet ska landa i. Det innebär att kommande empiriska avsnitt kommer att lyfta
fram heterogeniteten i denna process för att så småningom landa i en reflektion kring
vad det centrala – det essentiella – i RTP kan sägas vara.
De nästkommande sex kapitlen kommer behandla de teman som är resultatet av den
fenomenologiska analys som visades i tabell 1 och figur 4, det vill säga vad de 7
aktörerna aktörerna berättade i intervjuerna om regionen, tillväxt, entreprenörskap,
samverkan, resultat, samt prat eller handling i RTP.
När de regionala aktörerna ombads att berätta om sina erfarenheter med RTP visade sig
berättelserna ge upphov till ett antal huvudteman56. Dessa huvudteman gav i sin tur
upphov till underteman inom varje huvudtema och varierar mellan 3-5 till antalet. Dessa
teman och underteman finns sammanfattade i tabell 1 på nästa sida.
De sex huvudtemana utgör i avhandlingen var sitt kapitel. Varje undertema utgör i sin
tur delavsnitt och underrubriker i varje huvudtemas kapitel. På så sätt återspeglar
dispositionen också undersökningens resultat. Dispositionen med teman och respektive
undertema visas i nedanstående tabell.

55
56

Länsstyrelsen Västmanland, 2004, sid 63
Dessa presenterades i figur 2 som frågetecken i olika cirklar.
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Varje huvudtema/kapitel inleds med avsnitt där aktörernas berättande synliggörs genom
att återvända till de citat som belyser aktuellt tema. Tanken med detta är att lyfta fram
aktörernas egna röster med syftet att dels komma ”nära” det ursprungliga berättandet,
dels vara öppen och visa hur aktörernas utsagor på olika sätt relaterar till sina respektive
teman.

Övergripande fenomen; RTP
Huvudteman
Underteman till
respektive tema:

Regionen
1. Vi har det ganska
bra här i länet
2. Det är något som
saknas här i regionen
3. Vad det här med
region är, är inte helt
klart

Tillväxt
1. RTP kan inte
påverka tillväxten i
någon nämnvärd
utsträckning
2. Tillväxten kan vi
påverka
3. Tillväxt är något
som sker i företag
4. Det går inte att
säga vad tillväxt är
egentligen

Entreprenörskap
1. Entreprenören är
en speciell typ av
person
2. Entreprenörskap är
lösningen på
regionens problem
3. Entreprenörskap är
företagande och
”business”
4. Entreprenörskap
kan vara så mycket
annat
5. Entreprenörskap är
kultur och kan fostras

Övergripande fenomen; RTP
Huvudteman

Underteman till
respektive tema:

Samverkan

1. Vi kan inte
samverka för något
hindrar oss
2. Vi måste
samverka.
3. Samverkan skulle
fungera om…
4. Samverkan är
inget problem

Att se resultat
eller ej

Prat vs Handling

1. RTP har faktiskt
gett en del resultat
2. RTP leder inte till
önskade resultat
3. Det är svårt att dra
slutsatsen att RTP
har gett resultat
4. Det finns inte
tillräckligt med
resurser för att det
ska kunna hända nåt
5. RTP är en
marginalföreteelse

1. Prat är motsats till
handling
2. Pratet är produktivt
och meningsfullt
3. Pratets natur och
innehåll
4. Pratet är inte alltid
meningsfullt

Tabell 1: De sex teman som behandlas i denna avhandling och utgör dess disposition, varje tema har ett
antal underteman som utgör underrubriker till dessa teman
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Tanken är att varje kapitel ska behandla sitt respektive huvudtema i fristående avsnitt
där utgångspunkten utgörs av aktörernas berättelser, för att sedan diskuteras med hjälp
av erfarenheter från fältet från de möten jag deltagit i.

Deltagande i möten på fältet
I Västmanland har jag i huvudsak följt två olika typer av RTP-möten, det ena har varit
tillväxtråden som var där det regionala partnerskapet i en bredare mening träffades, det
andra var rådgivarträffar och aktörsträffar som var mer inriktade på att samla regionala
aktörer som i någon form sysslade med företags- och innovationsrådgivning.
Rådgivarträffarna samlade en något mindre skara som arbetade inom ett gemensamt
fält, de fick därför en något mer praktisk prägel där konkreta problem togs upp för
gemensam diskussion. Tillväxtråden präglades mer av olika presentationer och
anföranden från regionala exempel som lyftes fram som framgångsrika arbetssätt eller
för inspiration. I praktiken och under processens gång visade det sig ändå att de båda
mötesformerna vände sig till ungefär samma publik, dryftade likartade frågor och hade
liknande former. Länsstyrelsen beslöt sedan under programperiodens gång att slå ihop
dessa.
En annan mötesarena i Västmanland har varit de som benämndes näringslivsforum, av
vilka jag enbart närvarade vid ett tillfälle, där länets kommunala
näringslivs/sekreterare/chefer/ansvariga möttes för att diskutera gemensamma frågor på
den kommunala näringslivsnivån.57
I Södermanland har motsvarande möten deltagits i, här var de däremot benämnda med
andra namn, till exempel motsvarades tillväxtråden av tillväxtforum och aktörsträffarna
av partnerskapsmöten. Det fanns ändå variationer i storlek och fokus på mötena i de
båda länen, till exempel var tillväxtforum större än tillväxtråd i antal deltagare, medan
aktörsträffarna var större än partnerskapsträffarna i Södermanland. Eftersom
avhandlingens huvudfokus har varit Västmanland har dock det huvudsakliga
mötesdeltagande förlagts där, med enstaka besök i Södermanland. Alla möten
presenteras kronologiskt i en tabell i bilaga 1.

57
Näringslivsforum, Västerås, 050331, kopplingen till RTP var dock relativt oklar, troligen skulle dessa
möten gå av stapeln även om RTP ej funnits, därav deltog jag endast vid ett tillfälle.
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4. Regionen
Regionen är det första av sex teman som behandlas kapitelvis i denna avhandling.
Inledningsvis ser vi att de regionala tillväxtprogrammen var indelade geografiskt och
administrativt länsvis. Det gav vissa förutsättningar för programmen då det var på
länsnivå det skulle avgöras vilka aktörer som skulle ingå i dem, men också innehållet i
själva programmet. Varje program skulle ju främja tillväxten inom sitt län. Det tycks i
efterhand ge en fingervisning om att länet skulle vara liktydigt med region i RTPsammanhang. Nedan beskrivs hur aktörerna vid tidpunkten för genomförda intervjuer
uppfattade begreppet region.

Om regionen
Tema 1. Vi har det ganska
bra här i länet

Tema 2. Det är något som
saknas här i regionen

Tema 3. Vad det här med
region är, är inte helt klart

Här i Västmanland fungerar det
bra i grunden

Regionen/länet består av
konkurrerande kommuner

Det finns olika attityder
(kulturer) i regionen beroende
på vilken stad vi befinner oss i

Här i Västmanland pratar vi
med varandra av tradition

Länet har ingen egen
sammanhållen identitet

Det är Mälardalen som är vår
region

Här i Västmanland finns inga
allvarliga konflikter

Vi känner inte att vi tillhör
samma region fast vi tillhör
samma län

Det är Stockholmsregionen vi
tillhör

I andra län ser vi mer konflikter
än vi har här

Lokala agendor är viktigare än
regionala i kommunerna

Vår region är en triangel mellan
Örebro, Västerås och Eskilstuna
Länet är en dålig
regionindelning
Högskolan bör vara en motor i
regionen
De norra länsdelarna känner inte
samma samhörighet till
Västerås
En region är inte alltid en
region, det beror på vilka vi
samarbetar med

Tabell 2; Huvudtemat ”Region”, med dess underteman (1-3) och de kondenserade
meningsenheter som utvunnits ur aktörernas citat
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Länet visade sig vara en viktig dimension för aktörerna inte minst dess betydelse för
regionbegreppet som aktörerna hade att förhålla sig till när de berättade om RTP, men
här visade det sig också att aktörer inte alltid ville begränsa sig till länet. Intressant var
att se vilka alternativ aktörerna såg i sina tolkningar av region och deras relation till
denna region, samt kanske också vad aktörerna såg som typiska kännetecken för sin del.
I fortsättningen behandlas därför varje tema för sig. Koppling sker då till vad aktörer vid
tidpunkten för intervjuerna ansåg varför diskussioner kring tabellen samt innehållet i
tabellen skrivs i presens.

Vi har det ganska bra här i länet
Det regionala tillväxtprogrammet skapades för att lösa en hel del av de problem som vid
denna tidpunkt fanns i länet. Här finns inslag i aktörernas berättelser om motsatsen, att
problemen inte alltid är så stora och att det finns anledning att se positivt på länets
tillstånd. Ett av de centrala teman som framkommit är samverkan, här finns en tanke i
programmet att samverkan mellan aktörerna bör bli bättre och om detta sker främjas
tillväxten, men i en av aktörernas utsagor framkommer också erfarenheten att just
samverkan skulle vara något som kan ses som typiskt för regionen och att den i grunden
är bra. Vederbörande har bland annat erfarit att:
I grunden så har vi här i Västmanland en ganska bra samverkan mellan de olika
organisationer som finns, mellan oss, kommunerna, länsstyrelsen och med flera.

Aktören ser också att detta beror på något som byggts upp över tid då det nämns som
sprunget ur en tradition:
Jag tror att det finns en tradition att prata med varandra på något sätt

Aktörens upplevelse är också att detta skulle vara ett typiskt drag för Västmanlands län,
att aktörerna genom åren byggt upp sätt att kommunicera och prata med varandra som
gör att samverkan inte framstår som lika problematisk i jämförelse med till exempel i
grannlänen. Det ses också som en slutsats av att det inte bildats ett övergripande
regionförbund i Västmanland. Aktören uttrycker att:
Trycket på den frågan (om bildandet av ett regionförbund, förf anm) är inte alls särskilt
stor i Västmanland, det tror jag beror på att det finns så pass öppna kanaler, det finns
inget krig i Västmanland.

Vederbörande gör också i denna fråga en jämförelse med grannlänet Södermanland
angående bildandet av regionförbund:
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Ja, där uppfattar jag att det har varit mer av motsättningar mellan kommunerna och
länsstyrelsen så där har man väl sett regionförbund som en väg att överbrygga
organisationerna, och den situationen har inte vi haft i Västmanland.

I detta undertema finns onekligen en positiv underton om att det i Västmanland finns en
underliggande tradition att kommunicera med varandra, samt att det i relationerna
kommuner emellan likväl som mellan kommuner och länsstyrelsen ser ganska fredligt
och civiliserat ut. Som aktören uttrycker det – det finns inget krig i Västmanland.

Det är något som saknas här i regionen
I kontrast till föregående stycke finns också exempel på den motsatta synen på
tillståndet i regionen. En helhetssyn på länets utveckling tycks saknas bland länets
kommuner med, ur ett länsperspektiv, risk för suboptimeringen att gynna den lokala
ekonomin som följd på bekostnad av andra lokala ekonomier. Bland kommunerna
framträder den tydliga bilden av att det ofta inom vissa områden råder ett hårt
konkurrensläge mellan dem. En kommunal aktör ger exempel på detta:
Man konkurrerar om företagsetableringar och bosättare. Det slutliga målet för alla
kommuner är att få fler bosättare, det är det som i slutändan ger fler intäkter. Och alla vill
ju ha fler bosättare

Det får till följd att kommuner ibland ser svårigheter med att se sin roll i ett större
sammanhang som till exempel RTP, eller att man regionalt får problem att mobilisera
viljan att aktivt ingå i sådana regionala initiativ. En processledare ger också uttryck för
detta och anger att det kan saknas engagemang och intresse från lokala politiker vad
gäller RTP:
Alltså, kommuner gillar inte det här med uppifrån direktiv, RTP imponerar inte direkt på
lokala politiker.

I detta påstående ligger aktörens erfarenhet av visst motstånd och motvilja från
kommunala politiker att bli delaktiga i program vars direktiv kommer uppifrån, det vill
säga från länsstyrelse och i en förlängning på nationell nivå från regeringen och EU. Det
antyds att lokala agendor inte alltid sammanstämmer med de direktiv som påbjuds från
”ovan” och att dessa projekt därför inte alltid känns angelägna eller ens naturliga och
logiska att implementera på lokal nivå.
En central aktör i regionen är Mälardalens Högskola som dessutom är
länsöverskridande med sina dubbla campus i både Västerås i Västmanland och
Eskilstuna i Södermanland. Flera aktörer menar att Mälardalens högskola varit relativt
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osynliga i RTP-processen och på RTP-möten. En processledare pekar dock på en
ljusning:
Jag tycker att det är bra att Högskolan är med i den här processen för Högskolan behöver
ju också tydliggöra sin roll som motor i regionens utveckling och där tycker jag att
Högskolan blivit bättre på senare år när det gäller samverkansfrågor. Robotdalen är ju ett
sådant exempel

I detta sammanhang bör kanske en förtydligande reflektion göras då jag som forskare
kanske inte ses som en helt neutral aktör i denna fråga i intervjusituationen. Det kan
tänkas och har väl blivit tydligt vid ett flertal tillfällen att jag inte enbart setts som en
oberoende och fristående forskare, utan även ibland uppfattats som en ”officiell
representant” från Mälardalens Högskola för att utvärdera programmet. Därför är det
svårt att göra alltför stora tolkningar i de uttalanden som gjorts kring Högskolan.
Ovanstående uttalande visar dock på två saker, det första att Högskolan tidigare setts
som relativt inaktiv i på den regionala programarenan, men för det andra att den blivit
bättre i detta avseende.
Ytterligare exempel framkommer på upplevda saknade faktorer i regionen. Exempelvis
att länet saknar en gemensam ambition och att RTP inte lyckats att greppa den
problematiken, eller att det ens skulle vara möjligt att i ett tillväxtprogram skapa en
sådan gemensamhet, bland annat pekar en kommunal aktör på att:
Det som däremot kan vara svårt att hitta, det är när hela länet ska hitta en gemensam
ambition, att försöka hitta en hel identitet och försöka ställa den mot till exempel
Stockholm.

Här återfinns också begreppet identitet och Stockholm får symbolisera en region som
dels tolkas ha egen identitet, dels också något som Västmanland jämförs med eller ställs
som konkurrerande emot.

Vad det här med region är, är inte helt klart
Regionavgränsningen i RTP utgörs ju av länet Västmanlands gränser, men när samtal
förts med aktörerna om RTP och de relaterar det till region som begrepp är det inte
alltid självklart att det är länet Västmanland som åsyftas eller ens känns som den
naturliga regionala indelningen för dem att verka i. Till att börja med kan den lokala
omgivningen utgöra den region de förhåller sig till. En kommunal aktör exemplifierar
detta när vederbörande beskriver de olika regionala förutsättningarna som finns för
entreprenörskap ur ett lokalt perspektiv och beskriver sin region som en konstellation av
flera olika städer:
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Men i X-stad är det lite mera småföretagaranda, och i Y-stad med ridskolor, men här i Zstad är det svårare att få folk att förstå att det här med hästar är annat än en
hobbyverksamhet. Det ska ryka och skramla om riktiga jobb vet du…

Det visar sig tydligt, särskilt när de kommunala aktörerna berättar om regionen, att
Västmanland består av ett flertal mindre regioner som utgörs av i storleksordningen två
till fem mindre tätorter. En sådan är KAK-regionen som består av Köping, Arboga och
Kungsör. En annan kan vara Fagersta och Norberg. På olika sätt knyts dessa ”subregioner” samman av deras gemensamma historia, geografiska närhet eller samarbeten
och delade problem. Ibland sträcker sig dessa mindre ”regioner i regionen” över
länsgränserna till grannstäder i angränsande län. I KAK kan Arboga till exempel sägas
ha en ”dragning” mot Örebro (Örebro län), Köping mot Västerås (Västmanlands län)
och Kungsör mot Eskilstuna (Södermanlands län) – helt enkelt eftersom de är de
närmaste större städerna.
Västerås, Västmanlands största stad, utgör ett centrum och i viss mån även dominerande
aktör i länet. Samtidigt vill inte alla av de mindre orterna kännas vid att de skulle
tillhöra samma region som Västerås. En kommunal aktör i en till Västerås närliggande
ort antyder dock att man tillhör Västerås-regionen men också att så inte verkar vara
fallet i de yttre delarna av Västmanland:
Ju längre norröver man kommer, desto mer upp i skogen blir det ju. Vi känner ju annars
att vi hör ju ihop med Västerås

En annan kommunal aktör fyller på med samma upplevelse om att länet skulle bestå av
olika regioner som delas av igenom två axlar; en sydlig och en nordlig:
Det är ju en väldig skillnad mellan våra kommuner som ligger i norra länsdelen och de
som ligger på axeln mellan Stockholm och Örebro. De i norr har till exempel mer
gemensamt med varandra så det här med länsgränserna är en hämsko helt enkelt.

Aktören benämner här till och med länsavgränsningen som en hämsko – en hindrande
faktor i det regionala utvecklingsarbetet inom RTP.
En annan aktör från västra delen av länet visar att känslan av att inte tillhöra samma
region även kan löpa i öst-västlig riktning också:
Där (inom RTP, förf anm) lär man ju naturligtvis känna de där personerna, men det känns
ju knappast som att vi ligger i samma region som Heby58. Så regionmässigt kan man ju
knappast ens säga att vi tillhör Västerås.

En kommunal aktör exemplifierar ytterligare detta synsätt på länsgränser:

58

Vid intervjutillfället tillhörde Heby Kommun Västmanlands län, kort därefter utträdde Heby ur
Västmanlands län för att ansluta till Uppsala län.
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Jag uppfattar att vi tillhör en region som omfattas av Örebro, Västerås och Eskilstuna.
Den triangeln är vår region, så länsgränserna är egentligen inte alls någon bra gräns för
oss, och inte en naturlig gräns.

Aktören visar på att den kommun han verkar i tangerar tre olika län, Örebro,
Södermanlands och Västmanlands län, vilket gör att RTP Västmanland upplevs ha en
alltför begränsad avgränsning geografiskt i dennes fall.
Mycket av bilden kring hur regionen håller ihop eller vad som kan sägas bilda regionen
läggs vid infrastrukturförutsättningarna för de olika orterna. Till exempel nämns tidigare
Stockholm – Örebro som en axel där järnväg och motorväg löper som pulsådror för att
förflytta regionens människor och varor. Infrastrukturfrågor blir därför också intimt
förknippade med regionfrågan, om hur aktörerna förhåller sig till det de kallar sin
region. En kommunal aktör markerar sin uppfattning om detta:
Sen konkret tycker jag att kollektivtrafiken är den allra viktigaste frågan för tillväxt och
näringen – förmågan att transportera människor mellan stor-Stockholm och inom
regionerna.

Återigen dyker stor-Stockholm upp som en stark faktor som påverkar synen på
regionen. Många aktörer har påpekat närheten till Stockholm som en positiv faktor för
arbete, att locka boende och handel. Användandet av Stockholm i synen på sin egen
region gör att regionbegreppet då också expanderar från att begränsas vid att endast röra
Västerås/Västmanland och Stockholmsregionen till att omfatta Mälardalen vilket då
också omsluter södra Mälardalen, dvs Södermanland och även i vissa fall Örebro län i
väster. Mälardalen benämns ofta som den ”naturliga” regionen för den framtida
strategiska utvecklingen. En kommunal aktör menar att RTP inte fångat upp detta utan
menar att program måste handla om att utveckla planer och varumärken för
Mälardalsregionen istället för bara Västmanlands län.
Jag tror att det så går att få ut, det är ju att man kan komma överens om vad kännetecknet
för Mälardalen ska komma att bli, varumärket Mälardalen, och vilket fokus ska vi ha?

Vilken region man anser sig tillhöra kan dock variera beroende på i vilket sammanhang
region åsyftas. Regionbegreppet kan användas flexibelt beroende på vem man
samarbetar med i olika konstellationer. En kommunal aktör beskriver detta:
Jag tror inte att det alltid kommer att vara så att den regionen (här åsyftas Västmanlands
län, förf anm) kommer att göra saker tillsammans, för vi har ju delvis olika
förutsättningar. När det gäller turistisk inriktning så kanske vi har ett annat samarbete
som plockar upp orter som är likvärdiga med oss och kanske jobbar med någon kommun
som ligger utanför regionen.

Aktören fångar här upp att det ibland är länet som är den region man samverkar inom,
men att inom vissa områden ter det sig naturligt att söka samarbetspartners och bilda
konstellationer på andra sätt och ingå i andra regionala indelningar. Det är således inte
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självklart att en kommun konstant ligger i en region, utan deltar i olika regionala
konstellationer beroende på arten på det som ska åstadkommas. En annan kommunal
aktör uttalar sig om länet som regionindelning och administrativa gränsers eventuella
svårigheter:
Ja, det är ju egentligen en bra fråga för att här följer vi ju de administrativa gränserna, och
det kan man göra eftersom systemet är uppbyggt efter det. Samtidigt så blir det ju
naturligtvis en svaghet därför att den funktionella regionen inte följer de administrativa
gränserna. Det går ju dock att hantera inom ramen för ett regionalt tillväxtprogram
eftersom det handlar väldigt mycket om de offentliga medlens användning och de följer
de administrativa gränserna. Det blir svårare om man fört ett initiativ som försöker skapa
innovationssystemet Västmanland, för då, då är inte jag med längre. Ett
innovationssystem kan inte baseras på geografi utan måste baseras på näringsstruktur och
bransch.

Aktören är inne på att länsgränserna till stor del fungerar inom RTP-sammanhang,
eftersom de flesta insatser och resurser i programmet är offentliga. Det han motsätter sig
är tanken på att Västmanland skulle bli ett konstruerat regionbygge där hela länet ses
som ett innovationssystem. Att hela länet skulle kunna hänga ihop efter ett
tillväxtprograms genomförande menar han är en utopisk tanke, något som förutsätter att
näringsstrukturen följer länsgränserna vilket det inte gör enligt honom. Den kommunala
aktören fortsätter sin berättelse:

Vi pratar ibland om att vi är en del av Bergslagen och har gemensamma intressen med de
som har den bakgrunden, näringslivsstrukturen, geografin. I andra sammanhang så är det
Stockholm-Mälardalen som är en vid definition på det hela. Jag tror att man måste kunna
hålla flera saker i huvudet samtidigt. Vi har ju vissa gemensamma intressen med andra
kommuner i länet på grund av att det är länet, men i många fall kliver vi över
länsgränserna. Vi har ju till och med en rad gemensamma kommunorganisationer med
kommuner i Dalarna, A och B i första hand.

Här kom aktören in på ett exempel på samarbete över länsgränserna, där gemensamma
intressen och nytta ligger till grund för samarbetet. Det som dock är det mest väsentliga
för denne aktör, utifrån sin kommuns perspektiv är:
Den mest intressanta är ju den funktionella arbetsregionen, var folk finns och rör sig, som
i sin tur speglar sig mycket på infrastruktur och kommunikation. Det är ju vårt stora
dilemma att den funktionella arbetsmarknadsregionen 1985 där vi sitter, den bestod av X,
Y och Z kommuner. 2006 bestod den av exakt samma kommuner, och dock hade alla
förlorat befolkning sedan dess och var mindre, resten av Västmanland har ju smultit ihop
till en och Sörmlands sju har blivit tre och Uppsala-Stockholm har vuxit ihop. Vi är
nästan unika i att det bara är de här tre små kommunerna. Det är det stora regionala
problemet för vår del.

Och fortsätter på samma tema om arbetsmarknadsregioner:
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Hur blir vi en större funktionell arbetsmarknadsregion? Till en del hänger det på
Västmanlands lokaltrafik, till en del hänger det på länsstyrelsen som sköter de regionala
infrastrukturplanerna, så att där spelar länet roll. Men det är kanske med Avesta och
Ludvika vi ska koppla ihop oss, och då går vi åt andra hållet.

Återigen visar sig en kluvenhet i vilken region som egentligen är den ”riktiga” att
tillhöra för denna kommun. Man verkar se en omvärld som ”smält” samman till olika
regioner, men där denna kommun blivit ”kvar” och något utanför. I den egna lokala
miljön, som består av tre kommuner, verkar tiden och utvecklingen ha stått still och
befolkningsmängden dessutom minskat.

Den svårfångade regionen – en diskussion
För aktörerna verkar det en smula kluvet vilken region de befinner sig eller verkar i.
Beroende på vad det gäller så ändras den regionala innebörden med uppgiften. Ibland är
det en lokalregion, till exempel KAK (Köping, Arboga, Kungsör) som är ”regionen”.
Arboga finner dock dragkrafter ibland mot Örebro, Kungsör mot Eskilstuna, Köping
mot Västerås – det vill säga de närmaste större städerna, Ibland sammanfaller regionen
med länet, ibland anges Mälardalen, ibland är det Västeråsregionen, de norra
länsdelarna känner ibland samhörighet med södra Dalarna, ibland är det
Stockholmsregionen som gäller.
Detta är förstås både komplext och förvirrande, men kanske inte så märkligt ändå
eftersom de olika regionbegreppen ansluter till en bestämd idé eller tanke om
tillhörighet och en rationalitet i det om varför det är bra, vad man har att vinna på att
”höra ihop” – antingen inåt som helhet (”vi i KAK”), eller utåtriktat mot sin närmaste
stora granne, till exempel Västerås eller Stockholm.
Aktörerna verkar dock ändå tycka att det blir lite trubbigt när ett tillväxtprogram så
tydligt avgränsar sig med hjälp av länsgränser. Frågan kan till exempel ställas, i något
som kan likna ett tankeexperiment, om hur de regionala aktörerna skulle interagera och
organisera sig om det inte skulle finnas några län eller länsgränser runt västra
Mälardalen. En gissning skulle kunna vara att aktörerna inte skulle formera sig i
regionala formationer som liknar de länsgränser som nu existerar. En följdfråga kan då
vara om det verkligen är logiskt att arbeta i regionala tillväxtprogram som har denna
regionindelning som väldigt få av aktörerna relaterar till som varande naturliga för
dem? Nu har i och för sig de ansvariga för RTP i Västmanland påpekat att de inte ser
något som hindrar samarbeten över länsgränserna, och till och med sagt sig uppmuntra
sådant. I praktiken påverkar dock länsgränserna ändå en hel del. Man har sin
länsstyrelse att vända sig till i vissa ärenden, sin kommun i vissa ärenden, sitt landsting i
andra. De offentliga aktörernas verksamhet har ofta sina verksamhetsområden indelade
efter länsgränser även de, även om flera aktörers distrikt kan sträcka sig över flera län.
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För en grupp som försöker att genomföra ett regionalt utvecklingsprogram i Sverige
med länet (vilket som helst) som regional indelning kan det tyckas vara praktiskt om
alla socialt konstruerade regionindelningar följdes åt. Visst vore det kanske skönt för
regionförbund och länsstyrelser om deras län också betedde sig och följde länsgränserna
även funktionellt och kulturellt enligt alla olika kriterier. Så är dock inte alltid fallet
Konkurrens och samverkan dyker också upp som inslag i aktörernas utsagor. Tydligt är
att det inom länet, till exempel mellan kommuner, finns konkurrens som delvis ses
försvåra synen på länet som en sammanhållen region. Det torde också försvåra konkreta
samarbeten, men här fanns också exempel på aktören som tycker att man i Västmanland
har en särskild anda och kultur av samförstånd, samarbete och att hålla sig ifrån
konflikter.

Regionen – ett begrepp med olika innebörder
Region som begrepp har lite olika betydelser beroende på vilken definition som
används. Ett sätt att närma sig regionbegreppet är att se att det alltid förhåller sig i
relation till något bestämt kvalitativt kriterium. Till exempel funktionalitet, ekonomi,
kultur och så vidare. Vidare är det rimligt att tala om att en region i regel inrymmer en
rumslig dimension, att det är en rumslig enhet, en indelning av ett område som särskiljer
det från, eller utgör en avdelad del av, ett annat område.59 Med ledning av detta kan vi
inte konstatera mer än att en region är något som betecknar en yta som troligen är större
än en hatt? och mindre än en planet - men att det alltid är kopplat till en kvalitativ
betydelse som avgör regionbegreppets aspekt. Vi behöver precisare definitioner som
fördjupar de kvalitativa kriterierna.
För att få en startpunkt i begreppets olika dimensioner kan vi använda
nationalencyklopedins definitioner av region:
Region:60
region (lat. re´gio 'läge', 'trakt', 'landskap', eg. 'riktning', av re´go 'rikta', 'styra', 'leda'),
term som i sin allmänna betydelse avser ett geografiskt område. I administrativa
sammanhang betecknar region vanligen en nivå mellan centralmakten och lokalsamhället,
men den kan även avse ett transnationellt område (t.ex. Baskien, som har rötter både i
Spanien och Frankrike). För termens vetenskapliga betydelse inom geografiämnet måste
åtskillnad göras mellan homogena regioner och funktionella eller centrerade regioner.
De förra betecknar områden som i ett eller flera avseenden visar stor inre likformighet
men samtidigt klart skiljer sig från omgivande områden. De senare är områden som hålls
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samman genom starka inre samband (t.ex. en lokal arbetsmarknad, en tätort med
pendlingsomland eller ett kommersiellt centrum med kundomland).

Wikipedia kompletterar med följande:61
Regions are areas and or the spaces used in the study of geography. A region can be
defined by physical characteristics, human characteristics and functional characteristics.
Regions are conceptual constructs and, thus, may vary among cultures and individuals

I dessa kondenserade definitioner syns en del centrala kriterier som kan kopplas till
regionbegreppet. I de regionala tillväxtprogrammen är länet den centrala
regionindelningen för respektive program. Här är kriteriet att länet utgör en nivå mellan
centralmakten på nationell nivå och det lokala samhället som representeras av den
kommunala nivån. Här kan RTP ses som en spelplats där dessa olika nivåer möts för att
genom programmen söka integrera både lokala, regionala och nationella mål.
I fallet med länet är det en administrativ indelning av landet som härstammar från en
process som slutfördes redan 1600? där indelning av administrativa enheter av landet
medförde att centralstaten kunde utöva kontroll över landsdelarna via en rationell
byråkrati. Denna indelning finns fortfarande kvar idag där länet Västmanland är en
administrativ enhet i nationen.62 Denna typ av länsindelning kan också kallas formella
regioner.63
Nästa aspekt av regionbegreppet som Nationalencyklopedin tar upp är den homogena
regionen som utmärker sig genom en stor inre likformighet som särskiljer den från de
omgivande geografiska områdena. Denna aspekt är till exempel i Västmanlands fall
relativt svår att bedöma. Här kan frågan ställas vad likformighet skulle vara och om
länet skiljer sig från de omgivande i någon signifikant grad. Likaså kan frågan ställas
om så är fallet mellan de olika regioner som de olika länsdelarna, hur stor inre
likformighet har de olika kommunerna och särskiljer de sig nämnvärt från sina grannar?
Till exempel brukar Gnosjöregionen i Småland eller Emilien i norra Italien benämnas
vara regioner med sådan stor inre likformighet där en regional identitet och stark kultur
utvecklats och blivit framgångsfaktorer i den regionala utvecklingen64
Kulturella regioner har denna inre likformighet som består av en stark identitet
framvuxen ur historiska händelser som gör att innevånare känner sig tillhöriga en
geografisk plats. Ett exempel kan här vara Baskien som är en kulturell region som är
delat i två delar mellan Frankrike och Spanien vars formella gränsdragningar inte följt
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de kulturella. 65 Detta exempel visar på att regionbegreppet blir komplext eftersom en
och samma plats kan vara del av en mängd olika regioner beroende på vilket kriterium
som används.
Regionen kan också ses ur ett funktionellt eller centrerat perspektiv, där regioner bildas
kring starka centralorter, goda kommunikationsvägar till arbetsmarknader och
kommersiella centrum. Här ses region snarare ur ett praktiskt än ett kulturellt
perspektiv. Ett närliggande begrepp är ekonomisk region.66
En funktionell region kännetecknas av att en geografisk enhet binds samman av
gemensamma intressen. Dessa regioner kan spänna över läns- och landsgränser och
kräver någon form av officiell mellanregional organisering. Mälardals- och
Öresundsregionerna kan ses som exempel på det.67
Regionbegreppet används ofta i betydelsen av att den står som en motsats till nationen
som avgränsning. Det är starkt historiskt förknippat med decentralisering och motpol till
statlig central makt. Denna syn på regionen och vad den får för betydelse kan härledas
till 1800-talets Frankrike och idéer från tänkare som Reclus och de Torqueville som
ville återregionalisera landet genom att dela upp det i mindre enheter med visst
självbestämmande, något som i praktiken medförde en inskränkning av makten från
centralstaten ut i landet.68

Region som någonting skapat
Centrala frågor finns dock fortfarande hängande i luften. Till exempel: hur uppstår
regioner? Varför finns de? Vilka blir framgångsrika?
Ibland har regioner formats av naturliga geografiska förutsättningar – till exempel
vatten och berg, en ö är avgränsad av vatten och utgör en naturlig indelning. Liknande
kan regioner bildas kring vattendrag, sjöar och hav, liksom de kan åtskiljas av djupa
skogar och bergskedjor. Naturregioner är ytterligare ett sätt att se hur en region kan
indelas. I dessa har yttre fysiska förutsättningar angivit regionens utsträckning.69
En annan utgångspunkt är att se regioner som sociala konstruktioner som växer fram i
olika processer kring centrala kriterier. Det medför också att dessa processer ser väldigt
olikartade ut. Till exempel kan processen som leder fram till att en kulturell region
bildas skilja sig från processen att skapa funktionella eller ekonomiska regioner, ibland
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samspelar de och sammanfaller, ibland kan de vara motverkande krafter som förhindrar
nya regionbildningsförsök eller förändringar i existerande regionkonstruktioner.70
Ibland verkar det som om regionbildningsprocessen hittat ”rätt” av sig själv och
därigenom blir ett framgångsexempel som andra regioner vill leva efter. Norra Italien
som uppmärksammats genom Robert Putnams forskning och vårt eget svenska Gnosjö
brukar nämnas som framgångsrika regioner. I dessa exempel verkar de kulturella och
funktionella/ekonomiska kriterierna sammanfalla till regionernas favör.71
Det regionala byggandet, ”konstruerandet”, av regioner blir då en frestande utmaning att
ge sig i kast även för andra regioner och lystna blickar vänds mot på Norditalien och
Gnosjö efter framgångsreceptet på den ideala regionen. Man vill fånga det som de
framgångsrika regionerna verkar ha.
Vissa regioner, menar man, har en kultur, en tradition, eller rent av en atmosfär av
företagande, entreprenörskap och samarbetsvilja72

Många av de olika regionala utvecklingsinitiativ som sjösatts under de senaste tio åren
har präglats av tankar som går ut på regioner är något som ska byggas, designas och
formas med hjälp av politiska medel i olika program.73 Det kanske motsägelsefulla i
detta är att de bakomliggande orsakerna till Norditaliens och Gnosjös framgångar ofta
sägs ligga i den naturliga framväxten av en stark regional kultur och ett socialt kapital –
något som är svårt att på kort tid skapa med olika utvecklingsprogram, om det ens
någonsin att skapa på ”konstgjord väg”.
Att försöka se regioner som homogena är dock inte en god idé enligt australienska
erfarenheter där forskarna Beer, Maude och Pritchard istället pekar på att regioner är
komplexa arenor där många intressen och mål samsas, krockar och drar åt olika håll.
First, we cannot assume that a region constitutes a community with common interests.
Regions have internal economic and social divisions, and often conflicting interests, so
the question of how regional agendas are determined is an important issue of regional
governance.74

För att arbeta framgångsrikt med regional utveckling menar de att ett regionalt
ledarskap är av yttersta vikt, men också att själva arenan för arbetet - regionen – känns
logisk för arbetets avgränsning för de inblandade parterna. Här lanserar de begreppet
logisk region som de menar finner sin grund i följande olika anledningar
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•
•
•
•
•

Området har industrier som verkar inom likartade branscher
Området är beroende av resurser från samma källor
Området delar samma infrastruktur
Områden med likartade problem
Områden där sociala eller företags kopplingar riktas mot en gemensam större
stad

Men alla regioner kan inte vara ”vinnare” och uppvisa hög tillväxt. Under den
utveckling som skett där en ökad globalisering också paradoxalt inneburit att starka
regioner ses som allt viktigare för att klara sig internationellt, och regionalisering varit
något som gynnats på både statlig och överstatlig nivå, så framträder ändå vissa regioner
starkare än andra. De som klarat sig bäst kan enligt Pike med flera75 delas in i tre olika
kategorier:
De stora metropolerna. De riktigt stora städerna i både den utvecklade västvärlden och i
underutvecklade länder uppvisar generellt en hög tillväxt på grund av den höga
koncentrationen och tillgången till kapital, kompetens, fastigheter, service med mera. Den
höga koncentrationen av dessa produktionsfaktorer gör också att resurser lockas till
forskning och utveckling i storstadsregionerna
De mellanstora industriella regionerna. Detta är en kategori som tycks ha vunnit på att
globaliseringen gjort att produktionsfaktorer är lättrörligare. Ofta har också dessa
områden ett lägre löneläge än de stora städerna vilket gör dem attraktiva för nyetablering
av personalkrävande och arbetsintensiv produktion. Här spelar också lokala sociala
faktorer en roll för framgången och attraktiviteten.
Turistregioner. Områden med väldigt hög attraktivitet lockar många besökare och får
därför också en ökat utbud som i sin tur lockar ytterligare människor. Turistnäringen är
på en del platser i världen en huvudnäring och har ersatt den traditionella jordbruks- eller
industrinäringen.

Gemensamt för dessa tre typer av tillväxtregioner är att framgångens frukter inte alltid
fördelas rättvist. Det visar sig ofta att tillväxt också kan fördjupa klyftor i samhället där
ett fåtal lyckas göra sig rika, medan det lågavlönade flertalet inte lyckas skörda mycket
av detta. Detta märks kanske särskilt i underutvecklade länder
Hur, och vilka frågor som blir dominerande för regional utveckling är ett intressant
område som kommer att utvecklas senare, liksom exempel från Mälardalen som visar på
försök att bygga regioner kring vissa nyckelfrågor, varav några är de som ovan listats.
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Regional utveckling som politiskt område
Regional utveckling som politiskt område som vi ser det idag har inte funnits i sin form
särskilt länge. Det räcker att backa till 70- och 80-talen för att se att den regionala
utvecklingspolitiken har genomgått något som måste liknas vid ett paradigmskifte.
Området har gått från att i huvudsak ha handlat om att fördela välfärden på ett
solidariskt sätt i landets delar, samt från ett fokus på stora industriers utveckling och den
växande offentliga sektorn – till att tillväxt är något som ska skapas regionalt.
Välfärdspolitik övergår till att bli tillväxt- och regionalpolitik.76
Parallellt med detta följer en utveckling där den statliga regeringsnivåns roll genomgår
en förändring på ytterligare sätt. Från att landets utveckling huvudsakligen styrts från
den statliga nivån har utvecklingen visserligen gått mot att regionerna länsvis fått ökat
ansvar och inflytande över tillväxtfrågor, men tendensen är också att makten skiftat åt
andra hållet, det vill säga det överstatliga. Med det menas att många frågor också avgörs
ovanför nationers regeringars räckhåll inom EU som sedan får direktpåverkan i Europas
regioner. En del av regionalpolitiken skapas i själva verket i Bryssel, där kanske i
synnerhet strukturfondernas medel har påverkat förutsättningarna för den framväxande
betydelsen för den regionala nivån.77
Paradoxalt är att regionen dels kan ses som ett sätt för staten att få kontroll och
administrera delarna i en nation, dels som att regionen i sig kan ses som en motpol till
staten. I RTP:s fall har regeringen lämnat ifrån sig tillväxtinitiativet till länen
(decentralisering), men samtidigt dikterat stora delar av vad programmen ska innehålla
och hur de ska utformas (centralisering).78
2002 bildades politikområdet regional utvecklingspolitik med RTP och RUP som
viktiga former för den nya inriktning som politiken tar under början av 2000-talet. Med
denna inriktning betonas särskilt de funktionella aspekterna av regional utveckling, till
exempel via regionförstoring som innebär att de funktionella arbetsmarknaderna växer
och att människor arbetar och rör sig över större områden. Ju starkare de sammanhållna
arbetsmarknaderna är, desto större förutsättningar bedöms de olika regionerna ha att
klara sig över tid och stå starka i internationell konkurrens.79
En förändring i regionalpolitikens syn på planeringens roll i regional utveckling syns
också mellan 70-80 talen fram till nu. Förr sågs politiken ha en genomförande roll,
medan den nu snarare handlar om att skapa målbilder och visioner för att skapa

76

Syssner, 2008
Ek & Tesfahuney, 2008
78
Stenlås, 2008
79
Andersson m fl, 2008
77

50

Sidhuvud
”strategisk handlingsberedskap” och en bred medvetenhet som delas av många aktörer
samtidigt i regionerna.80

Den funktionella Mälardalsregionen, existerar den?
Erik Westholm, professor i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna, tar som
huvudredaktör i antologin Regionen som vision upp en intressant vinkel på den
funktionella regionen som begrepp. Dess tema känns i högsta grad relevant för denna
avhandling då den inbegriper studier som innefattar länen runt Mälaren (och därigenom
Västmanland och Sörmland) samt att några av intervjurespondenterna i studien är
sådana jag själv också intervjuat.
Antologin skärskådar Mälardalsregionen där Stockholm ses som den dominerande
kraften. Här beskrivs hur föreställningar om tillväxt kopplas till överlevnad och hur den
lokala nivån ser sin enda chans till överlevnad i internationell konkurrens genom att
försöka ingå i ett större sammanhang. Resultatet blir en process där de politiska
företrädarna samt aktörer på regional och lokal nivå injagas i den dominerande tanken i
att det gäller att ”vara med”, för står man utanför så riskerar man att inte överleva.
Därigenom läggs också den gynnsamma grogrunden för föreställningarna om en
funktionell Mälardals-/Stockholmsregion - en region som enligt de regionala aktörerna
redan är ett faktum och fungerar som en funktionell region. I realiteten visar statistik på
att den inte är så funktionell och tätt sammanlänkad som de politiska projekten vill ge
sken av. I regel är människor benägna att bo, handla och verka ganska lokalt – och visar
ganska liten benägenhet att vara så flexibla och lättrörliga som den politiska visionen
vill ge sken av.81
De intervjuer som författarna gjort visar på att det verkar vara viktigt och attraktivt för
aktörerna att framträda som varandes i en region men att vad det här med region
definieras som blir lite oklart i berättelserna. De snarare återspeglar en politisk och
social konstruktion, en föreställningsvärld inom de politiska partnerskapen snarare än
att regionen följer hur funktionella regionerna i realiteten hör ihop eller hur
administrativa regiongränser är dragna. Författarna ser det som svårt att se någon
Mälardalsregion avteckna sig i någon egentlig mening med mälardalslänen som yttre
gräns, Mälardalsområdet är till exempel inte särskilt integrerat om man använder
pendling som indikator – pendlingen används ofta som huvudaspekt i argumentering för
visionen i partnerskapen. I praktiken visar sig innevånarnas vardags- och arbetsliv vara
något som sker inom en tre till fyra mils radie och detta förhållande verkar ligga relativt
stabilt i utvecklingen.82
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Intervjuerna visar också på en svängning i uppfattningen om Stockholm, som tidigare
betraktades med viss skepsis och misstänksamhet av Mälardalskommunerna, mot att
istället se Stockholm som den självklara samarbetspartnern och loket i den ekonomiska
utvecklingen. Visionen innehåller både möjligheter och hot, till exempel ett
underförstått ultimatum som förmedlar: satsa på regionen eller riskera att bli lämnad
efter i den internationella konkurrensen!”83. Visionen verkar ha resulterat i att samla
viktiga aktörer kring gemensamma krav och uppoffringar och blivit en samlingspunkt
för lobbyverksamhet.
Författarna menar att det är problematiskt med detta ensidiga synsätt på StockholmsMälardalsregionen då det är en politisk vision som iscensätts långt bortom den
demokratiska insynen och normala debattarenorna. Arbetet sker istället i det tysta i
politiska partnerskap, här exemplifieras till exempel Mälardalsrådet och varumärket
Stockholm Capital of Scandinavia som två sådana. I det senare exemplet så är till och
med, den i sammanhanget, perifera kommunen som till exempel Gävle med i Stockholm
Capital of Scandinavia - liksom andra kommuner som i praktisk mening har väldigt lite
med Stockholm att göra, men som ändå väljer att ingå i varumärket. Detta är inte heller
helt gratis för kommunerna som väljer att lägga stora summor pengar för deltagandet.
En av de stora poängerna i antologin Regionen som vision är på det sätt den bidrar till
förståelsen om hur berättelsen om regionen som blir centralt medel för att bygga
regionalitet, här framstår det regionala samtalet, eller pratet som jag kommer att
återkomma till i senare avsnitt, som viktigt för att detta ska lyckas. Eller som en
regional aktör beskriver det i boken:
”Stockholm-Mälarregionen kommer att etableras om vi lyckas beskriva den som en region”84.

Det kan tyckas att det är klart och tydligt vilken som i detta fall kan avses med
begreppet region. Mandatet som givits aktörerna i projektet handlar definitivt om
Västmanlands län. Rent geografiskt är det förstås på det sättet. Däremot finns en hel del
funderingar kring begreppet vad gäller homogenitet och tydlighet. Några individer
framhåller att man har ett väl fungerande samarbete och därmed bättre förutsättningar
än andra regioner - något som skapats under en lång tid och som bidragit till goda
förutsättningar att bedriva regionala utvecklingsprojekt. Man tonar ner motsättningar
och konflikter och framhåller mer av konsensus tänkande (Tema 1. Vi har det ganska
bra här i länet). Det finns dock ingen övergripande konsensus eftersom andra i projektet
har klart avvikande åsikter och erfarenheter. Inte minst handlar det om synen på den
lokala miljön där man anser att det finns konkurrerande kommuner och att det utifrån ett
sådant perspektiv det blir svårt att finna en sammanhållande identitet för länet.
Dessutom menar man att lokala agendor är viktigare än regionala från ett kommunalt
perspektiv, det vill säga på den regionala nivån blir det viktigt att inse att olika aktörer
83
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inte alls kan antas att vara ense hur och på vilka sätt satsningar ska göras (Tema 2. Det
är något som saknas här i regionen). Ytterligare ett tema (Tema 3. Vad det här med
region är, är inte helt klart) belyser ändå mer klart denna splittrade syn. Här handlar det
inte bara om olika lokala förutsättningar och miljöer utan att det uppenbart även finns
olika attityder och även synpunkter vad en region skulle kunna vara istället för
Västmanlands län. Det kan då ses som Mälardalsregionen, Stockholmsregionen eller
samhörighet med olika urbana miljöer i andra län som Örebro eller Eskilstuna.
Iakttagelserna från alla möten och intervjuer blir att vad som är entydigt utifrån ett
geografiskt perspektiv inte alls är så när det kommer till projektets uppläggning och
genomförande. Och att här skapas en genuin heterogenitet där diametralt olika
synpunkter samtidigt kan vara sanna och på något sätt måste hanteras. En möjlig
förklaring kan ju vara att de som hör hemma i Tema 1 kommer att vara mer positiva till
delprojekt som genomförs, medan för övriga teman det finns i grunden en viss
misstänksamhet och redan från början motiv till varför inte önskvärda effekter kommer
att uppstå.
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5. Tillväxt
Tillväxt framträder som ett tema vilket inte är förvånande med tanke på att RTP är ett
tillväxtprogram och att tillväxt kan ses som det centrala målet. Det visar sig dock att
aktörer förhåller sig till tillväxt på olika sätt som dessutom ger tankeväckande insikter
relaterat till programmets utformning och målformulering.
Från RTP:s programtext kan ett grundläggande antagande göras – att tillväxt är
någonting som är önskvärt och nödvändigt för länet. Frågan är hur aktörerna ser på
tillväxt, vad det innebär för dem och huruvida RTP skulle kunna påverka tillväxten? I
nedanstående tabell framgår teman och underteman för faktorn.

Tillväxt
Tema 1. RTP kan
inte påverka
tillväxten i någon
nämnvärd
utsträckning

Tema 2. Tillväxten
kan vi påverka

Tema 3. Tillväxt är
något som sker i
företag

Tema 4. Det går
inte att säga vad
tillväxt egentligen
är

Tillväxten ligger utanför
RTPs kontroll

Tillväxt är att
framgångsrikt
transportera människor

RTP borde vara mer
fokuserat på företags
tillväxt

Tillväxt är svårt att
definiera, det kan vara
så mycket

Tillväxt går att ”odla”

Tillväxt är företags
utveckling

Tillväxt böljar fram och
tillbaka mellan orter i en
region
Tillväxten kommer från
det geografiska läge
orten har

Tillväxt kommer om vi
tycker att det är viktigt

Tillväxt är nya företag,
nya produkter och nya
tjänster

Tillväxt kommer om
aktörer koordinerar sig
med varandra

Tabell 3; Huvudtemat ”Tillväxt”, med dess underteman (1-4) och de kondenserade
meningsenheter som utvunnits ur aktörernas citat

RTP kan inte påverka tillväxten i någon nämnvärd utsträckning
Till att börja med finns ett tema som berör huruvida RTP skulle kunna påverka
tillväxten i länet överhuvudtaget. De stora frågorna som påverkar tillväxtstatistiken i
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länet uppfattas av många ligga till stor del helt utanför programmets avgränsning. En
processledare pekar på just detta:
Sen finns det ju tillväxtfrågor som kanske är ännu viktigare som ligger totalt utanför
RTP, som vi jobbar med på andra sätt. Till exempel kollektivtrafikfrågor,
infrastrukturinvesteringar, it-infrastrukturen.

Som vi tidigare kunde se under avsnittet som handlade om regionen löper stora frågor
som berör infrastruktur, transport av människor och gods samt utbyggnad av bredband
med mera, som en röd tråd genom det som ses som väsentligt för att påverka
förutsättningarna för människor och företag i Västmanland. Dessa områden ligger också
till stor del utanför RTP avgränsningsområde.
Förmågan att kunna påverka tillväxten upplevs som relativt liten, vad det står i ett
tillväxtprogram gör måhända inte så stor skillnad. En kommunal aktör fyller på med
intryck:
Det är ju svårt att planera tillväxt och så där, det är ju mycket marknadskrafter som man
inte styr och då blir det ju som det blir

Aktören ger uttryck för att i det stora hela så är de lokala aktörerna och även länet som
helhet för små som krafter i en nationell, europeisk och inte minst global ekonomi där
konjunkturer och andra krafter bestämmer förutsättningarna för tillväxten.
För att återvända till den lokala nivån ser synen på tillväxt lokalt i mindre orter i vissa
fall en aning dyster ut. Om tillväxt sker finns det risk att den koncentreras till de större
och dominerande städerna på de mindre orternas bekostnad. Samma aktör fortsätter
redogöra sina erfarenheter av tillväxt:
Nu är det ju ganska lite verksamhet och handel i X-stad. Den har ju verkligen krympt, å
andra sidan har det ju växt lite i Y-stad men det är ju så det blir när det är tätorter som
dominerar. Vilket ju är lite svårt för X-stadsborna att förstå

Ordet tillväxt kan i vissa fall te sig en aning abstrakt uttalat kring vissa av de mindre
orterna i Västmanland där man upplevt tider av stagnation, utflyttning, nedläggningar
och allt annat än tillväxt. Här pratar man snarare om att hejda denna utveckling, men att
påverka det större skeendet, som gör att ungdomen, företagen och kompetensen flyr de
mindre orterna till de större städerna, tycks vara en verkligt stor och kanske övermäktig
utmaning. Vändningen kan då komma i form att utbyggda kommunikationer och ovan
nämnda infrastruktur, något som upplevs utanför RTPs kontroll och aktörernas
påverkansområde. Ett exempel på en ort det vänt för tack vare sitt strategiska läge vid
järnvägen och en större motorväg ges av en kommunal aktör var hemkommun har
upplevt en positiv utveckling:
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Så vi kommer att vara en framgångskommun med tanke på det geografiska läget
framöver. Intresset ökar för Q-stad har jag märkt på bara några år jag har varit här, det är
ett trendbrott i antal boende.

Det geografiska läget är något som är svårt att påverka med tillväxtprogram utan är
något aktören anser denna kommun har haft tur med.
Att programmet inte spelar någon större roll för påverkan på tillväxten blir också tydligt
i en kommunal aktörs korta summering:
Jag tror att tillväxten styrs i extremt stor utsträckning av andra parametrar än det program
man skriver ihop

Tillväxten kan vi påverka
Ovan nämndes infrastrukturen som en faktor som låg utanför RTPs kontroll och
påverkansområde. Här dyker dock en aktör upp som anser att det ligger inom RTPs
område och ser möjlighet att arbeta i de frågorna
Sen konkret tycker jag att kollektivtrafiken är den allra viktigaste frågan för tillväxt och
näringen – förmågan att transportera människor mellan Storstockholm och inom
regionerna.

Anledningen till uppkomsten av de olika bilderna av samma fråga kan bero på utifrån
vilken position man studerar samma problem. Den ovanstående citerade aktören är
processledare inom RTP och sitter i sitt arbete måhända mer ”centralt” placerad i
förhållande till var frågor inom detta område avgörs.
I tillväxtprogrammet finns också en uttalad tanke om att koordinering mellan
tillväxtfrämjande aktörer i länet ska leda till ökad tillväxt, detta är också något som
kommer till uttryck i intervjuerna, en kommunal aktör erinrar om detta:
Jag tror att det behövs för tillväxten att alla de här aktörerna är mer synkade med
varandra, att man som företagare känner att man har en väldigt tydlig backup.

Tanken är att man som företagare i länet ska känna att man har ett tydligt och enhetligt
stöd från länets aktörer, aktörer som är rätt många till antalet och för många företagare
relativt okända. En annan kommunal aktör menar att deras påverkan kommer från att de
hjälper företagare i tidiga skeden och beskriver metaforiskt:
Jag menar varje planta måste ju vårdas och få näring, det ska vara vatten och gödsel, men
tycker man inte det här är viktigt, hur ska man då få tillväxt?
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Följaktligen finns det några positiva röster om att ett tillväxtprogram kan göra skillnad.

Tillväxt är något som sker i företag
I det föregående stycket beskrivs tillväxt som något som kan påverkas genom det stöd
som aktörerna kan ge till existerande och framförallt blivande, potentiella företagare.
Här visar sig tillväxten tydligt som något som kommer från framgångsrikt företagande.
Företagande som begrepp är starkt i programmet, men en del aktörer anser att det inte är
tillräckligt fokuserat på detta. En processledare gör till exempel en jämförelse med
Östergötlands läns RTP och menar att de i högre grad är inriktade på att stödja
företagande:
Jag träffade en person från RTP i Östergötland som berättade att deras RTP är fokuserade
på tillväxt i företag. Punkt

RTP Västmanland befinns inte vara tillräckligt fokuserat utan ses behandla tillväxt från
ett alltför brett perspektiv. Aktören ovan menar att det borde räcka med att koncentrera
programmet mot företagen.
Företag ses också delvis som det enda intressanta att studera vad gäller tillväxt, en
kommunal aktör menar att:
Alltså det enda som är intressant att titta på är ju hur företagen utvecklas, alltså
omsättningen i företagen, och sysselsättning, och antal boende

Här dyker även boende upp som en viktig faktor, men även här finns
företagskopplingen då det är genom växande företag fler anställda behövs som då
genererar fler boende till orten. En annan kommunal aktör fyller på med intryck om att
det är nya företag som ska stå för tillväxten.
Och då kommer vi till sak nummer två: det är det här med tillväxt, alldeles oavsett hur vi
definierar tillväxt så är det väl ändå nya företag som arbetar med nya produkter och nya
tjänster som är viktiga.

Denne aktör är inne på tanken om att det inte spelar någon roll hur tillväxt definieras
eller mäts, det är nya företag som är viktiga och implicit att det är där tillväxten
förväntas ske.
En tredje kommunal aktör är också inne på att RTP är alltför brett och därför kanske
också missar att fokusera på det viktigaste för tillväxten:
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Jag skulle gärna vilja ha med hållbar tillväxt, social tillväxt, ekonomiskt och
miljömässigt. Men håller vi oss till det mer snäva begreppet så skulle tillväxt manifestera
sig i nystartade företag, god lönsamhet, låg arbetslöshet och lönesummans utveckling.
Det skulle vara det sätt jag skulle mäta den på. Men då håller vi oss till det lite snävare
begreppet

Han är dock en smula ambivalent i det att det ändå saknas goda sätt att mäta alternativa
indikatorer som har mer med hållbar utveckling att göra, men eftersom dessa inte finns
bör vi enligt vederbörande fokusera på företagens utveckling, jämte arbetslösheten och
lönesumman. Svårigheterna att definiera och mäta tillväxt är något som kommer att
beröras närmare i nästa tema.

Det går inte att säga vad tillväxt egentligen är
Att tillväxt är något som sker i företag verkar tydligt i förra avsnittet, men alla aktörer är
inte lika säkra på vad tillväxt innebär. Det kan tyckas självklart att detta skulle vara
tydligt då RTP just heter Regionala Tillväxtprogrammet, men vad ordet tillväxt syftar på
och vad målet är med tillväxtarbetet är inte entydigt, eller hur det ska mätas – det vill
säga när och hur kan vi konstatera att tillväxt har inträffat? En kommunal aktör ställer
frågan:
Men vad är tillväxt, hur definierar vi det? Är det antal anställda, eller antal företag?

Bara i det ovanstående exemplet där aktören exemplifierar två olika sätt att se på tillväxt
går det att ana att det här med tillväxt blir väldigt olika beroende på valt perspektiv. Om
tillväxt är antal anställda behöver tillväxt inte vara synonymt med företagande eller
småföretagande. Tillväxten kan ju ske i offentlig sektor eller existerande stora företag.
Om tillväxten istället mäts genom antal företag blir tillväxt något som kopplas till att
fler och nya företag startas. I praktiken finns troligtvis en koppling och ett relativt linjärt
samband mellan ökat antal företag och ökat antal anställda. Detta är dock ett exempel
som pekar på att tillväxt inte alltid innebär samma sak och synen på vad det är kan
variera i hög grad mellan olika aktörer beroende på perspektiv och utgångspunkt.
Det känns dock en smula problematiskt att tillväxtbegreppet är så flytande för vissa
aktörer men tydligt för andra. Det gör också att aktörerna inte alltid vet vilken tillväxt
som åsyftas, är det inom aktörens verksamhet är det troligtvis lättare att greppa, men i
RTP blandas tillväxtbegreppet också med samhälleliga mål. En kommunal aktör
framför denna insikt i en av intervjuerna:
Ja… så att, det som jag tror - och det är väl en personlig reflektion – om man ska vara
framgångsrik i det här med tillväxtarbete… (aktören tar paus, förf anm) … Sen kan man
ju också fråga sig hur man definierar tillväxten i sammanhanget...?
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En processledare hjälper till att ytterligare vidga tillväxtbegreppet när han menar att:
Det finns en annan tillväxt också, mänsklig tillväxt.

Som synes finns det ett stort antal sätt att variera begreppet tillväxt vilket skulle kunna
innebära att det finns risk att man inte pratar om samma sak när tillväxten diskuteras
inom programmet.
Ett exempel är att tillväxt ses på ett sätt från de offentliga aktörerna, men att
småföretagare kanske inte alls ser på det med samma glasögon. En kommunal aktör
berättar följande:
Det finns en vacker historia som illustrerar det så väl. Enligt förljudande så hade jag en
kollega uppe i Norrbotten som besökte företag som skulle expandera, och då säger han
utifrån sin agenda och utifrån sitt intresse; ”hur många nya jobb blir det” och svaret blir
”så få som möjligt”. Det illustrerar ju att man inte riktigt samma ingång i problemen eller
lösningarna.

För lokala småföretagare behöver inte tillväxt vara något som är önskvärt, liksom det
kanske inte är ett mål att anställa flera. Det kanske går att öka produktiviteten utan att
skaffa mer personal, eller så vill man kanske hålla sitt företag småskaligt för att undvika
krångel och merarbete.

Den svårfångade tillväxten – en diskussion
I aktörernas utsagor speglas olika nivåer av synen på tillväxt. Till exempel står det om
tillväxt i själva programdokumentet som kan återspeglas i aktörernas syn, en annan nivå
kan vara aktörens organisation som har en annan syn på vad tillväxt är, sen finns kan det
utöver det även hos aktören själv finnas en personlig relation till begreppet som
framträder.
Här är det dock inte huvudfokus på att kartlägga vilken tillväxt som härrör från vilken
källa, utan det primära är att det är centrala RTP-aktörer som i intervjuerna ombetts att
berätta om RTP och då återgett olika bilder av tillväxt som då också blir centrala för
RTP. Enligt det perspektiv som anläggs i denna avhandling utgörs programmet av dess
aktörer och deras tolkning av det. Intressant är dock att tillväxtbegreppet innehåller
några paradoxala inslag när vi jämför tolkningar av begreppet och några av dessa är
värda att tas upp för diskussion.
Att tillväxt är något som kommer från ökat antal företagare är kanske inte ett så
förvånande synsätt som framträder då många av RTP-aktörerna arbetar med att främja
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och erbjuda service till företagare. Fler företagare är synonymt med tillväxt även i RTPdokumentet.
Ur aktörernas syn på vad det är fler företagare ska lösa ligger dock inte endast en
produktivitetsökning utan just en sysselsättningsökning samt inte minst att man i vissa
delar av länet upplever sig ha en föråldrad industristruktur och att det är de nya
företagen som ska förnya denna struktur för en långsiktig överlevnad i kommunerna.
Nya och fler företag blir då synonymt med överlevnad snarare än tillväxt.
Sysselsättningen är också ett centralt begrepp kopplat till tillväxt. Här kan en parallell
till Södermanlands RTP göras. Peter Eklund, på Länsstyrelsen Södermanland, menar att
det viktigaste tillväxtmåttet vi bör följa är länets totala lönesumma och konstaterade
också på Tillväxtforum85, där temat var uppföljning av RTP, att lönesumman också ökat
under RTP-perioden. Peter var en av centralfigurerna bakom framtagandet av länets
RTP innan det togs över administrativt av Regionförbundet. Vad han däremot inte var
nöjd med var att trots att den totala lönesumman ökat, här genom att fler fått
sysselsättning, så hade den ökningen skett inom en för tillväxten mindre önskad grupp –
de som fått jobb har fått det inom arbeten med för allt för lågt kunskapsinnehåll. För
framtiden var det centralt att kunskapsinnehållet i arbetena ökade, annars skulle länet få
svårt att följa med omvärlden i utvecklingen.
Detta sätter fingret på att det nästan alltid finns en annan sida av tillväxten beroende på
hur man vrider och vänder på begreppet. Inom RTP i Södermanland och Västmanland
finns ordet tillväxt oftast parat med prefixet hållbar. Övervägande är det en hållbar
tillväxt som åsyftas inom de båda programdokumenten. Däremot är det inte i någon hög
utsträckning nämnt som begrepp av aktörerna själva när de pratar om tillväxt. Begreppet
hållbar tillväxt kommer från moderbegreppet hållbar utveckling som ursprungligen
härstammar från Brundtlandkommissionens rapport 1987, men som främst aktualiserats
och gjorts till obligatoriska begrepp genom Lissabonstrategin som via EU och vidare ut
i de nationella strategierna sedan landat i RTP och där översatts till att kallas hållbar
tillväxt. Vid en närmare granskning ser man att det ofta är en generell ekonomisk
tillväxt som åsyftas. Det finns även tolkningar av begreppet som åsyftar att det handlar
om en uthållig ekonomisk tillväxt över tid.86
Begreppet inrymmer av naturliga skäl en rad paradoxer. Särskilt tydligt blir detta ur ett
miljöperspektiv som ingår i de tre hållbarhetsbenen, ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet. Det har exempelvis visat sig svårt att kombinera ekonomisk tillväxt utan att
detta skulle medföra negativa effekter för miljön. Det ger också återverkningar för hur
man ska se på tillväxten i sig. Om man till exempel vill mäta tillväxten genom att mäta
hur mycket gods som rör sig in och ut ur länet ger det en indikator på vilken fart det är
på länets handel och industri – å andra sidan är det sannolikt att det är skadligt för
85
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miljön ju mer gods som transporteras. Det finns ett flertal exempel på liknande
konfliktfyllda mål, till exempel mellan besöksnäring och känslig naturmiljö, utbyggnad
av attraktiva sjönära tomter och bevarandet av sjönära miljöer.
Det hållbara tillväxtbegreppet visar sig inte vara något som aktörerna naturligt förhåller
sig till när de pratar om tillväxt, och inte heller var detta något naturligt något som de
regionala tillväxtprogrammen fick kritik för när de utvärderades av ITPS innan
programstarten 2004. Denna hållbara tillväxt framstår ofta som ett begrepp som i viss
mån blivit ”påtvingat” uppifrån. Man kan exempelvis fråga sig hur ofta begreppet skulle
uppträda i lokalt och regionalt utan denna starka påverkan från EU och regeringshåll?87

Tillväxt bortom programmets och aktörernas kontroll?
Aktörernas berättelser innehåller en smula uppgivenhet över att tillväxten till största
delen ligger utanför deras kontroll och att tillväxten styrs av större skeenden än vad som
kan påverkas på lokal och regional nivå. Samtidigt finns där även hopp om att genom
att öka antalet nystartade företag kan regionen, eller kommuner räddas eller få ett lyft.
Det finns också hopp om att närheten till Storstockholm ska leda till spillover-effekter,
det vill säga att företagsetableringar, boende och arbeten ska ”rinna över” till de
omgivande länen och särskilt till kommuner utmed större vägar och järnvägar som utgör
förbindelser till huvudstadsregionen.
Att aktörerna inte alltid menar samma sak när de pratar om tillväxt är tydligt, men
huruvida den skulle gå att påverka är också starkt kopplad till hur nära och i vilken skala
tillväxten diskuteras. Att det för en lokal aktör känns mer greppbart att diskutera antal
besökare på en medeltidsmarknad eller övernattningsnätter på den lokala campingen är
naturligt – samtidigt som det naturligt kan upplevas som väldigt abstrakt att prata
tillväxt på en nationellt eller internationellt kopplad nivå som det kan bli när
länsstyrelsen analyserar tillväxten i länet. Här föreligger måhända en stor pedagogisk
och kommunikativ utmaning att försöka minska gapen mellan de olika tillväxtvärldar
som kan sägas framträda i aktörernas berättelser, RTP-dokumentet och i omvärlden från
nationell och EU-nivå.

Tillväxtbegreppet – vad växer, och för vem?
Huvudmålet med regional utveckling i de stora programsammanhangen, RTA, RTP och
RUP är tillväxt, men frågan är vad tillväxtbegreppet egentligen står för när det är
angivet som ett övergripande mål. Att tillväxt i allmänhet är ett begrepp med i huvudsak
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positiv betydelse visar sig med stor tydlighet i den politiska retoriken, i den affärs- och
ekonomiskt orienterade pressen, men även i den akademiska litteraturen. Exempel på
det motsatta finns också, kanske främst kopplat till hur tillväxt blir ett motsägelsefullt
begrepp när tillväxten också kan medföra negativa effekter vad gäller hållbar
utveckling- till exempel högre miljöbelastning. Det finns många exempel på hur
uppluckringen av tillväxtbegreppet blir svår att hantera i praktiken i de regionala
sammanhangen när tillväxten inte bara ska handlar om ”mer pengar”, utan hantera
tvärgående mål som rör jämställdhet och hållbar utveckling. 88
Varför är det då önskvärt med tillväxt? Till att börja med finns en tydlig koppling till det
som beskrevs i tidigare avsnitt: att ett markant skifte skett i synen på regional
utveckling. Ett huvuddrag i skiftet är att fördelningspolitik har blivit tillväxtpolitik, och
at tillväxt ses som essentiellt för framtida överlevnad. Christensen och Kempinsky
skriver till exempel att:
… vi i Sverige måste förstå att om vi inte har någon tillväxt så har vi inte något att
fördela. Mer korrekt kan man väl säga att utan tillväxt, minskar våra möjligheter att
investera för framtiden.89

Fördelning av, och bibehållandet av landets välfärd kommer enligt detta synsätt från de
ökade resurser som skapas via tillväxten. Fortfarande har vi här egentligen inte närmat
oss det egentliga innehållet och betydelsen av tillväxtbegreppet, men närmat oss ett
allmänt svar på ”varför-frågan” vilket brukar bildspråkmässigt beskrivas med
kakmetaforen; ju större kaka, desto mer finns att dela på.
Vad består då själva tillväxten i och vad gör den? I grunden kan man säga att den
växande ”kakan” i dessa sammanhang består av ökade resurser i samhället i stort. För
att mäta en växande ekonomi används till olika tillväxtmått som till exempel
bruttonationalprodukt eller bruttoregionalprodukten. Här åsyftas summan av värdet av
det som producerats nationellt eller regionalt. Ju högre produktion i en region, ju mer
har det också betalats för denna produktion och därför också renderat inkomster. För
stat och kommun innebär detta till exempel ökade skatteintäkter vilket är det som i
huvudsak finansierar välfärden i form av vård, skola, offentlig sektor, vägar och så
vidare.90 I de politiska beskrivningarna från regeringen och i landets tillväxtprogram
strösslas det också rikligt med olika begrepp som på olika sätt kopplar till tillväxtens
innehåll och antaganden om vad som utgör tillväxtens huvudsakliga källor som
exempelvis skapandet av konkurrenskraft, nya företag, arbetstillfällen, attraktivitet,
innovationer och entreprenörskap.
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Med konkurrenskraft menas oftast att regionen i fråga ska stå sig stark i ett
internationellt eller globalt perspektiv. Här finns många aspekter som kan åsyftas, men i
exemplet ovanstående avsnitt (Den funktionella Mälardalsregionen, existerar den?)
var en av drivkrafterna bakom skapandet av denna regionala vision en stark övertygelse
om att Mälardalen som region behöver vara en - och agera som en - stark aktör i en
internationell konkurrens gentemot andra regioner. I en idealt konkurrenskraftig region
är arbetskraften lättrörlig, kompetensnivån och utbildningsnivån hög hos medborgarna,
den teknologiska höjden stor hos företagen, forskning och utveckling ligger i framkant
samt universitet och företag har intensivt utbyte. Förekomsten av kluster och
innovationssystem är önskvärd 91 Tillsammans bildar dessa ideala förhållanden för att
en region ska klara konkurrensen internationellt.
Nya företag ligger i fokus i tillväxtmålen eftersom de nya företagen, förutom att de
ersätter de företag som försvinner kontinuerligt, förväntas växa, anställa fler människor
och därigenom bidra till sysselsättningen samt ökade skatteintäkter för stat och
kommun. De nya företagen antas också medföra inflyttning av fler människor i regionen
vilket indirekt gynnar handel, bostadsbyggande och andra sidoeffekter. Här blir
tillväxtbegreppet också kopplat till ökat antal invånare i en region (under förutsättning
att de är produktiva).
En tät koppling finns mellan fler företag, innevånare och attraktivitet. Med attraktivitet
menas oftast att regionen lyckas locka fler företag och fler människor. Ju fler företag
som etablerar sig och söker arbetskraft, desto fler vill förhoppningsvis flytta till
regionen för att bo och verka där. Attraktiviteten kan också intimt kopplas till
konkurrenskraftsaspekten då det är speciellt önskvärt att locka rätt företag och rätt
människor till regionen – gärna företag med hög tillväxtpotential och människor med
hög utbildning och kompetens. För att gynna detta ses företagsklimatet som en stark
indikator att det är attraktivt för företagare att etablera sig i regionen, liksom att
regionen framstår som en bra och trivsam plats att bo på för potentiella nyinflyttare.
En annan aspekt av regional attraktivitet och tillväxt är kopplat till turistnäringen. Det
centrala är att regionen lockar så många turister som möjligt som spenderar sin
semesterkassa hos de lokala företagen, i handel, restauranger och i besöksnäringen.
Innovation och entreprenörskap ses som drivkrafter för tillväxt där innovation står för
nyskapande, kreativitet, uppfinningar som vitaliserar den regionala industrin och utgör
grogrunden för nya storföretag. Entreprenörskapet symboliserar i dessa sammanhang
ofta de personer, eller den process som driver fram det nya och innovativa på en
marknad, eller i betydelsen att entreprenör används som synonym för företagare i
allmänhet. Entreprenörskap som område är något som kommer att fördjupas i
nedanstående avsnitt.
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Entreprenörskapsforskaren Roy Thurik har identifierat tre huvudsakliga sätt
entreprenörer skapar tillväxt genom att starta nya företag:
Det första är att entreprenörskapet skapar knowledge spillovers, vilket exempelvis sker i
de många fall där stora företag inte förmår eller är intresserade av att göra något av
individers idéer och det istället startas nya företag kring dessa idéer. Likaså kan detta
hända när ny kunskap och forskning lämnar ett universitet eller högskola. Utvecklingen
där kunskap är också något som ses som en av de viktigaste resurserna gynnar också
småföretagen (eller missgynnar dem i alla fall inte) där det förut var storskalfördelar
som var det viktigaste. Småskaligheten är inte längre ett hinder, utan snarare en fördel
när det gäller att ta vara på kunskap, kompetens, samt för förmågan att ta in och bidra
med kunskap gentemot sin omgivning.92
Det andra sättet entreprenörer skapar tillväxt är genom att öka antalet företag och höja
konkurrensen på marknaden. Det ökade antalet företag ökar inte bara konkurrensen om
goda idéer, den högre konkurrensen för också med sig att nya företag kommer in på
marknaden som har mer specialiserade och nischade verksamhetsområden. Ju fler
företag som ökar konkurrensen i en stad, desto högre tillväxt uppvisar staden enligt
resultat från ett flertal undersökningar.93 Dessutom är det signifikant högre tillväxt i
städer, just på grund av det höga antalet företag koncentrerade inom ett geografiskt
område.94
Ett tredje sätt som entreprenörskap skapar tillväxt är genom att öka variationen i
utbudet av företag. Heterogenitet verkar öka tillväxten mer än homogenitet, dessutom
finns en större potential för företag att överföra kunskap (spillovers) om olikheterna är
relativt stora i den kunskap som representeras i miljön.95

Hållbar tillväxt – en speciell typ av tillväxt?
I tillväxtprogrammen och i den politiska tillväxtretoriken framträder hållbar tillväxt som
ett frekvent och väl använt begrepp. Liksom många av begreppen i tillväxtdiskursen är
också detta en aning luddigt i sin betydelse trots att det används flitigt i både tal och text
i den regionala utvecklingsvärlden.
Ursprunget till uttrycket kan vi spåra till uppkomsten av det mer övergripande hållbar
utveckling-begreppet som fick sitt genomslag med Brundtlandrapporten från 1987 där
det stipulerades att en hållbar utveckling är:
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Sustainable development is development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their own needs.96

I de regionala tillväxtprogrammen från Södermanland och Västmanland gjordes en
genomgång av Peter Selegård och undertecknad av hur begreppet hållbar tillväxt
användes och vad som menades med det. Studien mynnade ut i artikeln The Meanings
of Sustainable Growth – a Regional Perspective, som presenterades på Sustainable
Development Research Conference 2007 i Västerås. Artikeln baseras dels på en
genomgång av programtexterna från de båda länen, dels också på anteckningar och
erfarenheter från de mötena inom partnerskapen i respektive län vi deltagit i.
Studien visar på tre huvudsakliga betydelser som läggs i epitetet hållbar tillväxt:97
Hållbar tillväxt 1: Ambitionen är att göra tillväxten lite hållbarare vad gäller sociala och
miljömässiga aspekter. Alla aktiviteter som skapar tillväxt bör innehålla bidrag som ger
ekonomiska, sociala och ekologiska fördelar.
Hållbar tillväxt 2: Skapas där organisationer gör i huvudsak hållbara aktiviteter. Till
exempel arbetar med integration, ekologiskt bränsle, jämställdhetsfrågor, ekologisk
turism och så vidare.
Hållbar tillväxt 3: Syftet är att skapa en i tid hållbar och uthållig ekonomisk tillväxt i
syfte att säkerställa att det finns resurser att arbeta med de övriga hållbarhetsaspekterna,
de sociala och ekologiska.

I praktiken visar det sig också att ordet hållbar används som ett generellt prefix till
ordet tillväxt i dessa regionala utvecklingssammanhang, i den politiska retoriken och i
programtext. Det som egentligen åsyftas kanske snarare är ekonomisk tillväxt i
allmänhet i många fall.
Kraven på att hållbarhet ska finnas med är dock något som tillförts ”uppifrån” genom de
institutionella nivåerna från EU (här är Lissabonstragin ett utmärkt exempel), regering
och ner till länsstyrelser och regionförbund och därigenom blivit instoppat i regionala
dokument varhelst begreppet kan figurera tillsammans med tillväxt. En fråga studien
ställer är huruvida hållbar utveckling och hållbar tillväxt alls skulle bli nämnt i denna
utsträckning om inte styrningen ovanifrån fanns?98

Tillväxt i företag
Huvudfokus i tillväxtprogrammen ligger på företagandet, det är i företagen tillväxten
huvudsakligen ska ske. Fler nya företag är ett mål i sig, men också finns en önskan att
nya och befintliga företagen ska anställa fler vartefter de växer. Tillväxtbegreppet i
företagarens värld får lite annan betydelse och innehåll än den bild som vuxit fram på
den nationella och regionala nivån.
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En av de mest inflytelserika författarna som skrivit om tillväxt utifrån ett
företagsperspektiv är Edith Penrose. Hon blev med sitt verk som utkom i sin första
utgåva redan 1959, en föregångare och hennes teorier räknas fortfarande som högst
relevanta än idag. Hon ville med sin bok The Theory of The Growth of The Firm fylla
igen ett av de av henne identifierade hålen i forskningen kring tillväxt och företag.
Bidraget var att tillföra ett perspektiv som hon menar fattas i den neoklassiska
nationalekonomins modeller där företagen ses ”utifrån” och som funktioner på en
marknad som förenklat endast är bestående av priser och efterfrågan. Kritiken mot de
tidigare dominerande nationalekonomiska modellerna yttrar sig också i att de i regel sett
företagens storlek som en direkt funktion av förändrade yttre förhållanden, det vill säga
att de når ett optimalt jämviktsläge anpassat till sin kontext.
Istället vill Penrose betrakta företagen utifrån det perspektiv som de ”businessmen”
(företagsledare, egen övers) som verkar i företagen har. Det vill säga ett
inifrånperspektiv. Hon ville se företagen som de är utifrån en företagsnära
utgångspunkt, flesh and blood organizations99 som hon benämner dem. Penrose menar
att växande och tillväxt kan betyda olika saker i företag och ger exempel på vanliga
dimensioner som ökad storlek, ökat antal och så vidare. Penrose menar dock att tillväxt
också kan åsyfta själva förändringsprocessen som ett företags ekonomi genomgår. 100
Hon menar att tillväxt skapas via initiativ inne i företagen, bland annat genom
entreprenöriella idéer och människor som skapar:
All the evidence we have indicates that the growth of firms is connected with the
attempts of a particular group of human beings to do something101

Entreprenöriella människors organiserade handlingar skapar vad Penrose kallar
productive opportunities102, vilket förenklat kan tolkas som de möjligheter och idéer
som de entreprenöriella individerna i en organisation ser och också har en ambition att
exploatera/förverkliga. Det går också härigenom att se tillväxten i företag som en social
process. Det är grupper av individer med idéer som får saker gjorda tillsammans103
I praktiken visar det sig dock att ett företag inte kan växa hur fort som helst eller till
vilken storlek som helst, något som de nationalekonomiska förklaringsmodellerna inte
tar med i beräkning. Penrose menar att.:
There are important administrative restraints on the speed of the firm's growth. Human
resources required for the management of change are tied to the individual firm and so
are internally scarce. Expansion requires the recruitment of more such resources. New
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recruits cannot become fully effective overnight. The growth process is, therefore,
dynamically constrained.104

Det vill säga att företagets växande inte kan ske snabbare än den takt det kan
administrera verksamheten och anskaffa den kompetens den behöver, det finns en gräns
för vad de redan existerande personalresurserna kan hantera i utökat arbete. En faktor
som begränsar tillväxttakten är också om företaget upplever osäkerhet och risk105.
Penrose ville också nyansera synen på det bakomliggande motivet till varför företag vill
växa. Enligt henne tar de tidigare modellerna upp maximal avkastning till
aktieägarna/ägarna som det dominerande skälet. I praktiken har dock chefer på olika
nivåer i företagen inte någon reell koppling till ett sådant mål. Istället anger Penrose att
återbäring på investeringar blir det dominerande, att tillväxten går att ”räkna hem”.
Därigenom finns ett vinstfokus även hos Penrose. 106
Det starka intresse som kommuner i Västmanland och Södermanland (och i Sverige i
allmänhet107) visar för företagsklimatmätningar visar på en stark tilltro till att det som
hämmar tillväxten lokalt, till stor beror på det krångel och den administrativa börda som
företag möter när de vill etablera sig, bygga ut, nyanställa, söka bidrag och finansiering.
En tolkning som kan göras utifrån Penrose teori om att det är den administrativa bördan
som relativt begränsar tillväxten i företagen, är att det är ett centralt spår i tillkomsten av
de regionala tillväxtprogrammen. Mycket av det som står i programmen handlar om att
förbättra företagsklimatet från det offentligas sida och därigenom underlätta för nya
företag och befintliga att växa.
Erfarenheter från Peter Selegårds forskning i Södermanland visar dock att
föreställningarna om vad tillväxt är, och varför det är bra, skiljer sig en hel del mellan
den offentliga aktörsvärlden och hur småföretagare ser på det. För småföretagare är det
inte alltid självklart ens att de vill växa, eller om tillväxten är god att man skulle vilja
anställa fler. Det kan också vara så att goda utvecklingsperioder för företag där de
utvecklas i form av förändring, kompetens, innovationsprocesser och så vidare, inte
renderar någon tillväxt i form av ökade vinster förrän på sikt. Utveckling och tillväxt
blir då inte alltid samma sak. I praktiken visar Selegårds avhandling på att det finns
betydande klyftor mellan vad den politiska och regionala aktörsvärlden anser vara
centrala åtgärder för att stimulera företagare att växa, och å andra sidan vad företagarna
själva säger vara centralt för deras tillväxt. 108
Även inom detta område finns stor heterogenitet bland aktörerna avseende vad tillväxt
egentligen står för och om det går att påverka eller ej. Å ena sidan att tillväxt främst
handlar om infrastrukturfrågor, å andra sidan att all tillväxt sker i företag. Det finns även
104

Penrose, 1995, Sid 200
Penrose, 1995, Sid 64
106
Penrose, 1995
107
Johannisson & Dahlstrand, 2008
108
Selegård, 2008
105

68

Sidhuvud
dissensus kring om tillväxt går att påverka med hjälp av regionala utvecklingsprogram
eller att det över huvud taget går att definiera. När aktörer med så diametralt olika
åsikter samlas kring ett projekt blir det därför knepigt att besluta om hur projektet ska
arbeta med dessa frågor. Naturligt blir då att plocka upp delprojekt från enskilda
organisationer och definiera dem som tillväxtprojekt. Genom att definiera enskilda
organisationer som ansvariga för denna del av programmet så överlåter man också till
dessa organisationer att definiera själva begreppet.
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6. Entreprenörskap
Några inledande anmärkningar kring utgångspunkten i temat entreprenören och
entreprenörskap bör här kanske göras. Om entreprenören eller entreprenörskap ska
studeras som fenomen kan det måhända tyckas naturligare att forskaren pratar med just
entreprenörer om deras erfarenheter och upplevelser av fenomenet – att vara
entreprenör. Det övergripande fenomenet som studeras är dock RTP och där
framkommer entreprenörskap som ett centralt tema genom aktörernas berättelser och
det är detta som utvecklas i detta avsnitt om entreprenörskap. Se nedanstående tabell för
att se olika teman kring begreppet entreprenörskap.

Entreprenörskap
Tema 1
Entreprenörskap är
lösningen på
regionens
problem
Entreprenörska
p är överlevnad
Entreprenörer
jobbar i
motvind och
behöver hjälp

Tema 2.
Entreprenörskap är
kultur och kan
fostras

Tema 3.
Entreprenören är
en speciell typ av
person

Tema 4.
Entreprenörs
kap är
företagande
och
”business”

Tema 5
Entreprenörskap
kan vara så
mycket annat

USA är mer
entreprenöriellt, det är
inte ett nationellt drag
att vara entreprenör i
Sverige

Att bli
omhändertagen är
inte entre-prenöriellt

Entreprenörska
p är att tjäna
pengar på idéer

Entreprenörskap är
något man kan
kliva in och ur i
och är temporärt

Entreprenörskap är
att vara trygg i sig
själv, pröva saker
och lärande

Entreprenörska
p är realisering
av idéer i
företagande

Entreprenörskap finns
rotat i lokala kulturer
Vi kan fostras till att
bli entreprenörer
Entreprenörskap ska
undervisas i unga år
Det är inte naturligt att
förhålla sig till
entreprenörskap på
kommunal nivå
Entreprenörskap är en
attityd som leder till
förändring

Entreprenörskap är
att ta sig för att göra
saker
Entreprenörskap är
att ta tillfällen i akt
och lärande
Entreprenören är
proaktiv och har en
drivkraftig attityd

Socialt
entreprenörskap
var en främmande
fågel inför RTP
Entreprenörskap är
grupper av
människor som
löser problem
Entreprenörer
drömmer inte alltid
om framgångsrikt
företagande

Entreprenörer är
personer med som
brinner för något

Tabell 4; Huvudtemat entreprenörskap, med dess underteman (1-5) och de
kondenserade meningsenheter som utvunnits ur aktörernas citat
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Det framkommer exempelvis väldigt sällan i intervjuerna att aktörerna själva skulle se
sig som entreprenörer eller entreprenöriella, men här har fokus inte varit att slutgiltigt
och definitivt definiera vad en entreprenör är eller gör genom empiriska resultat.
Snarare har syftet varit att fånga olika essensrika meningsbärande utsagor som visar
aktörernas tolkning och upplevelse av aktörernas varande-i-en-värld präglad av
interaktion med entreprenörer och entreprenörskap, det vill säga essensen av detta kan
exempelvis uttryckas som entreprenörskapligheten av entreprenörskap och att vara
entreprenör. I de flesta av dessa aktörers dagliga arbete ligger ju uppdraget att främja
entreprenörskap, därför blir det också intressant att visa på vad entreprenörskaplighet är
för dem, vad är det de ser sig främja i sitt värv inom RTP?

Entreprenörskap är lösningen på regionens problem
Detta tema fångar upp en vision att entreprenörer ska träda fram i regionen för att starta
nya företag som växer snabbt, börjar anställa och betalar skatter. I detta fall är tanken att
entreprenörer delvis ses som lösningen på olika problem i samhället, till exempel
arbetslösheten. Målen är också att entreprenörer ökar inkomstbasen på kommunal nivå
samt lockar till sig fler människor till regionen. Här återfinns en hel del citat som rör
företagande som jag väljer att inte citera ytterligare då de också återfinns under andra
teman.
En projektledare inom RTP exemplifierar detta väl ur sin erfarenhet av att försöka
främja att entreprenörskap ska bli en naturlig del på kommunernas agendor och i
skolvärlden. Han ser också att de kommunala aktörerna till och med kopplar
entreprenörskapet till kommunernas överlevnad:

Kommunerna har varit lättast att få med i det här. Det är lätt att koppla till kommunens
överlevnad, arbetsliv osv.

Samtidigt som entreprenörer utgör en del av lösningen på några av regionens problem är
bristen på dem ett problem. Aktörerna uttrycker att det är problematiskt att få folk att
tänka entreprenöriellt och att alltför få av regionens innevånare är benägna att starta nya
företag eller ta steget för att utveckla sina idéer, och om någon mot förmodan skulle
vilja göra detta och ta språnget till att bli entreprenör förmodas han/hon mötas av en
värld av svårigheter och hinder. En kommunal aktör beskriver detta:
Två år senare gör han då en helt ny typ av motor som de gamla garvade ABBingenjörerna säger: Det här är en nyhet. Men om den här killen som inte knappt kan
beskriva sin idé i ord kommer till Industrifonden eller Nutek så blir det ju nobben… Jag
menar det är ju som om du skulle så morötter i jorden och sedan rycka upp det med
ogräset.
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Entreprenören ses här som någon som är i behov av hjälp och som möter bekymmer i
sin omvärld när han försöker ta steget in i entreprenörskapet. Om ovanstående
entreprenör bara skulle mötas av rätt miljö, skulle det kunna innebära ett uppsving för
den lokala industrin.
En annan kommunal aktör beskriver entreprenörens centrala roll i samhället på detta
vis:
Jag brukar säga att för mig som politiker så är det tvådelat, det är en individsida och en
samhällssida och i vårt samhälle behöver vi människor som är entreprenöriella.

Det intressanta är här att han inte nämner entreprenörer som synonymt med företagare
utan snarare som en egenskap som samhället skulle må bra av om fler individer hade
den. Han återkommer dock senare även till entreprenören i rollen som företagare
Om man nu förhåller sig till de entreprenöriella som satsar på företag så är det
naturligtvis viktig för vårt samhälle för vi har låg grad av företagsamhet, låg grad av
nystart av företag och är beroende av ett fåtal stora företag. Så det är ju ett
samhällsintresse att de gör det.

Här lyser återigen entreprenörens roll som räddare av regionen, här med bakgrund av att
kommunen känner sig sårbar när den lutar sig alltför tungt mot ett fåtal större företag,
dessutom inom industri. På önskelistan finns nya och innovativa företag som kan
vitalisera näringslivsstrukturen och borga för framtida den framtida sysselsättningen.

Entreprenörskap är kultur och kan fostras
Detta är ett intressant undertema som sätter fingret på en väl förekommande uppfattning
bland aktörerna att det är mer sannolikt att människor skulle välja att bli eller vilja bli
entreprenörer i vissa städer eller kommuner jämfört med andra. En kommunal aktör
säger bland annat:
Men i A-stad är det lite mera småföretagaranda, och i B-stad med ridskolor, men här i Cstad är det svårare att få folk att förstå att det här med hästar är annat än en
hobbyverksamhet. Det ska ryka och skramla om riktiga jobb vet du…

Hästnäringen ligger inte nära till hands för C-stadsborna att kalla för entreprenörer
följaktligen. C-stad utmålas att vara en klassisk bruksort som förlitar sig på en större
industri där de flesta i staden arbetar. Han fortsätter i samma intervju:
Så det finns ju egentligen en annan kultur här än i gamla A-stad, där man på ett annat sätt
blivit uppfostrad till att bli anställd, att man blir omhändertagen av företagen, även om
det ändrat sig under senare åren så sitter det lite kvar. Vi är ju inte ett bruksamhälle längre
om man ser till företagen och de anställda
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Det finns ett antagande om att det finns en speciell anda som kan utgöra en bra
grogrund för entreprenörskap, en motkraft till detta är däremot uttryckt i farhågor om att
en del av Västmanlands städer och kommuner fastnat i ett gammalt sätt att tänka som
härrör från det gamla industrisamhället. Nya tider är på väg och de gamla industrierna
kan när som helst befinnas vara nedläggningshotade och överflödiga på en global scen.
Förändringen i denna anda måste ske genom att regionen utvecklar en entreprenöriell
kultur.
Det finns olika synsätt hur detta ska ske, ett av dem är att entreprenörskap måste
introduceras tidigt i människors liv genom att införa entreprenörskap i undervisningen i
länets skolor. Om barnen och ungdomarna i tidiga skeden får lära sig entreprenörskap så
kommer det naturligt bli en mer entreprenöriell anda i framtiden när de kommer ut i
samhället. Det är i skolan arbetet bör påbörjas att skapa den andan, men då måste
skolorna också med på tåget. En projektledare säger bland annat att det är viktigaste i
hans arbete har varit:

… att få igång rektorerna att tycka det här är spännande, och att man ska jobba med
entreprenörskap och ta-sig-församhet bland eleverna

Han menar vidare att det är ute bland kommunerna arbetet måste börja:
Vad gäller entreprenörskap i skolan så är ju kommunerna en naturlig part då de ansvarar
för att driva grundskola och gymnasieskola.

En kommunal aktör beskriver hur det entreprenöriella ska kännas naturligt, exempelvis
genom att skolan ser entreprenörskap som en naturlig och integrerad del i
undervisningen:
Jag tror inte att det sitter i generna utan att det är många andra saker som styr in en vart
man ska gå. På samma sätt är det i en sådan här bygd, och inte minst i Sverige som
helhet, inte riktigt ett reellt val för någon som är i gymnasieåldern och uppåt att ”ska jag
starta ett företag eller ska jag vara anställd”. Jag är inne på att det ska vara lika lätt att
göra det valet som att byta ut en bokstav på plåtslagare och plåtslageri – hur ska jag
försörja mig, är det så eller så? Och då tycker jag att det är en politisk uppgift, inte att få
så många som möjligt att starta företag, utan att ge ungdomar reella valmöjligheter, inte
bara formella.

Det finns också en känsla av att det här med entreprenörskap finns inbäddat i den
nationella kulturen, eller snarare bristen på det här i Sverige. En processledare pekar på
att:
Det här med entreprenörskap, det är något vi pratar om i Sverige och i Europa för övrigt
idag. Men jämför man med USA, inte fanken pratar man så mycket om entreprenörskap,
man är entreprenörer, man gör saker på något sätt.
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Den breda önskan och essensen i detta blir önskan om att regionen eller landet skulle
utveckla en bred entreprenöriell kultur, ett förhållningssätt och nya värderingar som
skulle leda till att allt fler människor blir benägna att välja entreprenörskapets väg.

Entreprenören är en speciell typ av person
När aktörerna beskriver entreprenörer ges de en mängd olika karaktärs- och
personlighetsdrag. Detta leder till framväxandet av en speciell typ av människor som
entreprenörer utgör eller en rad olika färdigheter de måste ha för att lämpligen kallas
entreprenör. Här följer ett urval av några av dessa från aktörernas utsagor i en egen
redigering:
-

Entreprenörer behöver inte bli omhändertagna, de klarar sig själva.
De är handlingskraftiga
Proaktiva
Självsäkra
Lärande
Tar tillfällen i akt
Är envisa
Har jävlaranamma
Är fulla av idéer, visionära, eldsjälar, fokuserade, ledare, möjliggör förändringar…
osv.

Det är intressant och se den framväxande bilden av entreprenören som ges av aktörerna
när dessa egenskaper kondenseras och sammanfattas samlat som ovan. Bilden är
onekligen späckad med kraftfulla och positiva karaktärsdrag, det är däremot kanske värt
att reflektera över vilken människa som mäktar med att leva upp mot dessa ideal som
entreprenören tillskrivs.
Att vilja bli omhändertagen anses oentreprenöriellt och är intimt förknippat med att få
en anställning vid ett större företag eller organisation. En kommunal aktör vittnar:
Så det finns ju egentligen en annan kultur här än i gamla X-stad, där man på ett annat sätt
blivit uppfostrad till att bli anställd, att man blir omhändertagen av företagen, även om
det ändrat sig under senare åren så sitter det lite kvar. Vi är ju inte ett brukssamhälle
längre om man ser till företagen och de anställda

Entreprenörskapet ses som det nya som regionen bör och måste anamma för att hänga
med i omvärldens snabba utveckling. Att vilja söka tryggheten i en anställning är en
delvis förlegad föreställning som då kan ses vara oentreprenöriell.

75

Sidhuvud
En projektledare målar vidare upp en speciell typ av person som behövs i regionens
verksamheter och pekar även ut den kommunala verksamheten som något där
entreprenörskapet lyser med sin frånvaro:
En slags proaktiva människor, attityder som behövs inom verksamhet, inte minst
kommunal, då är det attityderna, drivkrafterna och proaktiviteten som är intressanta.

Här hamnar aktivitet och förmågan att vara proaktiv i centrum, att entreprenören har en
speciell attityd och drivkraft som gör goda saker i de verksamheter vederbörande ingår
i.
I ett ungdomsperspektiv förändras bilden av entreprenören till att än mer handla om
drivkrafter och nyfikenhet. Projektledaren berättar om entreprenörskapet i skolan:
Jag pratar inte så mycket om entreprenörskapet i sig så – utan det jag använder det är
öppet om elevernas trygghet i sig själva, drivkrafter och att få testa på, utveckla, pröva
och se, där entreprenörskapsdelen kan vara en del i det

Entreprenörens trygghet får här en intressant kontrast till det som uttrycktes ovan. Det är
att individens trygghet i sig själv ska vara ett fundament för entreprenörskapet. Tidigare
nämndes tryggheten i ordalag som antydde att den skulle vara oentreprenöriell, men då
gällde det att söka tryggheten hos andra och i en anställning. Här finns istället ett större
individuellt fokus.
Att besitta god drivkraft nämns som en entreprenöriell egenskap och entreprenörer
benämns ofta med epitet som eldsjäl och att de brinner för något projekt, en kommunal
aktör beskriver detta:
Det har väldigt mycket också att göra med eldsjälar. Om du jämför framgångsrika med
mindre framgångsrika orter med varandra så ser du ofta personer som är eldsjälar som
driver de här frågorna.

Han fortsätter i samma intervju:
Oavsett om det är i privata näringslivet eller kommuner, det handlar oftast om människor
som är visionära entreprenörstyper, vilka brinner för en viss sak och som är eldsjälar.

En annan kommunal aktör spinner vidare på samma linje och anknyter entreprenörskap
till mod och dådkraft, men även envishet.
Och det är att man vågar, och att man har idéer, och att man har genomförandekraft. Att
man har idéer, det är det många som har, men att man faktiskt fått med sig de resurser i
livet som gör att man vågar genomföra sina idéer och ser om de bär. Det kräver lite
självförtroende och lite jävlar anamma, lite envishet och lite annat.
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Återigen förstärks bilden av att det är speciella människor, någon som är utöver det
vanliga vilka är entreprenörer. För att återigen reflektera detta avsnitt - det verkar
onekligen tufft att leva upp till de ideal som projiceras på entreprenören. Det kanske är
inte något som var och en kan klara alla på en gång, entreprenören framstår ibland lätt
som något av en supermänniska som klarar att göra det som vanliga människor inte gör.

Entreprenörskap är företagande och ”business”
Detta tema är nära länkat till temat om vad för roll entreprenörer ska spela i regionen
och vad för problem de ska lösa. Här uttrycks en tydlighet om att entreprenörskapet är
liktydigt med att starta företag och företagande. Huvudtanken är att entreprenörer startar
företag med avsikten att tjäna pengar åt dem själva och andra. Temats essens kan därför
också beskrivas som nära till tanken att det handlar om att tjäna pengar på nya idéer och
att detta är en drivkraft i entreprenörskapet. Omvänt kan detta undertema ses som ett
systertema till Tillväxt är något som sker i företag som redovisas i föregående tema om
tillväxt. Vi inleder med en projektledare som menar att:
Utifrån mig och entreprenörskap, kopplat till tillväxtdebatt och RTP så handlar
entreprenörskap om det här med att genomdriva idéer, gärna då kopplat till någon form
av finansiell verksamhet, något sätt att realisera idéer

Här uttrycktes det i något smygande ordalag om ”finansiell verksamhet” för
entreprenörskap. Ordet företag är inte med, men det finns en koppling och antydande
närhet till att det handlar om (att tjäna) pengar.
Entreprenören är generellt intimt förknippad med att driva ett företag och själva
uppstarten av en verksamhet. Här finns också en koppling till temat om skapandet av en
entreprenörskultur där kulturen även skulle kunna beskrivas som, eller likställas med,
småföretagaranda och att det är denna anda som ska leda till att fler naturligt väljer att
starta företag. Ett alternativt sätt att se entreprenören som företagare är att se den som en
speciell sorts företagare, alltså företagare kopplat till något. Här till exempel till
realisering av idéer:
En effekt av det kan vara företag, men då är det individens lärande och aktiviteten hos
den personen och att ta tillfällen i akt. Men när man pratar om entreprenörskap kopplat
till tillväxt och företagande, då är det någon form av realisering av idéer.

I den framväxande bilden från ovanstående citat framstår entreprenören som en
företagare som är extra idérik och skiljer sig från ”vanliga” företagare genom att denne
tar tillfällen i akt, är mer drivande än vanligt och i större utsträckning kopplar sin
verksamhet till realisering av idéer.
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Entreprenörskap kan vara så mycket annat
Detta tema visar på att det också finns en bredare mångfald och alternativa synsätt på
vad entreprenörskap är och vad det ska leda till förutom den mer etablerande som sätter
likhetstecken mellan entreprenörskap och företagande. Detta står i en skarp kontrast till
föregående tema där entreprenören endast förknippas med företagande och
framgångsrika affärer. En processledare förklarar att:
Det finns ju en annan typ av entreprenörer också, ej ensam och stark, som inte drömmer
om det framgångsrika företagandet och grupper av människor som ser ett bekymmer,
tillsammans löser vi det.

Samma aktör anser också att:
Den sociala ekonomin var dåligt representerad i RTA, vi fick stånga in den biten in i RTP
för att få med den biten.

I detta tema ryms också synen på entreprenörskap som ett tillstånd som inte är
permanent, som kan vara en roll det går att kliva i och ur i. En projektledare menar:
Det finns personer jag träffar som man tycker är totalt jävla tafatta, handlingsförlamade,
sitter och ugglar på sitt jobb, men så sitter de som kårordförande eller är engagerade i
ryttaridrott så har de ett annat beteende, så där befinner de sig i en annan situation.

En individ kan, enligt detta, vara ytterst entreprenöriell i vissa sammanhang, för att
sedan i ett annat vara apatisk och improduktiv. Detta sätter fingret på att det
entreprenöriella kanske kräver stora mängder inspiration och/eller motivation.
Ett annat exempel på hur entreprenörskap kan visa sig i något oväntade sammanhang
manifesteras i en kommunal aktörs berättelse:
Men grejen är ju att den företagsamheten, för mig är det inte intressant om den resulterar
i ett företag, utan om man utvecklar den förmågan i sitt eget livsprojekt, i en förening
eller församling, som Herr X i vattenskidklubben eller kyrkoherden i församlingen. Det
spelar inte så stor roll, det blir ett bättre samhälle om man har människor som är
företagsamma på det sättet.

Företagsamheten här handlar inte om att driva företag utan om att företa sig saker, och
dessa saker som företas behöver inte vara inom något speciellt område. Det centrala,
menar aktören, är istället att det är bra för samhället med många människor som tar sig
för att göra många olika saker.
Detta undertema, som till stor del handlar om att öppna upp och bredda
entreprenörskapsbegreppet, målar således upp möjligheten för entreprenörskapet att
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vara något som kan vara en kollektiv insats, samt något som inte behöver handla om
företagande och att tjäna pengar. Det kan dessutom vara något som de flesta av oss kan
vara i olika delar av våra liv i kraft av inspiration och god motivation..

Det svårfångade entreprenörskapet – en diskussion
Våren 2007 fick jag en inbjudan att medverka som gästföreläsare vid en kurs på
Innovationsprogrammet på Mälardalens Högskola. I kursen skulle studenterna i ett
delmoment gå ut i ”verkligheten” i regionen och i intervjuer möta entreprenörer. Temat
för kursmomentet var storytelling och tanken var att studenterna skulle fånga
entreprenörernas olika berättelser och därmed fånga entreprenörskapet i dess mångfald.
Innan dess skulle jag hålla en föreläsning där jag delade med mig av mina erfarenheter
av att möta entreprenörer och aktörer på fältet, samt hur det går till att uppmuntra till
berättande och vad man kan få ut av de berättelser som ges.
För mig var denna inbjudan inspirerande av flera skäl, för det första för att jag själv gått
Innovationsprogrammet och där en gång startat min akademiska bana. Därför kändes
det lite extra roligt att åter få stifta bekantskap med kurser jag själv gått – fast här från
”andra sidan” av föreläsningspodiet. För det andra innebär det alltid en utmaning och är
nyttigt att tvingas berätta om sin egen forskning, och samtidigt försöka göra den
begriplig och användbar för andra – vilket inte alltid är det lättaste när man som
forskare befinner sig djupt inne i sin egen forskning.
Som inledande moment i föreläsningen tänkte jag försöka fånga studenternas
uppfattningar om vad en entreprenör egentligen är. Här var mina förväntningar höga,
jag minns själv hur det från första kursdag i Innovationsprogrammet ständigt
uppmuntrades att tänka annorlunda och innovativt. Att hitta vinklingar och möjligheter
som i en kontext känns oväntade och nytänkande. Därför var mina förväntningar att det
skulle framträda nya och delvis oväntade bilder av entreprenörskapet under dagen.
Jag ställde mot den bakgrunden en inledande fråga om studenterna kunde nämna några
personer, som enligt dem, var särskilt entreprenöriella eller kunde sägas vara
utmärkande entreprenörer på något sätt. Svaren som framkom var bland annat; Ingvar
Kamprad, Bill Gates, Bert Karlsson, Steve Jobs osv… Det vill säga; de som framkom
som exempel var utan undantag alla vita västerländska män med exempellös framgång
och personer som räknas som mångmiljonärer eller till och med miljardärer.
Det var inte första gången jag ställt ungefär samma fråga till en klass med studenter och
varje gång får jag ungefär samma namn tillbaka. Det skulle till och med gå att på
förhand göra en lista på tio entreprenörer som jag skulle gissa att studenterna skulle
nämna och få in åtminstone över hälften av dem. Det beror dock inte på någon synsk
förmåga hos mig utan hos de fixeringsbilder de flesta av oss naturligt har kring
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entreprenörer och entreprenörskap utan att reflektera över det. Och inte bara det, fråga
om skådespelare, politiker, författare, artister etc så får du samma resultat. Och om
någon nämner Per Andersson så måste man förklara sig ytterligare för då vet ingen vem
man menar.
I detta exempel med innovationsprogramstudenterna var det extra intressant att en grupp
med studenter som tydligt går en utbildning vars syfte är att främja förmågan att tänka
”outside the box” inte gav uttryck för annat än att tänka traditionellt kring
entreprenörskap. I alla fall inte på en intuitiv nivå. Detta också med den uppgift som låg
framför dem i åtanke - att gå ut och träffa ett antal entreprenörer i intervjuer. Vilka var
dessa entreprenörer de troligtvis skulle träffa? En begåvad gissning är att det inte rör sig
om personer som man känner igen sig i, eller vill jämföra sig själva med, Bill Gates
eller Ingvar Kamprad, utan troligare är att det rörde sig om entreprenörer som
representerar en betydligt mer jordnära och/eller lokal nivå.
Hur kan då detta exempel hjälpa oss att förstå RTP-aktörernas bilder av
entreprenörskapet? Jo i exemplet ovan, liksom i aktörernas berättelser, ryms ett enormt
spann av innebörder och egenskaper som associeras med entreprenören som person och
fenomen. Allt ifrån den globale multimiljonären till en småföretagare i en liten kommun
som får ett samtal från en grupp nyfikna studenter om att få komma och göra intervju.
Skillnaden är väl att dina intervjupersoner lyfter fram egenskaper och inte personer
Entreprenörskap är ett centralt begrepp i både RTP-programmet och i aktörernas
berättelser och i praktiken finns det i regionen ett rikt förhållningssätt till
entreprenörskap och entreprenörer om alla aktörers olika bilder av detta kombineras,
men det finns risk att traditionella fixeringsbilder gör att rikedomen går förlorad när
entreprenörskap pratas i teoretiska och abstrakta ordalag.
En aktör som blivit något av en regional profil vad gäller sin inställning till
entreprenörskap är Stig Henriksson, som i egenskap av kommunalråd i Fagersta varit
tidigt ute i länet med att försöka få in entreprenörskap i skolan samt öka samverkan
mellan skolan och det lokala näringslivet. Stig var en av huvudtalarna på en
entreprenörskapskonferens som gick av stapeln i maj 2007 på Mälardalens Högskola109
och efter hans tal fick jag en möjlighet att kort tala med honom om entreprenörskap.
Han refererade bland annat till en intervju som en av de större fackliga tidningarna hade
gjort med honom. Han hade då fått frågan om vilken som enligt honom var den mest
entreprenöriella personen i Fagersta och då svarat reportern, utan tvekan, att det var
prästen som var det.

109

Konferensen ingick i den s.k. Entreprenörskapsveckan som den 22 maj 2007 hölls på Mälardalens
Högskola i Eskilstuna. Se tabell i bilaga 1.
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Entreprenörskaplighet – en mångfald av tolkningar
Vad de ovanstående exemplen visar på ytterligare är den bredd som finns i tolkningarna
av vad entreprenörskap och entreprenörer är och vad det associeras med. Prästen i
Fagersta representerar ju långt ifrån den traditionella schablonbilden av en exempellöst
framgångsrik miljonär eller den vanlige företagaren. Här kan det vara exempel på något
som är svårt att fånga i de båda begreppen entreprenörskap eller entreprenör, utan
istället kan det vara fruktbart att diskutera om deras essens – det som då skulle kunna
utryckas som entreprenörskaplighet.
Aktörerna har inte i sina bilder av entreprenören förhållit sig till ”super-entreprenörer”
som Bill Gates eller Ingvar Kamprad. Däremot verkar fixeringsbilden kring företagaren
vara stark. De kanske mest intressanta resultaten från intervjuerna med RTP-aktörerna
vad gäller entreprenörskap är just mångfalden av de ytterligheter eller motsatser som
gett sig till känna. Till exempel ser vi ett motsatsförhållande i synen på entreprenören
som en person som är i stort behov av hjälp av regionens aktörer för att komma igång
eller klara sig, å andra sidan framträder också synen på att ett kännetecken på
entreprenören är att denne är självständig, ”reder sig själv” och inte behöver speciell
uppmärksamhet och hjälp.
En reflektion som kan nyansera detta motsatsförhållande kan vara att de olika aktörerna
möter entreprenörer som just är i behov av någon hjälp eftersom det ligger i aktörernas
arbete att göra just detta. Det är också en förutsättning för aktörernas existens att det
finns entreprenörer att hjälpa. Synen på entreprenören som självständig kan kopplas till
en dominerande syn som råder i media och i entreprenörskapsdiskursen om
entreprenörer och dennes egenskaper, detta kan också vara något som framträder i temat
om att entreprenören är en speciell typ av person med vissa karaktäriska drag och
färdigheter.
Det är också här vi kan hitta det andra motsatsförhållandet i aktörernas utsagor, det vill
säga kontrasten mellan att entreprenören är en speciell typ av person och å andra sidan
att alla är eller kan vara entreprenöriella i olika sammanhang. Det ena indikerar att det
skulle finnas en slags entreprenöriell elit som har de rätta förutsättningarna för
entreprenörskap och det andra att vem som helst i sitt arbete eller vardagliga situationer
kan visa entreprenörskaplighet.
Enligt de beskrivningar som ofta görs av entreprenörens egenskaper så framträder ofta
en syn på entreprenören som en individ som är full av dådkraft, initiativ, som ”tar för
sig”, ”tar sig fram”, självständig och idérik.110 Det paradoxala i detta blir då också att
med sådana beskrivningar så skulle inte den stora floran av entreprenörskapsfrämjare
110
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egentligen behöva existera. Entreprenören blir i ett sådant fall inte en som behöver bli
”omhändertagen” utan tar sig alltid fram själv ändå, på något sätt. Från forskning på
området ser vi dock att endast en väldigt liten del av nya och unga företagare använder
sig överhuvud taget av det offentligt utformade rådgivningssystemet. Den stora
majoriteten av de som startar och driver företag gör det utan någon som helst hjälp av
offentliga rådgivare, vilket förstås inte säger något om att den ena gruppen är
entreprenöriell till skillnad från den andra.111

Entreprenörskap som kunskapsområde
Entreprenörskap som kunskaps- och vetenskapsområde har upplevt en snabb utveckling
under de senaste tjugo åren och blivit ett välanvänt begrepp i många sammanhang. Som
forskningsområde har det stadigt expanderat liksom intresset för entreprenörskap på
politisk nivå. Detta sett genom en bred spännvidd från internationell och EU-nivå ner
till nationell, regional och lokal nivå, och som dessutom i regel ses som något positivt
att främja, - entreprenörer och ett ökat entreprenörskap är något som behövs i
samhället.112 Inte minst blir detta tydligt i de regionala tillväxtprogrammens texter
oavsett vilket läns vi väljer. Vi vill ha fler entreprenörer helt enkelt.
I entreprenörskapet ses ofta också lösningen på hur olika samhällsproblem ska lösas.113
Exempel kan vara hur en föråldrad industristruktur ska reformeras genom att nya
företag växer fram med nya idéer och ny teknik, hur sysselsättningen ska räddas genom
att nya jobb skapas, samt hur de ”nya” IKEA, H&M, Ericsson, det vill säga ledande
världsföretag ska växa fram. Inte heller får vi glömma att med entreprenörer kommer
också tillväxt, vilket är en av grundbultarna i de regionala tillväxtprogrammens synsätt
på var ny tillväxt ska skapas.
Vi börjar dock från ”början” och sveper igenom entreprenörskapets historiska
utveckling. Ordet entreprenör dyker upp redan 1437 i en fransk ordbok och uppträder
där i betydelsen ”en person som är aktiv och får något gjort”114. Det är sålunda inget
nytt begrepp, men ändå finns grundbetydelsen kvar i stora drag och användningen av
det visar en viss historiskt stabilitet kring associationerna kring handlingskraftiga
individer.
Några av de stora namnen, ”klassikerna” inom entreprenörskapsforskningen som det
ofta refereras till är Jean Baptiste Say (1767-1832) och Josef Schumpeter (1883-1950).
Say introducerade främst ett ekonomiskt perspektiv på entreprenören som genom att
kombinera och organisera produktionsmedel på olika sätt skapar jämvikt på en
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marknad. Entreprenören blir en ”katalysator” som bedömer behov och producerar varor
för att möta dessa behov.
Schumpeters bidrag till entreprenörskapsområdet har fått stort genomslag och kanske
den mest återkommande entreprenörskapstänkaren i litteraturen även i vår tid. Ett av
hans bidrag ses ofta som idén om att entreprenören för in innovationer på en marknad
och i den processen är entreprenöriell i stunden, om entreprenören sedan övergår till att
anta rollen som exempelvis den förvaltande företagaren är denne enligt denna syn inte
längre entreprenöriell.115
För att ta ett hopp till vår samtid har entreprenörskapsbegreppet både utvecklats till att
omfatta allt mer, men också fått en snävare allmän betydelse. Den snäva betydelsen ges
i sammanhang där entreprenör helt enkelt används som en synonym till företagare, ofta
kompletteras denna bild i massmedia och affärstidningar med egenskapen framgångsrik.
Denna dominerande bild lyfter ofta fram västerländska industriledare och exempellöst
framgångrika företagare på löpsedlarna som starkt bidrar till att forma en generellt
vedertagen bild på vad en entreprenör är och hur den ska vara.116
I vardagstal verkar entreprenören också oftast vara synonym med företagaren,
åtminstone sett till den kontext och flora av regionala entreprenörskapsfrämjare som de
aktörer som ingår i den regionala aktörssfären utgör en del av. Begreppen används ofta
synonymt med varandra utan större eftertanke. Att de inte alltid är synonyma blir
däremot tydligt, inte minst om man återkopplar till Schumpeters tankar om att en
entreprenör inte är detsamma som en förvaltande företagare.
Här kan exempelvis några intressanta frågetecken uppstå. Är alla företagare
entreprenörer? Är alla entreprenörer företagare? Svaren på de båda frågorna blir oftast
nej med utvecklade resonemang kring de båda begreppen. Ett sätt att närma sig frågorna
är att anta alla företagare inte nödvändigtvis är entreprenöriella och likaså att alla
entreprenörer inte återfinns i företag. Detta medför en syn på entreprenörskap som en
kvalitet som måste tillföras i sammanhanget för att skilja ut det entreprenöriella från det
icke-entreprenöriella. En sådan kvalitet kan vara hur innovativ idén/verksamheten är,
eller kopplat till hur kreativ eller drivkraftig själva entreprenören är.
Det är också här vi kan hitta det andra motsatsförhållandet inom
entreprenörskapsområdet, det vill säga kontrasten mellan att entreprenören är en speciell
typ av person, en som man i regionala utvecklingssammanhang vill identifiera och
stödja – en approach som allmänt brukar kallas ”pick the winner”. Å andra sidan finns
också synen och tron på att alla kan vara entreprenöriella i olika sammanhang. Det ena
indikerar att det skulle finnas en slags entreprenöriell elit som har de rätta
förutsättningarna för entreprenörskap och det andra att vem som helst i sitt arbete eller
115
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vardagliga situationer kan visa entreprenörskaplighet eller utveckla entreprenöriell
förmåga med rätt hjälp i rätt miljö.
På många sätt har forskningen kring entreprenörskap gjort samma resa som den gjort
inom det närliggande, och ofta överlappande, området ledarskap. Här beskrivs till
exempel en utveckling från de heroiska synsätten på den ensamme, starke (ofta
manlige) ledaren – till de postheroiska där ledarskap är något som är betydligt mer
distribuerat över fler antal aktörer, mellanmänskligt och vardagligt.117 Forskningen har
gått ifrån att leta personlighetsegenskaper hos framgångsrika ledare/entreprenörer och
vidare till att istället studera deras beteende, och i de senare postheroiska perspektiven
intressera sig för ledarskapet/entreprenörskapet som interaktiva processer i tämligen
olikartade sammanhang, och som något som kan omfatta tämligen odramatiska men
även negativa aspekter.118
Entreprenörskapsforskaren William Gartner menar att det inte är fruktbart att söka efter
entreprenörer genom att studera personliga egenskaper eller med en speciell typ av
entreprenöriell personlighet. Istället bör vi fokusera på den aktivitet som
entreprenörskap ger upphov till. Han menar att entreprenörskap, något förenklat, kan
beskrivas som:
Entrepreneurship is the creation of organizations.119

och att entreprenörer är:
People who organizes.120

Istället för att stirra oss blinda på individen och egenskaper hos entreprenörer, ett
perspektiv (trait approach) som Gartner menar har misslyckats att nå fram till
signifikanta resultat, bör vi istället studera de aktiviteter som entreprenörer ger upphov
till. I detta fall ligger fokus på själva organiserandet av nya ”ventures”, ett ord som
svårligen låter sig översättas till svenska eftersom det på engelska både fångar ”företag”
som aktivitet, att ”företa sig något”, liksom företag som organisationsform. Ordet
konnoterar också till att betyda ”vågspel och riskabelt”.121 Sökandet efter de speciella
egenskaper som en entreprenör har i själva verket varit kontraproduktiv och, om alla
egenskaper som listats som ”entreprenöriella” tas med, leder till en orimlig bild av en
övermänniska som blir svår att finna. Gartner reflekterar över detta:
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… a startling number of traits and characteristics have been attributed to the
entrepreneur, and a “psychological profile” of the entrepreneur assembled from these
studies would portray someone larger than life, full of contradictions, and, conversely,
someone so full of traits that (s)he would have to be a sort of generic “Everyman”.122

En svensk och välanvänd definition på entreprenörskap finner vi i den som NUTEK
formulerade 2004 som sedan dess spridits till en rad olika sammanhang123. Den kan ses
som ett försök att fånga ett relativt brett synsätt på entreprenörskap:
Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i
samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till
praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska
sammanhang.124

Det centrala i ovanstående definition, enligt min mening, är att entreprenörskapet
tecknas både som en individuell eller kollektiv process, samt att det egentligen inte står
något om företagande specifikt. Istället fångar definitionen något som liknar det Edith
Penrose menar skapar tillväxt. Att människor med idéer också försöker att förverkliga
dem i aktivitet.
…the attempts of a particular group of human beings to do something 125
En central fråga, som torde beröra alla aktörer som på olika nivåer (nationellt, regionalt
och lokalt) och på olika sätt har till uppdrag att främja entreprenörskap och
entreprenörer, är hur det mångskiftande entreprenörskapsbegreppet översätts och tolkas
när det ska omsättas i praktiken. Vad är det man vill främja när man säger att man
främjar entreprenörskap?

Ett breddat entreprenörskapsbegrepp på en regional arena
Om entreprenörskap som begrepp inte är direkt synonymt med att vara företagare så
måste begreppet fyllas med innehåll som gör att det ändå blir användbart. Åtminstone
till den grad att det berikar samt nyanserar denna något smala bild om entreprenören, en
bild som verkar ha blivit fixerad i entreprenörskapsdiskursen.
Karin Berglund beskriver dessa fixeringsbilder av entreprenören i sin avhandling Jakten
på Entreprenörer – Om öppningar och låsningar i Entreprenörskapsdiskursen. Hon
menar att dessa är kopplade till de dominerande strömningar som råder i hur
122
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entreprenören avbildas i samhället. De dominerande diskurserna bildar tjocka trådar i
en tänkt väv av olika diskurstrådar och står ofta för en syn på entreprenören som
företagare, i regel också manlig, och som symboliserar ett individuellt skapande. De
mindre och smalare trådarna i entreprenörskapsdiskursen är de som exempelvis handlar
om entreprenörskap som en kollektiv handling, kvinnors entreprenörskap, och som inte
kopplar entreprenörskapet till just företagande.126
Den bredare syn på entreprenörskap som under senare år har fått genomslag, och
utmanar den klassiska synen på entreprenörskap och handlar ofta om att
entreprenörskapet som inte alltid tar sig uttryck i ett företagande. Här kan
entreprenörskapet visa sig i ideell verksamhet, idrottsvärlden, eller bland utsatta grupper
och invandrare. Kompletterande entreprenörskapsbegrepp som bland annat kan nämnas
är kvinnors entreprenörskap, socialt entreprenörskap, samhällsentreprenörskap,
intraprenörskap vilket gäller även dina övriga nämnda begrepp, entreprenörskap inom
offentlig sektor, entreprenörskap i skolan, kollektivt entreprenörskap, med flera. Listan
kan lätt göras lång över vad som i dagsläget kan manifestera sig i
entreprenörskapssammanhang.127 Det är också en lista som blir lång om de olika sätt
som entreprenörskap manifesteras i ett regionalt sammanhang där entreprenörer
framträder i en mängd former och skepnader. Det är få områden, om ens något, där det
inte går att hitta entreprenörer eller entreprenörskap.
Ett exempel på detta, som dessutom har regional/lokal koppling, ger Anders W
Johansson, professor i entreprenörskap på Linnéuniversitetet, när han nyanserar
entreprenörskapsbegreppet genom att låta kulturarbetare av olika slag berätta om sitt
entreprenörskap. I den dominerande bilden av entreprenörer torde inte kulturarbetare
vara överrepresenterade, men i en regional kontext kan dessa vara både välkända,
etablerade och vara viktiga symboler för den regionala identiteten. I deras berättande
manifesteras bland annat att entreprenören fått hjältestatus i den allmänna diskursen –
eller åtminstone projiceras med hjälteliknande attribut, ofta också manliga sådana.128
Ur detta perspektiv blir entreprenörskap något som växer fram ur nätverk som ger stort
utrymme för spontan interaktion och kan mobilisera entreprenöriella aktiviteter.
Entreprenörskapet behöver inte beskrivas som den enda förmågan till innovation,
istället kan man se det som ett flöde som följer av det vanliga livet när det inte
begränsas av en smal, traditionell och begränsande syn från sin kontext. 129
Nya begrepp är tecken på ett fält i utveckling. Till exempel har entreprenörskap parats
ihop med olika prefix för att på så sätt skapa nya synsätt och vidga kunskapsområdet.
Ett exempel är begreppet sustainopreneurship. Med det menas att många stora
världsproblem, miljöproblem, sjukdomsepidemier med flera, inte går att lösa så länge
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lösningarna institutionellt är fastlåsta i gamla tankebanor. Entreprenörskap ses då som
ett sätt att tänka utanför ramarna för att komma till nya hållbara lösningar. Innovation
kan då ses som ett angränsande begrepp. Entreprenörskapet utgår ofta från ett delvis
lokalt perspektiv där det aktuella problemet löses bäst efter lokala förhållanden och
resurser.130
Sustainopreneurshipbegreppet tar också upp problemen att länka ihop tänkandet från
affärsvärlden och det ”ideella”, men att det ändå oftast resulterar i en syn på att
företagandet och affärer är lösningen på problemen, samt att den privata sektorn är den
primära källan för kreativitet, innovation och entreprenörskap. Här samlas det hållbara
entreprenörskapet i aktiviteter som är inriktade på att lösa hållbarhetsrelaterade
problem, men också i att lösningar når sin marknad genom att hitta innovativa lösningar
och kreativt organiserande. En central dimension i det hållbara entreprenörskapet är
insikten om att det ekonomiska systemet är underordnat den sociala och miljömässiga
kontexten.
Ett politiskt entreprenörskap tas också upp i Johan Mörcks avhandling under det lite
ovanliga, men spännande kopplingen kommunala aktörer som regionala entreprenörer”
Här ligger entreprenörskapet i en ledarskaps- och eldsjälsfunktion som till exempel en
lokal eller regional politiker tar sig an på en regional arena. Drivkrafter för detta
kommer från både personlig egen vinning, liksom mer altruistiska mål som ska gynna
”allas bästa”. Slutsatsen Mörck kommer fram till kring det politiska entreprenörskapet
är att individuella drivkrafter kan vara avgörande och får genomslag i ett Sverige där det
regionala bereds större utrymme i politiken. 131 Ett intressant perspektiv och tolkning på
detta är att de regionala aktörer som är satta att genomföra tillväxtprogrammen också
skulle kunna kallas entreprenörer. Återigen, med rätt perspektiv verkar det som om det
går att fålla in vem som helst under epitetet entreprenör.
Ett försök att införa ett paraplybegrepp för vetenskapsområdet som studerar
entreprenörskap görs av Lundström och Stevenson. De föreslår ett samlingsnamn för
studierna av fenomenet entreprenörskap under epitetet entreprenologi (egen
översättning av ”entreprenology”). De beskriver kunskapsområdet som :
… the study of the entrepreneurship phenomena, including the
behaviours and practices of the total system that leads to the emergence
of entrepreneurial activity in a society.132

Kanske är det så att entreprenörskapsområdet behöver ett paraplybegrepp som omsluter
det på ett bättre sätt som ett eget vetenskaps- och kunskapsområde som därigenom blir
tydligare att kommunicera? Det kan också bli ytterligare ett begrepp som endast bidrar
till att göra begreppsfloran allt mer komplex.
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Entreprenörskap som politiskt område
En stor del av den ekonomiska politiken har under sedan 90-talet styrts över till att bli
entreprenörskapspolitik. Bland annat har OECD- och EU-rapporter varit bidragande till
detta. 1995 släppte OECD sin Thematic Overview of Entrepreneurship and Job
Creation Policies och den efterföljande EU-rapporten Fostering Entrepreneurship in
Europe är exempel på sådana rapporter. Däremot är definitionerna av entreprenörskap
tvetydiga och vad som är effektiva politiska åtgärder för att främja entreprenörskap står
inte heller klart.133
Det har också i hela världen skett ett skifte i synen på den betydelse som
entreprenörskap och småföretagande har för ekonomins utveckling, men även för
ekonomiers vitalitet genom den innovation och det nytänkande som entreprenörer ses ge
upphov till.134
Varför behövs ett speciellt politiskt område för dessa frågor? Forskaren David Storey
menar att det bland annat kan finnas informationsbrister (information imperfections).
Dessa brister kan yttra sig i att privatpersoner inte inser att de egentligen skulle kunna
starta en egen rörelse, liksom att befintliga småföretagare inte inser nyttan av att få hjälp
från externa experter och specialister, samt att det finansiella systemet inte vågar låna
resurser till så pass små eller nystartade företag där insatser skulle behövas. Detta är
något som politiska åtgärder försöker att rätta till med olika program och insatser.135 I
detta sammanhang ska också nämnas att Storey själv är noga med att påpeka att hans
forskning fokuserar på småföretagspolitik snarare än entreprenörskapspolitik.
Lundström och Stevenson genomförde studier i tretton olika länder och såg till exempel
att till stor del så integreras den så kallade ”entreprenörskapspolitiken” in i den politik
som rör små och medelstora företag (SME policy), och till viss mån in i existerande
innovationspolitik. Entreprenörskapspolitiken framträder som en ny och växande gren
som också skiljer sig från den redan existerande, småföretagspolitiken.136
Karakteristiskt för en SME-inriktad politik är:137
•
•
•
•

Fokus ligger på företag, snarare än individer
Vänder sig ofta till existerande företag
Använder sig ofta av ”picking winners” som strategi
Använder finansiella incitament för att gynna sektorer med hög tillväxt, eller
företag med hög tillväxt
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•

Fokuserar på skapandet av gynnsamma miljöer för företagande, till exempel
skatter, minska administrativt krångel, skapa marknadsplatser, med mera

För en utpräglad entreprenörskapspolitik finns istället följande karakteristik - den har
målet att:138

•
•
•
•
•

Skapa medvetenhet om entreprenörskap som attraktivt sätt att försörja sig, till
exempel via förebilder och attitydförändringar hos befolkningen, skapa ”kultur”
Öka möjligheten för människor att lära sig om processen att bli entreprenör och
starta företag
Underlätta utvecklandet av nätverksaktiviteter, dialog, lärande och partnerskap,
till exempel via konferenser, seminarier och olika forum
Öka kunskapen om entreprenörskap och vilken roll det spelar i skapandet av nya
arbeten och välförd.
Att inte fokusera på finansiell hjälp i första hand utan snarare att tillhandahålla
kunskap, rådgivning och kompetens

De identifierar också fyra olika typer ansatser inom entreprenörskapspolitik:139
1. Politik som ska göra det lättare för entreprenörer att tillgodogöra sig stödstrukturer för
nystart av företag, sam även finansiering .
2. Politik som söker att göra det enklare för entreprenörens ”entry” och ”exit” på en
marknad
3. Politik som vänder sig till en specifik målgrupp, till exempel kvinnor, invandrare etc, där
ökad entreprenöriell aktivitet är önskvärd.
4. Politik som syftar till att skapa ett mer entreprenöriellt klimat i samhället, en holistisk
ansats

I deras undersökning är det endast ett fåtal länder som i början av 2000-talet omsluts av
den sista holistiska ansatsen, här nämns till exempel Finland, Nederländerna och
Storbritannien som exempel.
De regionala tillväxtprogrammen hamnar enligt min tolkning med sin huvudtyngdpunkt
i det som här benämns som det entreprenörskapspolitiska, även om det finns inslag av
båda. I Västmanlands RTP finns egna insatsområden för vart och ett av de karakteristika
som utmärkte den klassiska entreprenörskapspolitiken. Detta kanske inte är underligt
eftersom många av de åtgärder som beskrivs inom SME-politiken ligger på statlig nivå
utom räckhåll för regionerna (länen). På samma sätt kanske också
entreprenörskapspolitiken har vunnit ett logiskt insteg av just samma anledning som
skiftet har skett mellan fördelningspolitiken till tillväxtpolitiken, eftersom den inneburit
en tanke om att regionerna själva ska kunna lösa tillväxten på egen hand. Det som går
att göra lokalt/regionalt blir just då att genomföra entreprenörskapspolitiska insatser.
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Tillväxten ska då komma från ett ökat entreprenörskap just för att entreprenörskap går
att främja lokalt/regionalt.

Är entreprenörskap något att främja?
En kontrast till den, nästan utan undantag, översvallande positiva inställning kring
entreprenörskap som råder i den regionala utvecklingsvärlden, ges av forskaren Scott
Shane.
I sin bok The Illusions of Entrepreneurship140 anlägger Shane ett tämligen kritiskt
perspektiv utifrån ståndpunkten att entreprenörskapet ofta främjas på okritiska grunder.
Ett ökat antal entreprenörer ses ofta som räddningen i vårt samhälle och för välfärden.
De ska bringa oss tillväxt, arbetstillfällen och nya innovationer. Var finns de nya Apple
och Google att finna? På samhällelig nivå försöker man ofta då att på bred basis främja
eget företagande, det vill säga att främja det som på engelska benämns som start-ups.
Detta görs på antaganden som till stor del, enligt Shane, utgörs av myter. Han pekar
exempelvis på att den typiske nystartade företagaren:
-

Inte är särskilt innovativ
Skapar få jobb
Genererar ganska lite välfärd

Han medger i detta också att de idag stora tillväxtföretagen från början i och för sig
också varit start-ups (till exempel även nämnda Apple och Google), men menar att de
inte är typiska start-ups. De flesta nystartade företagen växer aldrig, om de ens
överlever.
Ett annat problematiskt förhållande som Shane tar upp är att nyföretagare enligt statistik
visar tydliga tendenser att starta företag inom områden där det är lätt att starta, snarare
än de områden där det finns en stor potentiell framgång. Ju sämre förutsättningar som
finns på en marknad, desto fler tycks finnas som vill starta företag inom just den
marknaden. Detta medför att nystartade företag ofta trängs på en marknad som redan är
mättad av etablerade aktörer och där entreprenörens verksamhetsidéer inte har något
egentligt nyhetsvärde.
Statistiken Shane stöder sig på, som mestadels är från USA, visar även att
huvudanledningen till att folk vill starta eget oftast är att de vill undvika att ha en chef –
och inte självförverkligande, pengar och rikedom, eller att anställa folk. De flesta
nystartade företag tycks sakna en tydlig konkurrensfördel. På frågan ”vad är din
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konkurrensfördel i förhållande till dina konkurrenter” kan flertalet inte lämna något
svar.141
Tendenser visar också på att företagsstarterna huvudsakligen görs inom samma bransch
där entreprenören tidigare varit anställd. När detta sker tycks också lönenivån typiskt
sjunka för företagaren, som oftast hade fått bättre betalt om den stannat kvar som
anställd och då behållit många förmåner och trygghetsförsäkringar. Likaså tycks
produktiviteten sjunka när individer startar eget istället för att kvarstå som anställd.
Scott Shane tar följaktligen upp entreprenörskapet från en ganska mörk och dyster sida.
Jag hörde honom föreläsa på Entreprenörskapsveckan på Örebro universitet och i mina
anteckningar ser jag att jag noterat citatet:
The result of the typical business is failure 142

Han lutar sig emot statistik som, även om man ska ha i åtanke att först och främst är
signifikant för förhållanden i USA, mångt och mycket säkert stämmer. Shane framstår
också antagligen som en smula provocerande för många inom entreprenörskapsvärlden,
både för praktiker och forskare - som lever under övertygelser där entreprenörskap
oftast står för något positivt. Å andra sidan kan detta också vara ett utstuderat grepp
som Shane tar till för att skapa större uppmärksamhet kring sina resultat. Vem lyssnar
på en forskare som får fram resultat som ligger ”mitt emellan”, varken för eller emot.
Argumenten och forskningen blir oanvändbara för att skapa rubriker eller bli
uppmärksammad (och citerad) i forskar- eller policyvärlden.
Vad vill Shane då att samhället ska göra? Han menar att det är en smula aningslöst att
satsa utan förbehåll på att ”så många som möjligt” ska starta företag. Han inser också att
det inte går att ”pick the winner” i förväg. Istället föreslår han att man försöker att sålla
bort ”förlorarna” så långt det bara går. Med förlorare menas exempelvis de företagare
som inte kommer att lyckas växa eller har ambition att göra det, de personliga
egenskaper som krävs, eller en tillräckligt god affärsidé. Detta blir således lite av en
semantisk ordlek (är glaset halvfullt eller halvtomt?).
Jag ser här en tydlig skiljelinje mellan Shane och en annan amerikansk
entreprenörskapsforskare: Bill Gartner. Shane menar ju att vi inte ska försöka att ”pick
the winner”, men att vi ska försöka att plocka bort förlorarna. Bill Gartner menar istället
att vi bör få så många som möjligt att försöka starta företag för att få fram bra
entreprenörer till slut. Till exempel; vi har tio individer som slumpas fram. Gartner
skulle säga att vi låter dem pröva att starta eget, det visar sig med tiden vilka som var
bra. En del kanske till och med måste starta flera gånger för att ”få till det”, det vill säga
att de måste tillåtas misslyckas också. Shane skulle istället säga att vi borde sortera bort
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åtminstone fem av dem som har minst möjlighet att bli framgångsrika i sitt företagande
och att detta skulle gynna effektiviteten och samhällsekonomin.
Gartner gav följande exempel i en föreläsning: 143 låt säga att vi vill få fram ett bra
landslag i en sport, låt säga fotboll. Hur gör vi bäst då? En strategi vore att titta på hur
gårdagens framgångsrika fotbollsspelare ser ut och sedan försöka särskilja de som liknar
dessa mest, skicka dem på träningsläger och sedan vore det klart. Eller också inte,
menar Gartner. Istället vore det en bättre idé att låta alla som vill få pröva på fotboll.
Det skulle sen ganska snart visa sig naturligt för en del att sluta, medan andra kommer
att utvecklas till elitnivå. Detta är något som för övrigt liknar den svenska
idrottsmodellen – tanken om att den breda basen ger jordmånen att få fram
toppidrottare. Dessutom menar Gartner att samhället måste låta entreprenörer
misslyckas. Sannolikheten att entreprenören ”får till det” första gången är inte lika stor
som andra gången, eller tredje – när misstagen blivit erfarenheter och kunskap. Gartner
använder uttrycket Fail Forward för att illustrera detta.
Följaktligen finns här två synsätt, kvantitet och kvalitet. Hur ser det då ut i Sverige?
Nyligen publicerade studier visar att det svenska stödsystemet som främjar
entreprenörskap fungerar relativt väl. Företagare som genomgått systemen och fått råd
eller stöd visar sig vara framgångsrika i högre grad än de som inte gjort det. Detta gäller
generellt i systemet oavsett om det är Arbetsförmedlingen, Almi, Inkubatorer eller
liknande som har stått för stöden.144
Ska detta ses som att både Gartner och Shane har lika delar rätt och fel? I Sverige vill
man från regeringen och regionala utvecklingsprogram att fler (kvantitet) startar företag,
därför finns omfattande stödsystem för nystart tillgängliga regionalt. Generellt tycks
dessa stödsystem ”coacha fram” och ”sortera bort” med relativt bra resultat vilka företag
som blir framgångsrika och vilka som inte kommer att bli det? Med andra ord att man i
kvantiteten lyckas vaska fram kvalitet? I Sverige åtminstone torde Shanes strategi
åtminstone delvis vara implementerad i de flesta stödsystem för entreprenörer. Visst
utövas en sortering av vilka som får stöd och vilka som inte får det. Visst är det också så
att de troligtvis går efter rationaliteten att marknadspotentialen för den aktuelle
entreprenören är avgörande i denna process.
Sammanfattningsvis visar genomgången på att det finns en rad olika ansatser inom
området entreprenörskap, det vill säga vad ska ses som entreprenörskap och i vilka
former kan man stödja detta. Inte minst är detta inte något som lätt kan lösas vilket
bland andra Lundström och Stevenson visar145 och den stora mängd olika faktorer som
enligt olika forskningsrapporter påverkar framväxt av entreprenörskap. De pekar även
på den stora mänga aktörer som skapats inom området för att stimulera framväxten av
143
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ett sådant entreprenörskap.146 Sammantaget är det därför inte enkelt att se hur och på
vilket sätt olika former av entreprenörskap kan utvecklas eller vad som ska menas med
begreppet entreprenörskap. Detta går igenom även hos våra aktörer i RTP-processen.
Det blir inte enkelt att se vad som ska ingå i aktiviteter kring entreprenörskap. De fem
teman som definierats är utmärkta exempel på detta. Från att entreprenörer är speciella
typer av personer, att entreprenörskap är lösningen på regionens problem, att
entreprenörskap är detsamma som företagande och ”business”, att med entreprenörskap
kan man mena en mängd olika saker till att det mer handlar om att skapa former av
entreprenörskapskultur. Alla dessa åsikter kan hämta argument för sin syn i forskningen
och kan i vissa avseenden samtidigt anses vara sanna. Problemet som då uppstår inom
RTP är att om man ska vara en handlingsorganisation finns många olika typer av projekt
som kan startas inom området och många olika typer av aktörer som kan engageras för
att utföra sådana aktiviteter.
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7. Samverkan och konkurrens
Detta tema har framträtt som centralt i aktörernas berättelser om RTP. Liksom i fallet
med tillväxt och regionen är det kanske inte så oväntat. I programmets text finns uttalat
en förväntan och förhoppning om att en ökad samverkan och samarbete mellan länets
aktörer ska skapa mervärden och ökad tillväxt 147. Hur aktörerna själva ser på det här
med samverkan är dock inte alltid entydigt. Liksom i de tidigare behandlade temana
finns här delvis motsägelsefulla bilder av samarbete och samverkande.

Samverkan
Tema 1. Vi kan
inte samverka för
något hindrar oss

Tema 2. Vi måste
samverka.

Tema 3. Samverkan
skulle fungera om…

Tema 4.
Samverkan är
inget problem

Det finns
konkurrerande mål
ibland aktörerna som
motverkar samverkan

Näringslivet hittar inte
aktörerna som är för
utspridda

Det är svårt att se nyttan av
att samarbeta

Samverkan är redan
ganska bra i
Västmanland

Vi måste känna oss
själva innan vi kan lära
känna andra (i
samverkan)

Om aktörerna
samverkar och
organiserar sig hittar
näringslivet rätt

Skapade samarbeten
misslyckas

Samverkan är en
tradition i
Västmanland

Samverkan är vi trötta
på

En region är inte alltid
en region, det beror på
vilka vi samarbetar
med

Samverkan är något
som inte fungerar än

Samverkan är dålig för att vi
pratar för lite med varandra
Samarbetande måste veta
varför samarbetet finns till

Vi behöver inga
särskilda åtgärder för
att samverka (som
andra län behöver)

Samarbete fungerar om det
finns en gemensam nytta
Samverkan kommer av
frånvaron av allvarliga
konflikter
Högskolan behöver
samverka med regionen
(vara motor)
Samverkan är att använda
resurser på ett bättre sätt

Tabell 5; Huvudtemat ”Samverkan och konkurrens”, med dess underteman (1-4) och de
kondenserade meningsenheter som utvunnits ur aktörernas citat
147

Tillväxtprogram Västmanland
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Vi kan inte samverka för något hindrar oss
Budskapet har ”gått fram” till aktörerna om att det är samverkan som önskades av dem
från ”ovan”, det vill säga från regeringens och länsstyrelsens håll, något som visar sig i
aktörernas berättelser om samarbete. Däremot är det inte alltid något som fungerar
enligt plan eller teori. En processledare uttalade sig på följande sätt:
Sen är ju grundtanken att det ska vara en samverkan kring de här frågorna och att man på
något sätt ska använda resurserna som finns på ett bättre sätt, det där är väl någonting
som kanske inte riktigt funkar än.

I situationer när det inte fungerar tillskrivs det ofta någon hindrande faktor, till exempel
konkurrens mellan organisationer eller konkurrerande mål. En kommunal aktör
visualiserar detta i ett exempel där näringslivsansvariga i två kommuner diskuterat
företagsetablering och det visade sig vara ett problematiskt område att samverka inom:
Jag pratade med Näringslivsansvarig på Kommun X om förfrågningar som man får från
företagare, om han skulle få en förfrågan av någon som skulle passa för etablering i min
Kommun Y. Men han sa ju då att det ingår ju inte i mitt uppdrag, för hans uppdrag är ju
att jobba som etablerare i sin kommun.

Detta visar att kommunerna kämpar för att företag ska etableras i den egna kommunen.
Aktören menar här att även om ett företag i etableringstankar i sig skulle finna en bättre
förutsättning för etablering någon annanstans än i den egna kommunen, försöker man
ändå att locka det till den egna kommunen – även om till exempel grannkommunen
skulle passa företaget bättre på lång sikt.
Aktören fortsätter sin beskrivning av exemplet:
En kommun närliggande Kommun X har bra expansionsområden, industritomter för
industriverksamhet. En verksamhet här centralt ska flyttas från en del av staden till en
annan del av staden. Då ligger det i näringslivschefens intresse i Kommun X att se till
och hitta en lösning. På lokal nivå ligger hans intresse i att se till att företaget hittar en bra
etablering på andra sidan staden. Ur ett regionalt och företagsintressant perspektiv har
kanske den här gränsande kommunen bättre förutsättningar, så på en regional nivå så
pratar de här näringslivscheferna om vikten av att samverka regionalt, men ur ett
personligt perspektiv och ett lokalt perspektiv så är inte det intressant. För det är
arbetsplatser på den lokala nivån.

Konkurrens verkar sålunda starkt hämmande för samverkan på kommunal nivå vad
gäller företagsetablering. Det finns dock exempel på att detta inte är inom det enda
området man konkurrerar. En annan kommunal företrädare menar:
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Precis som inom våra tre grannkommuner när man inom gymnasieskolorna måste
samverka för att hitta en gemensam gymnasieplattform, det här med gymnasiesatsning X;
men då tar ju ni våra elever. Från vår kommun och så vidare.

Samma konkurrensförhållande dyker upp på fler områden, till exempel inflyttande nya
invånare eller inom besöksnäringen. Ibland benämns besöksnäringen som ett möjligt
samarbetsområde, men också som ett där kommunerna också försöker hitta
samarbetspartners finns någon annanstans än i de närmaste grannkommunerna. En
kommunal aktör uttrycker sig på följande sätt:
När det gäller turistisk inriktning så kanske vi har ett annat samarbete som plockar upp
orter som är likvärdiga med oss och kanske jobbar med någon kommun som ligger
utanför regionen.

Aktören menar dock att det inte huvudsakligen är av konkurrensskäl utan att man söker
andra kommuner att samarbeta med utifrån att man delar gemensamma förutsättningar.
Aktören menar också:
Men jag tror inte att det alltid kommer att vara så att den regionen (aktörens del av länet,
förf anm) kommer att göra saker tillsammans, för vi har ju delvis olika förutsättningar.

En annan kommunal aktör har dock en idé om vad som hindrar att samarbeten kan
skjuta fart trots denna upplevda interna konkurrens inom länet, han nämner att tankar
om samarbete kommer i ett alltför tidigt skede och att kommunerna först måste hitta sin
identitet i till att börja med, för att sedan kunna ingå i en större identitet i regionen där
man kan se på vilka fördelar ett samarbete skulle kunna ha i ett större perspektiv:
Man bör inte börja inte utifrån perspektivet att vi ska börja samarbete utan i ”vad är vår
identitet?”, ”vad har vi för målsättningar?”. Jag tror att förmågan att hålla sig till sådana
här planer (RTP, förf anm.) beror på hur långt man har kommit i sin egen målstyrning.

Det som hindrar samarbete går enligt denna aktör att finna i att kommuner inte arbetat
tillräckligt med målstyrning och att denna målstyrning borde utgå ifrån en lokal
identitet. När detta är gjort blir det lättare att kunna samarbeta och rädslan för
konkurrenter upplevs som mindre.
En annan hämmande faktor som nämns av en projektledare som menar att det finns en
utbredd trötthet vad gäller samarbete och samverkan som hindrar att de överhuvudtaget
kommer igång eller på fråga:
Oj, till vilken nytta ska man samarbeta, det är just det. Jag börjar bli rätt trött på
samverkan och samarbete som uttryck.

Det centrala i hans berättelse är nytta och att det sällan framgår i dessa beskrivningar
om önskade samarbeten vad själva nyttan eller mervärdet med dem är. Han menar att
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detta måste klargöras först och främst, annars kommer samarbetet aldrig till stånd. I den
projektvärld aktören befinner sig i är ofta också samarbete mellan aktörer en
förutsättning för att få medel i ansökningar, från till exempel EU-håll, vilket gör att han
upplever en trötthet på att samarbete som uttryck ständigt ska finnas med i alla
skrivelser, planer och program.
En av de kommunala aktörerna har en hel del att berätta om sina erfarenheter av
samarbete:
Tanken var ju att man skulle få med länsmyndigheterna, staten, kommunerna, det lokala
eller regionala näringslivet, företrädare från näringslivsorganisationer, akademi och att
alla ska vara med och bidra för att det här programmet ska bli väldigt bra. Men på något
sätt är det också så att vi har väldigt olika agendor.

Och fortsätter senare:
… för det är ju omöjligt att samordna dem när alla har sina egna små påvedömen och
egna gränser. Då faller väldigt mycket av det här. Det blir väldigt mycket av
önsketänkande.

Aktören pekar på att det finns betydande låsningar som kommer av att aktörer och
organisationer har olika mål som står i konflikt med varandra. Regionen blir också en
arena för en maktkamp och positionsbevakande.
Han fortsätter med fler bekymrande omständigheter med samarbeten:
En nackdel med samarbeten är ju att det blir som på fjällvandring, det vill säga att den
långsammaste får bestämma takten. Så går det dåligt för en kommun så får de andra
anpassa sitt budgetarbete till deras nivå

Detta antyder att det inte råder jämlika förhållanden mellan kommunerna i regionen,
vissa har mer resurser/är större och kan därför driva på förändringar på ett annat sätt än
de små, men tillåts inte alltid att göra det om utvecklingen ska gå lika fort över hela
länet.
Denne kommunala aktör lämnar också ett exempel på hur ett potentiellt regionalt
samarbete inte blev av på grund av intresse- och maktkonflikter:
Vi har företagare som är tidigt pensionerade, men som har massor med erfarenheter av
stål, personadministration och annat. Ett förslag var då att bilda ett projekt där de skulle
vara mentorer till unga och nystartade företagare. Vi tände på alla cylindrarna och tillsatte
en projektledare som jobbat i två år och fått jättebra respons och det har fungerat jättebra,
vi var till och med värdar för riksmötet för mentorer. Nå allt gott och väl, sen nås vi av
ryktet att nu ska Almi starta ett länsprojekt med mentorer. Vore det inte käckt att man la
ihop det då? Det verkar vara en bra idé. Vi kan gärna erbjuda oss att vara noden i det här.
Näpp! De ska anställa en egen som sköter det här på länsnivå. Vad kan det skapa annat än
kaos, demoralisering och förvirring, åtminstone i våra två kommuner där vi arbetat
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framgångsrikt i flera år, nu kommer ett länsprojekt som ska göra samma sak. Varför
kunde man inte ha samordnat det hela, det hade inte varit så svårt tycker jag om viljan
hade funnits.

Han spär på med ytterligare erfarenheter, denna gång gäller det samarbeten över
länsgränserna mellan två olika landsting:
Sjukvården har inte klarat av det. Västmanlands och Dalarnas Sjukvård, vi lider av att
man inte kan samarbeta. Med små lasarett på bägge sidor om länsgränserna så krigar man
istället för att samverka. Det enda landstingen är överens om är den andres fel, men det är
ju inte så mycket att bygga ett samarbete på.

Återigen tycks bevakningen av de egna intressena och positioner ställa till det i det
regionala samarbetet.

Vi måste samverka.
Bakom en önskan om ökat samarbete i länet finns också en upplevelse av att det finns
alltför många aktörer som arbetar med likartade saker och att denna flora av aktörer
tillsammans bör förtydliga sina tjänster och roller i den regionala utvecklingen. Tanken
är att företagarna och entreprenörerna annars har problem att hitta ”rätt” när de behöver
hjälp, särskilt åsyftas företagare i uppstartsfasen. En kommunal aktör visade exempel på
hur näringslivet har problem med denna aktörsflora:
Fast i och för sig tycker jag väl att jag har ganska bra koll på vad de gör, vad de kan
erbjuda, men för våra kunder - för näringslivet – är det oerhört svårt, nästan omöjligt att
veta, om de inte tidigare varit i kontakt med länsstyrelsen och fått investeringsstöd, fått
lån från Almi eller någonting, annars vet de ju inte alls var de ska vända sig.

En annan kommunal aktör målade upp en positiv framtidsvision om hur samarbete och
samordning mellan aktörer skulle kunna resultera i att länet skulle kunna erbjuda den
bästa servicen till företagen, och att detta skulle nås genom en tydligare organisering:
Tänk om man kunde säga att i det här länet så finns den bästa coachningen till allt det du
behöver ta ställning till, finansiering, utbildning, allting, att det är tydligt att länet har
organiserat alla de här resurserna, att de har var sin tydliga roll.

I detta önsketillstånd benämndes också länet som en organisatör vilket skulle kunna
tolkas på olika sätt. En tolkning är att länets aktörer självmant och själva i till exempel
RTP lyckats åstadkomma detta i programmets utförande. En annan tolkning är att det
behövs en regional kraft, ett regionalt ledarskap som lyckas organisera och initiera
denna samordning på något sätt.
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Samverkan skulle fungera om…
Det föregående avsnittet avhandlar olika faktorer som verkar hämmande för eventuell
samverkan, i detta avsnitt berättar aktörer istället vad de såg som skulle främja detta.
Mälardalens högskola ses som en aktör som i högre grad skulle kunna vara aktiv i
regionen på olika sätt, här ser en processledare en ljusning i frågan:
Jag tycker att det är bra att Högskolan är med i den här processen för Högskolan behöver
ju också tydliggöra sin roll som motor i regionens utveckling och där tycker jag att
Högskolan blivit bättre på senare år när det gäller samverkansfrågor. Robotdalen är ju ett
sådant exempel

De samverkansexempel där Högskolan nämns gäller i regel just Robotdalen eller i
utvecklings- och forskningsfrågor i industrin. Av Högskolans olika ämnesområden
nämns oftast exempelvis inte samhälls-, beteende- eller vårdvetenskap inom dessa RTP
sammanhang i regionen. Dock kan exempel på studenter som är ute i regionen och gör
sina examensarbeten dyka upp i aktörernas berättelser.
Vad gäller samverkan mellan de olika aktörerna inom den kategori som oftast benämns
företagens vänner, understryks bristen på informationsutbyte som en central faktor. Om
detta skulle ha fungerat bättre skulle företagare få möjligheter till en mycket bättre
service anpassad till deras egna behov, detta vittnar en kommunal aktör om:
Man märker ju att vi sitter ju alla och får mycket information men vi är ju kanske dåliga
på att rapportera ut den. Man skulle ju vilja veta på de här utbildningarna som man håller,
vilka som är från vår kommun, är det några som jag har varit i kontakt med eller finns det
några andra som jag borde ta kontakt med i fall det är någonting. Men det blev inte så

Denne aktör finner det frustrerande att i efterhand få veta att några av de företagare som
är ”på gång” i hans kommun varit och sökt hjälp hos andra kollegor bland företagens
vänner, vilka inte delat den informationen vidare. Aktören anser att det skulle varit till
nytta för både honom och företagaren om information om detta skulle spridits så att
servicen/hjälpen till företagaren skulle kunnat ha koordineras bättre. Aktören menar
också att företagen inte känner till alla aktörer, men att alla aktörer känner till varandra
och därför är det logiskt att det skulle finnas en samverkan i informationsutbyte på
denna aktörsnivå.
En bidragande faktor till upplevelsen att samarbete och samverkan inte fungerat kan
vara det sätt med vilket samarbetet från början initieras, och inte minst helt enkelt på
vilka grunder man blir indragen/involverad i det. En projektledare betonar mot den
bakgrunden vikten av mening i samarbetet, att deltagarna känner att det är meningsfullt
att delta och vet vad de kan få ut för sin egen del. Han berättar:
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Om jag blir indragen i ett samarbete, påtvingat samarbete. Om man, som är poppis,
skapar ett kvinnligt nätverk eller skapar ett annat nätverk för affärsutveckling och så
vidare – så misslyckas de flesta av dem av den enkla anledningen att det är ett skapat
nätverk där man har en teoretisk uppfattning av vad målgruppen vill ha och att de
individuella drivkrafterna till varför man är med i nätverket inte är genomtänkta. Man
tittar bara på hur inte varför. De enda nätverken som jag tror fungerar är när varje person
vet varför, vad ska jag ha ut av det här samarbetet?

Projektledaren exemplifierar samarbeten som inte fungerar på grund av att hur-frågan
stått i fokus istället för att samarbetet tar utgångspunkt i varför. Han menar också att det
är sannolikare att samarbeten som är påtvingade löper större risk att misslyckas och
menar att frivillighet är centralt som framgångsfaktor.
Om alla aktörer i ett samarbete vet vad de vill bidra med, har en uppfattning om vad de
kan få ut av det och varför de ingår i det – det vill säga meningen med samarbetet då har
samarbetet goda chanser att lyckas. Aktören säger i samma intervju på samma tema:
Ta de samarbeten som jag vet fungerar utifrån egen erfarenhet, det är de där man helt
plötsligt upptäckt att vi har en gemensam nytta i det här. Det är inte uttalat utan det kan
vara att man ringt och talat om att: vi måste ses om det här.

Implicit betonar här projektledaren också att det finns ett inslag av informalitet som är
viktig, att de bästa samarbetena uppstår i en ingivelse och insikt om gemensam nytta
mellan aktörer.
En kommunal aktör menar att om myndighetschefer skulle kunna ställas till svars för
bristande samarbete, så skulle sannolikt fler samarbeten bli av:
Jag har en känsla av att som myndighetschef på olika nivåer så ställs du sällan till svars
för bristande samarbete, men däremot om du inte har skött ditt eget fögderi, och inte kan
visa resultat på ditt så då kan nog bli tagen i örat ganska bra.

Han menar också att kommunsamarbetena har blivit bättre, delvis på grund av att
kommunerna numer delar gemensamma funktioner tillsammans med sina grannar vilket
gjort att konkurrensen dem emellan åsidosatts för den gemensamma nyttan:
En positiv erfarenhet är väl att kommunkonkurrensen blivit mindre de sista tio åren. Det
finns ju ett talesätt, egen framgång är väl bra, men andras olycka är inte heller att förakta.
Det vill säga att när det gäller etablering var det bättre att den hamnade långt bort än
grannkommunen. Det var väldigt påtagligt att det var så. En effekt att vi har så många
organisationer gemensamt med grannsocknarna är ju att deras olycka gör ont i oss och
tvärtom. Vi är ju en gemensam arbetsmarknadsregion. Vi är nog inte några ädlare
människor nu, men vi har så många samarbetsorganisationer så egennyttan hamnar på en
högre nivå, vi är beroende av varandras goda utveckling.
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Samverkan är inget problem
Det finns också exempel i det aktörerna berättar om samverkan som visar på att den i
grunden skulle vara god i Västmanland. Till exempel menar en processledare att det är
anledningen att Västmanland inte har bildat något regionförbund som ett övergripande
politiskt samverkansorgan för kommunerna:
Trycket på den frågan (regionförbund) är inte alls särskilt stor i Västmanland, det tror jag
beror på att det finns så pass öppna kanaler, det finns inget ”krig” i Västmanland.

Processledaren menar att detta beror på att den goda samverkan redan som finns i länet:
i grunden så här vi här i Västmanland en ganska bra samverkan mellan de olika
organisationer som finns, mellan oss, kommunerna, länsstyrelsen och med flera.

Och tillägger i samma intervju:
Jag tror att det finns att det finns en tradition att prata med varandra på något sätt

Att samarbetet fungerar så pass bra beror på att man i Västmanland sedan länge ska ha
byggt upp en tradition att prata med varandra på ett naturlig och icke konfliktfyllt sätt.
Processledaren gör en jämförelse med grannlänet Södermanland där motsättningarna
mellan aktörerna tycktes vara större:
Ja, där (i Södermanland, förf anm) uppfattar jag att det har varit mer av motsättningar
mellan kommunerna och länsstyrelsen så där har man väl sett regionförbund som en väg
att överbrygga organisationerna, och den situationen har inte vi haft i Västmanland.

Sett ur detta perspektiv tycks Västmanland vara i ett bra utgångsläge för att skapa
ytterligare samverkan i till exempel RTP, eller behövs ett RTP som ett
samverkansinstrument överhuvudtaget?
En kommunal aktör menar också att samarbetet med länsstyrelsen i stort sett fungerar
bra:
Sen tycker jag att vi har ett jättebra stöd från många på länsstyrelsen. Både från de som
jobbar med näringslivsfrågor, men inte minst från infrastrukturen. Det är ju kanske den
viktigaste biten för att få den här större funktionella arbetsmarknadsregionen.
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Den svårfångade samverkan – en diskussion
Samarbete är en central utgångspunkt för RTP vilket framgår av programdokumentet
och framstår också som en naturlig, logisk och nödvändig utgångspunkt. Anledningen
till det finns i de förutsättningar som finns i finansieringen av programmet, eller rättare
sagt (ur ett aktörsperspektiv) bristen på finansiering. Om det inte tillförs extra resurser
från nationellt eller regionalt håll för aktörerna att arbeta med för programmets
genomförande – då blir samarbetstanken ett synsätt på, och ett sätt att tänka kring
skapandet av resurser. Från programansvariga är man tydliga med att påpeka att det är
befintliga resurser som aktörerna sitter på som genom samverkan ska användas bättre
och växlas upp i nya projekt.
Samverkan är inte något helt okomplicerad att åstadkomma vilket också blir tydligt sett
till aktörernas berättelser och här framträder bland annat konkurrens eller konflikterande
målsättningar mellan aktörer inom regionen som en stor hämsko.
Det som visar sig i aktörernas berättelser är att det finns en bred och relativt
samstämmig bild, visserligen inte helt utan undantag, av att det borde samarbetas kring
tillväxtfrågor i länet, det finns också exempel på en del samarbeten, men det finns också
en bild av att det inte utan vidare låter sig göras utan problem. Det är dessa
motstridigheter som lyfts fram i det empiriska materialet där jag valt ett axplock för att
exemplifiera dessa åsiktsskillnader.
De två följande citaten är intressanta och hämtade från det ofta informativa ”fikapratet”
som uppstår, i detta fall vid ett möte148 i Norbergs Stadshus där Tillväxtgruppen (TVG,
ett samarbetsorgan för samverkan mellan näringsliv och kommun i Fagersta/Norberg)
hade bjudit in regionala aktörer till ett öppet möte om näringslivsutveckling i sina
kommuner. Citaten uttalades under en fikapaus när jag ställde frågor om samarbete
mellan kommuner och hur synen på det var på olika nivåer. Vad gäller allmänhetens syn
på samarbete kom bland annat detta upp:
”Kommunerna är intresserade av att samverka, men allmänheten ser det inte så. Så fort
kommuner börjar samarbeta försvinner ett sjukhus, ett bibliotek...”

Och något som också kändes igen i aktörernas intervjuer:
Ibland verkar det som att om en etablering inte hamnar i egna kommunen är det bättre att
den inte hamnar i grannkommunen heller utan långt bort
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Tillväxtgruppens möte i Norberg, 050413, se bilaga 1
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Det första citatet ger upphovet till frågan: varför samarbeta och i vems intresse ligger
det att samarbeta? Även om de samarbetande parterna vinner fördelar med det, finns det
andra som kan sägas förlora på detta samarbete?
Det andra citatet är intressant i det perspektivet att det belyser att det råder konkurrens
mellan kommuner vad gäller företagsetablering. Denna konkurrens finns det ytterligare
exempel på som en samarbetshämmande faktor i övriga delar av länet och även i andra
områden än företagsetablering något som har visat sig tydligt i intervjuerna.
Mängden aktörer är stor och upplevs som ett problem något som också framkom vid
intervjuerna. För att ta itu med just denna problematik har det som ett projekt inom
ramen för RTP tagits fram en webbportal149 som ska samla aktörerna och aktiviteter
under ett tak. Detta är dock bara halvvägs till vad en av de kommunala aktörerna hade
som vision; en uppstädning av vilka som gör vad i länet och bättre koordinering
(samverkan) av aktiviteter, inte bara att alla aktörer/aktiviteter finns på samma
webbportal. På så sätt skulle nätverkande också underlättas enligt honom.
En annan observation gjordes vid ett av de RTP-möten jag deltagit i.150 Vid detta
tillfälle gick stor del av tiden ut på att komma till rätta med samverkansaspekter som
rörde koordinering mellan processledarnas respektive hemorganisationers verksamheter.
Orsakerna var flera men en bakomliggande faktor var exempelvis att en av
processledarna höll i en temadag inom ramen för ett av RTP:s horisontella mål,
samtidigt som en av de andra större aktörerna förlagt utbildningsdag för ungefär samma
målgrupp. Resultatet blev lågt deltagande på den ena aktiviteten. Samtidigt diskuterades
också målgruppens (ofta företagares) bristande tid och att samköra aktiviteter
(gemensamt arbete) vid samma tillfälle skulle kunna lösa detta. Kommande möten
bestämdes fokusera på att behandla och samköra sådana aktiviteter.
En kommunal aktör visade även på idén om att konkurrens är något som är hanterbart
inom ramen för samverkan:
Till viss del är vi konkurrenter, men tillsammans kan vi bli bättre.

Samverkan och konkurrens i regioner
Under 2000-talet har vi fått se framväxten av regionala samverkansorgan i många län i
Sverige. I Sörmland bildades detta i form av ett regionförbund i likhet med hur andra
län löst detta. Andra regioner har valt något annorlunda lösningar, i till exempel Västra
Götaland och Skåne har man bildat så kallade regionala självstyrelseorgan som har en
149
150

http://www.foretagarportalen.se
Aktörsträff RTP, Westsura Herrgård, 051124, se bilaga 1
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politisk mandatfördelning som rättar sig efter valresultat, till skillnad mot
regionförbunden som är samverkansorgan där representativiteten ligger på kommunal
nivå – det vill säga att alla kommuner i länet är representerade, snarare än partier. I
Västmanland har man ännu inte bildat ett liknande samverkansorgan (varför kommer
empirin att beröra senare). Här delas fortfarande ansvarsområdena mellan länsstyrelsen,
kommuner och landsting på traditionellt sätt.
Forskaren Johan Mörck disputerade 2008 med avhandlingen Regionalt
samhällsbyggande i otakt och har studerat denna framväxt av samverkansorgan.
Intresset av detta för min avhandling är tvåfaldigt. Mörck rör sig dels i en liknande
regional sfär som jag kommit i kontakt med, dels fångar han framväxten av samverkan
som paradigm för utveckling.151
Hans forskning visar att när samverkansorganen bildades för att delegera många,
tidigare statliga, åtaganden ner till länsnivå varierar resultaten av detta en hel del.
Byggandet av regionförbunden kan ses som del i en regional ekonomisk modernisering
och ett tecken på att det är modernt med självstyrande regioner. I avhandlingen beskrivs
också bakgrunden till dagens regionala politik och övergången från industrisamhälle
med välfärdsfördelning som främsta uppgift, till välfärdsskapande via regionalt
självstyre.
Mörck framhåller särskilt två poänger. Det ena är hur samförståndskultur som begrepp
och antagande ligger till grund för framväxten av samverkansorgan. Motiven till att
anamma samförståndskultur kommer också från en teoretisk koppling i form av
forskning som backar upp kollektiv handling och samarbete som vägen till framgång.
Samtidigt visar avhandlingens resultat på att de instrument som skulle behövas för att
skapa en sådan samförståndskultur ligger bortom politikernas och politikens räckhåll. Å
andra sidan visar studierna att det finns en positiv korrelation mellan samförståndskultur
och regionförbundens framväxt
Det andra är att resultatet av de framväxande regionala samarbetsorganen gör att
Sverige står inför en ökad differentiering regionalt och länsvis. De som var starka
tidigare kommer att kunna ytterligare stärka sin position, de svaga får det svårare. På en
statlig nivå innebär det ett samhällsbyggande som är i otakt vilket innebär problem när
till exempel nationella satsningar ska genomföras. Ur denna synvinkel framstår
regionalt samhällsbyggande som något som ska byggas ”underifrån” som problematiskt
eftersom det leder till en varierande utveckling.
Överförbarheten av resultaten till min egen forskning är goda, det bästa exemplet är nog
avhandlingens fokus på samverkan som framväxande paradigm för regional utveckling
– något som återspeglar alla olika arenor för detta. I Mörcks fall utgörs dessa av
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Mörck, 2008

105

Sidhuvud
regionförbund, i mitt fall RTP-partnerskap, i andra fall har Mälardalsrådet studerats.152 I
alla fall är samverkan det centrala medlet (och målet) för framgång.
Intressant som gemensam beröringspunkt för dessa arenor är att de mobiliserar tämligen
en imponerande samling med (oftast) offentliga aktörer som fått sina mandat på olika
sätt. Dock verkar den demokratiska aspekten i dessa partnerskap försvinna ju längre in i
dessa arenor man tränger och ersättas av andra frågor som tillåts bli övergripande, till
exempel tillväxtagendan och stärkande av olika aktörers positioner, vilket också blir ett
spel som pågår bortom den allmänna insynen då partnerskapen i väldigt olika grad
erbjuder transparens.
Vid sidan av samverkan växer också ett annat paradigm fram som utgångspunkt för
regional utveckling, nämligen konkurrens. Från den solidariska nationella regionala
fördelnings och lokaliseringspolitiken har under 2000-talet en konkurrensmedvetenhet,
eller konkurrensideologi vuxit fram. Detta innebär att regioner idag antas stå i
konkurrens med varandra, därför måste man inom regionerna samverka för att framstå
som starkare utåt samt klara den internationella konkurrensen. Ju starkare en region är,
desto mer lockar den till sig kompetens, etableringar och kapital.
En andra aspekt är dock att man inom regionerna också konkurrerar med varandra på
olika plan. Till exempel mellan kommuner om att locka företagsetableringar, turister
och inte minst nya bosättare som genererar nya skatteintäkter. Till och med inom de
samverkansorgan som bildas återfinns konkurrerande aktörer. Samverkan tillsammans
med konkurrenter i sig kan te sig svårt – men att göra det i konsensusorgan och
partnerskap som ska präglas av samförståndskultur kan addera till komplexiteten i den
utmaning som de regionala aktörerna utsätts för.
Som bland annat Mörck fick fram i sin forskning så växer de olika regionerna med olika
takt, och med olika framgång - ibland på varandras bekostnad (den enes bröd, den
andres… och så vidare) vilket gör att man på nationella nivån kanske får svårigheter att
hålla välfärden på samma nivå i landet.153
Intressant blir den paradox som uppstår mellan olika mål. Här exemplifierat genom hur
konkurrensen mellan regionerna, eller lokalt mellan kommuner, på olika nivåer
resulterar i ett spel där den ena ger och den andra tar. En spänning som kan uppstå är
exempelvis mellan ambitionen att skapa täta och sammanhållna regioner och målet att
hålla glesbygden under armarna.154
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Samverkan som antagande för tillväxt - industriella distrikt
För att bättre förstå logiken bakom samverkan som strategi och vilken rationalitet som
ligger bakom tanken om varför samarbete leder till mervärde följer här ett avsnitt som
behandlar teorier om samverkan ur ett regionalt perspektiv, men hämtat ur ett
industriellt sammanhang.
En betydande del av den forskning som rör de fördelar som antas följa med regionalt
samarbete mellan olika aktörer torde, enligt min uppfattning, återfinnas i studier av
industriell verksamhet och industriers samarbete i en regional kontext. De benämns
olika beroende på författare och utgångspunkter men kan i regel övergripande kallas
industriella distrikt. Innovationssystem är ett något mer omfattande begrepp som även
innefattar samhälle och forskning i interaktivt samarbete med kluster eller industriellt
distrikt. I den forskning som behandlar industriella distrikt finns ofta regionala
samarbetsprocesser direkt eller indirekt beskrivna och är därför intressanta att studera
för att berika och ytterligare förstå samarbetsperspektivet.155
Den bakomliggande tanken med dessa industriella distrikt är att små och medelstora
företag som samarbetar i lokala och regionala produktionssystem/nätverk antas nå
fördelar som står i kontrast till storföretags skalfördelar som ofta är en kompromiss
mellan storlek och flexibilitet. Här finns istället inslag av både skalfördelar och
bibehållen flexibilitet. En grundförutsättning för att industriella distrikt ska var väl
fungerande är att företagen sinsemellan agerar på lika villkor och har likartad tillgång
till lokala och regionala resurser. Förtroende mellan företag och organisationer innebär
lättare tillgång till kunskap. Detta gäller i första hand mellan likartade företag, men även
korta avstånd spelar en roll i att institutionalisera beteendemönster samt överföringen i
kunskap och lärande.156
Tillit mellan entreprenörerna och andra aktörer från statligt och regionalt håll som har
till uppgift att stödja dessa är en grundförutsättning för en positiv regional tillväxt och
att företag ska våga växa, snarare än mekaniska och generaliserbara stödformer och
skatter.157 Viktiga aktörer är också högskolor och universitet som kan, utifrån regionala
behov, förse en region med avancerade kunskaper, forskning och kvalificerad
arbetskraft. Det vill säga; enbart förekomsten av högskolor och universitet är inte allena
tillräckligt - kärnan ligger i förmågan att ta in regionala behov och själva spridningen av
forskning och kompetens.158
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Det finns även faror med och inom dessa distrikt. Balansen i industriella distrikt kan
exempelvis sättas ur spel. Ett företag kan i sin utveckling ha skaffat sig större makt och
kunskap än sina partners vilket kan leda till asymmetri och ojämn tillgång till resurser,
kompetens och distributionskanaler. En annan utveckling som under senare år har
återverkan på de industriella distrikten är det ökade behovet av globala nätverk vilket
kan minska det regionala nätverkets betydelse. En paradox finns dock i att många
industriella distrikt utvecklas mot att bli mer globalt integrerade när de lokala nätverken
stärks.159
En tredje faktor som kan påverka industriella distrikt negativt är att det inom dessa kan
finnas ett djupt rotat och institutionaliserat ”arv” vilket gör responsen på radikala
förändringar i omvärlden långsam. Det finns med andra ord ingen kollektiv
handlingsberedskap men däremot ett djup rotad kultur som styr hur företagen agerar
sinsemellan och mot omvärlden. Ny teknologi som utvecklas utanför regionen eller yttre
omständigheter som regel- och skatte-/avgiftsändringar kan erodera den kollektiva
effektiviteten hos hela industriella distrikt. Även om regionala kluster stärker positionen
hos de små och medelstora företagen kan det vara otillräckligt när omvärlden förändras
eller krav på globala nätverk för att få tillgång till internationell forskning och
utveckling uppstår.160 En ytterligare risk kan vara en övertro på nätverks generella och
automatiska kraft, ofta blir kluster och nätverk del i en retorik och trend inom regional
utveckling utan att egentligen innehålla substans.161
Ett exempel på industriellt distrikt som ofta framhållits som framgångsrikt över tid är
Norditalien och då kanske i synnerhet den norditalienska regionen Emilien. Många
böcker och artiklar letar efter framgångsfaktorer och söker gå på djupet varför just
denna region blivit ett mönsterexempel och måttstock för hur en dynamisk region ska
fungera genom att ”kopiera” sådana framgångsfaktorer. Gemensamma drag i
forskningen kring Norditalien är konstaterandet att regionen har en stor inåtvänd
rörlighet vad gäller arbetskraft, kunskap och innovationer – men en relativ stabilitet utåt.
Det som skapas i regionen kommer många till nytta och företag, politiker och
organisationer fungerar i organiska och frivilliga nätverk där stort utbyte finns mellan de
olika intressenterna. Företag samarbetar om order, leverantörer och arbetskraft där det
inte enbart är närhetsfördelar som ger resultat om en form av samarbetsekonomi mot en
gemensam yttre omvärld och marknad. En möjlig framgångsfaktor för att detta kunnat
utvecklas är dels att den lokal-regionala identiteten är stark. En kultur som har
utvecklats med tiden, eller en längre social och kollektiv lärprocess där resultatet blivit
en naturligt god struktur för samarbete regionalt.162
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Den lokal-regionala identiteten är också viktig i den aspekten att den yngre generationen
stannar i regionen, alternativt känner sig manade att återvända efter att ha studerat eller
arbetat utom regionen och därmed medför ett inflöde av kompetens och idéer.163
Ett distrikt som ofta lyfts fram som ett framgångsexempel i Sverige är Gnosjöregionen
som i huvudsak utgörs av de fyra kommunerna Anderstorp, Gnosjö, Hillerstorp och
Gislaved. De faktorer som lyfts fram i de positivt klingande studierna av regionen
handlar primärt om viljan att arbeta i täta nätverk samt en allmän entreprenörsanda, det
vill säga kulturellt betingade anledningar till regionens framgång. Kritiker menar dock
att området har sina brister och lider av en ålderdomlig näringsstruktur, låg
utbildningsnivå samt har en alltför stor inriktning mot kortsiktig expansion.164
Det tycks finnas ett mönster när industriella distrikt studeras på internationell arena, de
som är stagnerande karakteriseras av företag och organisationer som sluter sig inåt och
fokuserar helt på interna processer, medan de regioner som visar en positiv utveckling
karakteriseras av ett öppnare flöde av kunskap och interagerande med sin omgivning
och andra aktörer. Det visar sig också att vissa konkurrensfördelar för en global
marknad i allt högre grad verkar utvecklas i hemmaregioner i form av kunskaper,
relationer och motivationsfaktorer – fördelar som ofta inte kan utvecklas i samarbete
med avlägsna konkurrenter eller partners. De framgångsrika regionerna visar också upp
en väl fungerande bakomliggande samhällsstruktur av sociala institutioner och
offentliga organisationer.165
Asheim argumenterar för att dylika regioner, som till exempel Norditalien, kan kallas
för lärande regioner och använder även begreppet lärande ekonomier. Tanken är att det
bortom traditionella företags- och nationalekonomiska faktorer som konkurrens,
prismekanismer och skalfördelar finns andra kvaliteter som är, och kommer att bli,
avgörande för regioners framgång. En sådan faktor är just den regionala
lärandeförmågan och även att se innovation som en social och interaktiv process.166 Om
regionalt lärande nämns mer i ett senare avsnitt under rubriken Prat leder till lärande –
ett regionalt lärandeperspektiv.
Om nu en region inte är ett industriellt distrikt med en naturlig gemensam nämnare eller
kärna? En del forskare menar att sökandet efter ”unikhet” och profiler, kluster, med
mera – är till viss del poänglös om regionen är en så kallad non-core-region då en del
grundförutsättningar fattas för att få igång de nödvändiga processerna. Till exempel kan
förutsättningarna att skapa de unika relationer som industriella distrikt bygger på vara
för svaga i regionen. Det i sådana fall kan vara naturligare att lokalt skapa socio-
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ekonomiska nätverk och arbeta i nära samarbete inom andra områden än att
tvångsmässigt försöka hitta innovationsprofiler för industrin i den aktuella regionen.167
I de intervjuer som har genomförts förekommer få synpunkter liknande de som
framförts av forskare kring industriella distrikt. En anledning kan vara att man inte ser
Västmanland som ett exempel på ett industriellt distrikt. En annan anledning kan vara
att aktörers synpunkter i mindre omfattning baseras på företagsstrukturen i länet utan
mer på hur olika deltagande organisationer kan samverka. I ett sådant perspektiv blir
åsikter om vad samverkan ska leda till relativt begränsade. En tredje anledning kan vara
att RTP egentligen inte är en handlingsorganisation utan att utförandet av programmet
fördelas ut till ett stort antal olika organisationer och att därför enskilda projekt utförs i
dessa organisationer med den specifika typ av samverkan som den enskilda
organisationen beslutar. På RTP nivån blir då begrepp som samverkan mer resultat av
hur väl de möten och avrapporteringar fungerar. RTP kommer av naturliga skäl ha liten
påverkan på hur enskilda projekt utvecklas. Detta går även igen i de olika teman som
beskrivits i detta kapitel.
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8. Resultatet av RTP
Några av de teman som framkommit berör ju de resultat som RTP anses leda fram till,
till exempel tillväxt, ökat entreprenörskap och ökad samverkan mellan offentliga
aktörer. Synen på huruvida RTP har möjlighet att påverka något, det vill säga - att
åstadkomma resultat - under sin programperiod skiftar en hel del. Framförallt kanske
också synen på hur man ska kunna se resultat eller ej. Aktörerna tycks ställa sig
frågande - när vet vi om det blivit resultat eller ej? Detta tema är också ett av de som
aktörerna mest av allt har uppehållit sig vid under intervjuerna.

Att se resultat
Tema 1 RTP
har faktiskt
gett en del
resultat

Tema 2. Det
för svårt att
dra slutsatsen
att RTP har
gett resultat

Tema 3. RTP
har inte lett till
önskade
resultat

Tema 4. Det
Tema 5. RTP är en
finns inte
marginalföreteelse
tillräckligt med
resurser för att
det ska kunna
hända något

RTP har
resulterat i ett
större
engagemang (än
RTA gjorde)

Det går inte att
säga om RTP
gett resultat
RTP är för brett
för att kunna
mätas om det
gett resultat

RTP fungerar inte
än

RTP hinner inte
göra någon
skillnad

RTP har
resulterat i
prioriteringar för
länet
RTP har gett
ökad samverkan
RTP har gett ett
fokus på
tillväxtfrågor
RTP har lett till
att resurser
skapats och gett
en arena att
verka på

Det är inte
viktigt att mäta
RTPs resultat,
bara det blir
resultat
RTP svårt att
mäta

RTP har också
blivit ett stuprör
Aktörernas
erbjudanden är för
breda och
omfattande

Det skulle bli
resultat om det
tillfördes resurser
Inget händer om
inte resurser
tillförs

Jag är en del av RTP
men märker det inte
Målen för RTP är
delvis samma för annat
jag gör
RTP Kommer inte att
göra någon skillnad

Aktörerna erbjuder
för mycket som
näringslivet inte
har tid med
Aktörernas
verksamheter går
in i varandra och
är för brett
Det finns för
många aktörer

Tabell 6; Huvudtemat ”Att se resultat”, med dess underteman (1-5) och de
kondenserade meningsenheter som utvunnits ur aktörernas citat
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RTP har faktiskt gett en del resultat
Det finns en del utsagor om att RTP faktiskt har fört med sig en del resultat. Till att
börja med så verkar, jämfört med RTA, RTP ha inneburit ett noggrannare
förberedelsearbete i de inledande faserna när programmet skulle tas fram vilket
inneburit att fler aktörer känner en bättre koppling mellan sig själva, regionen och det
som står i programdokumentet.
Ja, generellt så är ju RTP:n bättre förankrad än vad RTA var, det har varit större
engagemang och från fler aktörer när det gäller RTP.

En roll som RTP-dokumentet har är som vägledande och sammanfattande för det som
anses vara viktigt för regionen. I denna roll kan RTP ses i ljuset av det policydokument
det utgör eller jämföras med ett konstituerande protokoll där en grupp aktörer
bestämmer sig för ”vad som ska gälla” under den närmaste framtiden. Dokumentet
upplevs däremot inte som styrande i direkt mening som om det vore ett avtal, stadgar
eller instruktioner, utan mer allmänt som samlade prioritetsområden där det vore
önskvärt med positiv utveckling under programperioden. Arbetet med att ta fram allt
detta ses som positivt
Det som är bra är ju att det finns ett styrdokument som anger prioriteringar att jobba med
när det gäller tillväxtfrågor i Västmanland.

Åsikten om att programmet också har gett resultat på olika sätt och nivåer sätter en
aktör fingret på när han uttrycker att:
Jag tror på något sätt ändå att samarbetet mellan aktörer har ökat, det är nog ändå den
viktigaste effekten, och sen har det ju givet ett fokus på tillväxtfrågor.

Här finns dels ett exempel på ett resultat i praktisk handling i det att aktören tycker sig
se att samarbetet mellan aktörer har ökat som det kanske viktigaste resultatet av RTP.
Det andra är dock minst lika intressant när han menar att programmet gett till följd ett
ökat fokus på tillväxtfrågor.
Det finns också exempel på enskilda aktörer som tycker att RTP betytt en hel del under
programperioden. En aktör menar att:
RTP har varit otroligt värdefullt för vår del, vi har fått genomslag och lyckats skapa
resurser, och fått en arena att verka på.

I ljuset av detta uttalande ter sig RTP onekligen som ett lyckat projekt där aktörens
organisation lyckades tillskapa sig nya resurser, fått ett större fokus på de frågor deras
organisation företräder och dessutom givits en arena att agera på. För att sammanfatta
de ovanstående resultaten så har RTP resulterat i:
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-

-

En förankringsprocess där aktörer (i högre grad än tidigare) givets möjlighet
att vara delaktiga i programmets utformning inför RTPs färdigställande
Ett vägledande dokument som sammanfattar prioriterade områden för
utveckling under programperioden vilket medfört att aktörer ”vet vad som
gäller” för perioden.
En ökad samverkan mellan aktörer i regionen
Ett fokus på att tillväxt är viktigt
Genomslag för vissa organisationer och aktörer
En regional arena har skapats

Det är svårt att dra slutsatsen att RTP har gett resultat
Detta spår inom temat om att se på resultat från RTP har gett en hel del citat och är det
kanske mest centrala och typiska för temat i sin helhet. Flertalet av aktörerna gav
uttryck för svårigheterna med att definiera och mäta resultat. En aktör frågade sig:
Sen huruvida RTP är ett framgångsrikt sätt att jobba med de här frågorna och vad som
hade hänt utan RTP det är ju svårt att säga.

Svårigheten att kunna konstatera om RTP gjort någon skillnad under sin programperiod
blir tydlig i aktörernas berättelser. Vad hade hänt om RTP inte funnits? Speciellt tydligt
blir detta när en koppling görs till sättet RTP är organiserat. Tanken i programmet var
att huvudparten av programmets aktiviteter ska genomföras inom ordinarie verksamhet
hos aktörerna. RTP blev då inte en särskild process för de flesta utan ska pågå parallellt
som en integrerad del av verksamheten hos och mellan aktörerna.
Synen att regionen inte är en isolerad del av världen utan påverkas av större skeenden
än RTP blir tydlig när en annan aktör ställer frågan:
Sen är ju frågan då: vad är resultatet av vad? För egentligen påverkas ju mycket i
företagen av konjunkturlägen och det är ju egentligen väldigt svårt att mäta vad som är
effekt utav vad?

Problemet med att se på RTP, och huruvida det gett resultat eller ej, ligger i att det med
stor svårhet går att isolera det som har hänt regionalt som något som bara har
tillkommit på grund av RTP, snarare är det i de flesta fall att RTP kan ha påverkat eller
kanske bidragit till ett resultat. En projektledare reflekterar på av mig direkt ställd fråga:
J: Är Projektet ett exempel på något som tillkommit på grund av RTP?
P: Svårt att säga, jag tror att det är en kombination av RTP, engagerade människor och
Mål 2-möjligheten. Sen är det ju för tidigt att säga att vi nått resultat, eller några
framgångssagor att vi förändrat attityder till entreprenörskap.
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Det framgår att graden RTP-anknytningen inte är helt klar men anses ändå vara en
delfaktor i att projektet blivit av. Utvärderingsfrågan ter sig komplex. Projektledaren
fortsätter i samma intervju:
Hur fasiken ska vi mäta det här då? Om vi tittar på det här med att ändra attityder,
företagande och utveckling och samverkan. De här orden som finns med i vår ansökan, så
finns det med mätpunkter som att vi ska ha 100 utbildade handledare, vi ska ha ett antal
startade företag, vi ska ha med miljöaspekter, vi ska ha med osv osv… Då började jag
fundera på; Vad menar man med utbildade handledare? Det finns ingen definition på det
men det står med. Då kan jag sätta mig ner och definiera det då, och 100 handledare och
startade företag är det bra mått då på attityder? Nej, inte enligt min uppfattning, då måste
vi hitta någonting annat, då börjar ju SFS och Svenskt Näringsliv och de som gör de här
mätningarna bli ganska intressanta, men på två år gäller det att ha jäkla bra timing att
pricka in de här tillfällena. Se om det gör någon effekt. Och nu om de mot förmodan
skulle se någon skillnad om två år i vissa kommuner, beror det på projektet eller beror det
på någonting annat? Eller ska vi göra en helt egen mätning? Hur hanterar jag som
projektledare mitt goda anseende att det här ger effekt, att vi gjort någonting, är på gång

En kommunal aktör drar en parallell till ett projekt i sin hemkommun:
Ja, jag tycker det är jättesvårt det här, måttstocken för projektet är ju antalet nystartade
företag, antalet nyanställda osv, det är ju nästan omöjligt att mäta. Kanske antalet
nystartade företag men det andra…

I det andra som omnämns av aktören ligger problematiken att se vad som ger vad, om
antalet nystartade företag beror på projektet eller ej. Det är dock inte lika centralt för
alla inom RTP att det måste gå att mäta eller särskilja vad som kommer ut av
programmet eller vad som händer av andra orsaker:
Det spelar egentligen ingen roll vem som ligger bakom vad, huvudsaken är ju att det blir
en positiv utveckling. Skit samma då var det kommer ifrån.

Problemen att utvärdera RTPs resultat ligger också i dess bredd och omfattning. En
processledare sätter fingret på detta:
På ett sätt kanske programmet är för brett, jag har inte funderat så mycket på det./…/ Det
är väl bra i och för sig med ett grundläggande arbete för den kommande RUP:en, men om
man ska mäta resultatet av programmet så kanske det är för brett.

En kommunal aktör är inne på samma linje:
Problemet är bara att när man ska skriva ett program på flera år, att det är ju inga som vet
vad som kommer att behövas om tre år eller fem år rent av. Det gör att man måste vara
ganska allmän, och ju allmännare det blir, ju svårare blir det att få ut någonting av det.

Problemet med bredden i programmet förklarades med att det finns alltför många mål
och intressen inbakade i samma program vilket gjort det i stort sett omöjligt att följa
upp:
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En synpunkt på det här regionala tillväxtprogrammet är ju att det är alldeles för
omfattande. Det är för många ord och för många begrepp, som är svåra att komma ihåg.
Om man jämför med företag; en affärsidé, den ska bestå av tre komponenter, vad du ska
sälja eller erbjuda, till vem och med vilken fördel.

Samma kommunala aktör vidareutvecklar detta:
Och börjar man urvattna…, genom att ta med flera då, eller att man så att säga låter alla
trängas och få vara med i programmet så urvattnar man det också.

Detta står i viss kontrast till ett av de ovanstående nämnda positiva resultaten som visar
på att programmet inneburit en bredare förankring i regionen, något som också inneburit
att en större mängd intressen och mål finns representerade. Här visar sig dock den
upplevda baksidan av detta.
En kommunal aktör undrar över om utvecklingsprogram kan spela en annan roll än
genom direkta fysiska resultat, kanske finns här en annan möjlig väg:
Sen kan man ju fundera på om sådana här program fungerar så att säga normerande, att
de säger alla de här bra sakerna och så påverkar de indirekt en massa beslut där man inte
är medvetna att man är påverkade av programmet, men det fordras ju ändå att de läses i
ganska breda kretsar.

Samme kommunale aktör får också frågan om han ser ökad samverkan som ett resultat
av RTP:
Lite grann har det väl utvecklats med Mälardalens högskola, men det är en process som
är långsam och om det är något som hade hänt ändå utan RTP är väl svårt att säga, men
det hade nog varit ändå. Men det är svårt att värdera, ibland ligger orsak och verkan inte
så nära varandra eller är direkt synliga, men som ändå kunnat spela roll.

Han är dock skeptisk till möjligheterna med RTP, dels för att det är svårt att se sådana
resultat, dels för att RTP nog inte når den spridning att den skulle kunna påverka på ett
normerande sätt.
Svårigheterna bland aktörerna att se att programmet skulle ha gett resultat är
genomgående. Tillväxten i regionen tillskrivs ofta yttre anledningar som ligger utanför
länens kontroll på nationell eller EU-nivå alternativt de konjunktursvängningar som
påverkar på internationell nivå. Svårigheterna med att utvärdera resultaten skulle utifrån
aktörernas utsagor kunna beskrivas som:
-

Det i stort sett omöjligt att säga vad som skulle ha skett om inte RTP hade
funnits
Målen i RTP är felformulerade och säger inte tillräckligt om vad resultaten
egentligen bör vara
Målen i RTP är för breda och omfattande för att mäta
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Även om det är svårt att säga om RTP har lett till resultat eller inte är det inte
viktigt, det viktiga är själva resultatet

RTP har inte lett till önskade resultat
En motbild till föregående stycke möter vi bland aktörer som menade att RTP inte har
lett eller kan leda till några resultat, eller i alla fall inte till önskade resultat. En
kommunal aktör ger sin syn på saken:
Man kan ju lite elakt fråga vem som skrev programmen i Florens på 1400-talet, i Holland
på 1600-talet och i England under 1800-talet. Jag har inte fått något bra svar, det är lite
som att svansen försöker vifta på hunden. Den försöker styra utvecklingen.

Samme aktör gör också en egen bedömning av hur realistiska målbeskrivningarna är i
RTP:s programtext:
Jag tycker kanske inte att dokumenten eller processerna speglar det här, utan det ger lite
intrycket att man kan göra mer än man faktiskt klarar av att styra över

Med andra ord ser inte aktören särskilt ljust på RTP:s förutsättningar under
programperioden.
Under förra undertemats rubrik (om att RTP faktiskt har lett till resultat)
exemplifierades ökad samverkan mellan aktörer som ett positivt resultat, här möter vi
intressant nog istället den motsatta uppfattningen:
Sen är ju grundtanken att det ska vara en samverkan kring de här frågorna och att man på
något sätt ska använda resurserna som finns på ett bättre sätt, det där är väl någonting
som kanske inte riktigt funkar än.

I uttalandet finns en hel del intressant att beakta, det första är det uppenbara att aktören
anser att samverkan är ett resultat som ännu inte är nått, dessutom finns det en koppling
mellan samverkan och resultat i att samverkan ska leda till att resurser som redan
existerar bland aktörerna i regionen kan användas på ett effektivare sätt via denna
samverkan. Detta är ett resultat aktören inte ser ännu.
Ur ett annat perspektiv påvisar en kommunal aktör bristen på regional samverkan och
horisontell integrering mellan aktörerna:
Så är det väl med tillväxtprogrammet också, det blir också ett stuprör ibland kanske
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Tanken att regionens aktörer inte är organiserade och koordinerade på ett bra sätt
kommer upp ett flertal gånger, liksom att RTP inte lyckats lyfta den frågan tillräckligt.
En annan kommunal aktör menar:
Här är problemet när organisationer breder ut sig och varumärket blir lite utslätat. Jag
skulle ju vilja att när jag pratar med en företagare om att jag föreslår att de ska vända sig
till Aktör X om det här och det gäller riskkapital, lån vid sidan av banken så räcker det.
Punkt. Nu marknadsförs Aktör X som något för den som vill gå en utbildning, man ska
gå deras kurser osv. Så det finns ett överutbud från de här olika instanserna

Ett upplevt problem är att det finns en oreda i vem som erbjuder vad bland de
tillväxtfrämjande aktörerna i regionen vilket skulle göra det svårt för entreprenörer och
företag att hitta rätt bland dessa, ibland vet inte ens aktörerna själva vad de andra gör i
regionen. Intrycket är att det finns för många aktörer som erbjuder alltför mycket och
alltför brett. Detta blir ibland övermäktigt att hantera för en del. En kommunal aktör
förklarar:
Vi får massor med förslag och de förstår inte varför vi inte skickar ut allt det här till
företagarna. Men de får så fantastiskt mycket information så de vill inte ha mer.

Han fortsätter senare i samma intervju:
Två saker som vi försöker bearbeta aktörer i länet på, försökt att puckla på dem, det är för
det första… jag satte mig ner och gjorde en OH där jag ringade in lite snabbt namnen på
35 olika aktörer, jag hade säkert kunnat skriva ner 35 till, projekt och organisationer som
var och en ska jobba med olika saker från början, men som har en tendens att så
småningom glida över och göra lite av samma saker i länet.

Förhoppningarna på RTP var att programmet skulle kunna leda till mer ordning och
reda bland aktörerna och deras erbjudanden. Det verkar inte ha skett i praktiken och
tycks inte vara en lätt fråga att komma närmare en lösning på. En kollega i en annan
kommun fyller på med intryck av samma slag:
Efter fem och ett halvt år på företagarcentrum i X-stad och två år som
näringslivssekreterare här... och sen tidigare som företagare, så har jag fortfarande svårt
att greppa alla de här aktörerna. Det är ju inte bara det här med att känna till dem, utan att
få grepp på dem och bryta ner det så att jag får någon nytta av dem.

Den svårgreppbara floran av aktörer är ett centralt spår där många av aktörerna själva
ser ett problem. Noterbart och intressant är att resultat inom detta område skulle kunna
innebära färre aktörer eller att de eller aktörernas organisationer skulle få reducerade
verksamhetsområden, något som varje aktör själv kanske inte skulle vilja se i den egna
verksamheten. Tilläggas bör också att alla aktörer inte är offentligt finansierade, även
om de flesta är det, och/eller befinner sig på en konkurrensutsatt marknad. Det kan falla
sig naturligt och rationellt att önska sig färre konkurrenter för en del aktörer.
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Den stora mängden aktörer som verkar på fältet ställer, enligt en kommunal aktör, till
förtret för det lokala näringslivet också när de kommer en efter annan och knackar på
hos företagarna:
Det är alldeles för många aktörer som har överlappande verksamheter som kommer på
besök som kommer nästan på varandra, fast det är inte samordnat. Det är kommunerna,
skolor, högskolan, länsstyrelsen, det finns nästan hur många som helst. Vi har
näringslivshjälp som är sektionerad på väldigt många olika ledder. Kommunen har en
näringslivsavdelning, vill du starta ett företag kan du få hjälp därifrån,
arbetsförmedlingen har ju starta eget och har sin sorts rådgivning till det. Sen kan det ju
vara så att företaget ska starta på landsbygden, ja då har vi ju landsbygdsutveckling och
vi har ju Leaderprogram, så ska du starta på landsbygden så kan du gå i en helt annan
fålla, ska du starta i kooperativ form finns det särskilda organ, Coompanion, och om du
ska starta kooperativ på landsbygden i en viss sektor, turismen, så har de speciella
hjälpare som hjälper med företagsstart. Så det finns väldigt många möjligheter att pussla
ihop det här, eller bli helt förvirrad av det.

Här förtydligade han också det som upplevs vara förvirrande när nya entreprenörer vill
söka råd, hjälp och finansiering, men inte från början vet var de ska vända sig. I detta
exempel ville han också tydliggöra att man kan hamna i flera fållor samtidigt beroende
på vem den hjälpsökande är, var den befinner sig, i vilken bransch, vilken
organisationsform som ska väljas och så vidare. Vidare framhåller han följande:
Det är inte bra med så många som har överlappande uppdrag, ta det här med rådgivning,
det kan du få på många håll och kanter, det skapar mer förvirring än valmöjligheter i
positiv bemärkelse. Jag förstår inte systemet men jag har inte tänkt att starta företag på ett
tag.

Den kommunale aktören avslutar lite skämtsamt men med allvar i rösten och indikerar
försiktigt att han ser att det nog är tur att han själv inte står i begrepp att starta företag,
då han skulle tycka att det var för komplicerat att hitta rätt i aktörskaoset

Det finns inte tillräckligt med resurser för att det ska kunna bli
resultat
Om RTP inte, som tidigare nämnts, utfaller i resultat, finns det några idéer om vad detta
kan bero på? En förekommande idé är att det skulle bli mer resultat om det fanns mer
resurser, som tidigare nämnts är en av tankarna bakom programmet att det ska vara en
integrerad del i aktörernas ordinarie verksamhet, hur detta i praktiken fungerar för en
del delar uttalar sig en processledare med erfarenhet om:
Den här processledarrollen för flera av oss blir en arbetsuppgift till (förf kursiv). Det
finns ju egentligen inga särskilda resurser att jobba med det här processledarskapet vilket
gör att det kanske för mycket bygger på vårt eget personliga engagemang. För fanns det
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en slant med pengar som kunde ersätta oss för det vi gör så skulle vi kunna avlastas i vårt
andra arbete.

En parallell som går ut på det omvända, det vill säga istället för att få pengar bör man
betala för sitt engagemang gjordes av en kommunal aktör. Han berättar om en annan
satsning i Mälardalsregionen, Capital of Scandinavia, som är en regional
varumärkessatsning som utgår ifrån Stockholm där även andra närliggande
Mälardalskommuner inbjudits att delta:
Och ska man vara med eller inte, ja då måste man betala, medan man i
tillväxtprogrammen är inne i en fas där man ska forma det här, inget händer just nu med
själva programmet.

Han menar att engagemanget, förpliktelsen och utbytet blir större om aktörer deltar
aktivt med finansiering. RTP antar mer karaktären av ideellt arbete och det är för
mycket begärt att förvänta sig stora resultat från aktörernas välvilja.
En annan resurs som framstår som bristvara är tid. Ofta framhålls RTPs löptid mellan
2004-07 som alltför kort för att man ska hinna se några resultat. Samma problem finns i
de tidsbegränsade projekt som pågår i anslutning till RTP
Här pratar vi om attitydförändringar som de flesta pratar om tar minst 3-5 år om man ska
jobba som vi gör, och projekttiden är 2. Så på det sättet är det dömt att misslyckas,
skämtsamt menat.

En kontrast till detta bildar aktören som tidigare i detta kapitels menar att nya resurser
tillskapats som ett resultat av RTP. Från programansvariga på länsstyrelsen vill man
vara restriktiva med att dela ut resurser och menar att grundtanken är att de resurser som
redan finns i regionen istället ska användas på bättre sätt som ett resultat av
programmet.
En kommunal aktör berättar om resursernas vikt för att få saker att hända. Han nämner
också makt som en intressant resurs i sammanhanget.

I slutändan är det ju så att man måste ha resurser om man ska göra saker, eller så ska du
ha makt att samordna de här resurserna, den makten finns ju inte någonstans. Snarare är
det ju så, om man tittar på ansvarsutredningens resultat att det är extremt tydligt att det
förut stod i instruktionerna att man skulle samordna de statliga verksamheterna, men nu
har man lite suddigare skrivning på det där, vilket ju är tur för det är ju omöjligt att
samordna dem när alla har sina egna små påvedömen och egna gränser. Då faller väldigt
mycket av det här. Det blir väldigt mycket av önsketänkande.

Han menar att det inte finns någon sådan reell makt i nuläget som skulle kunna göra att
RTP skulle kunna göra en skillnad, här målas istället bilden av att regionen innehåller
aktörer som suboptimerar och bevakar de egna intressena.
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RTP är en marginalföreteelse
I vilken grad präglar RTP aktörernas arbete och hur stor plats i det regionala arbetet
upptar det för dem? Detta tema speglar att det inte utgör någon framträdande del, utan
snarare finns i bakgrunden. Ett exempel på detta återges av en kommunal aktör:
Jag skulle vilja säga att i kommunen som helhet är det ganska få tjänstemän, i ledningen
är det ganska litet engagemang för RTP, det kan man nog säga. Jag själv har bara jobbat
något år här på kommun med näringslivsfrågor, jag kommer ju utifrån, så tycker jag nog
att det har varit lite grann, lite avmätt. Frågorna, de har aldrig delegerat det till mig, du
kan ju hålla koll på det här, engagera dig där du tycker.

Uppskattningen över hur stort genomslag programmet har fått är försiktiga. En
processledare menar:
I grunden finns det ingen stor tro på att RTP kommer att förändra världen i någon större
utsträckning.

En kommunal aktör är inne på samma linje och gör samtidigt jämförelser bakåt med
RTA och framåt inför den kommande RUP:
Det är ju den frågan jag ställer när man tittar på RUP:en, att allt det här är ju egentligen
bra, en del kommer att kunna läsas av som att detta genomförts, men om det hade något
samband med det här dokumentet? Det är ju mest en summering av vad vi redan jobbar
med på många olika håll. Jag skulle nog hävda att de här processerna inte spelat så stor
roll. Och den där första då, RTA, den har man nästan glömt nu. Det stod ju för avtal på
slutet, A:t där då, men det var ju inget avtal i någon riktig betydelse av ordet. Det var
också därför man sedan bytte betydelsen till det mer traditionella programmet. Men jag
tror alltså inte att de i sig spelar någon mätbar roll. Dystert men sant.

På den kommunala nivån är arbetet lokalt fokuserat, det regionala får ofta stryka på
foten till förmån för den ordinarie verksamheten. Det går ändå att hitta kopplingar
mellan det som sker lokalt och RTP i de kommunala aktörernas utsagor:
Jag har ju varit så fokuserad på mitt uppdrag i projektet, så det här har ju varit något som
sker parallellt, naturligtvis, eftersom man jobbar med näringslivet och näringslivet är ju
en del av det regionala tillväxtprogrammet.

Arbetet med de horisontella målen i RTP verkar inte heller uppta en stor del av det
arbete aktörerna lägger ner, men det innebär inte att de inte finns representerade i
aktörernas arbete. Det associeras inte alltid med RTP utan integreras snarare i det arbete
som ändå görs, till exempel i mål2-projekt eller dylikt:
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Vi har ju jobbat med de här horisontella målen i projektet också, de är ju ganska
utmärkande för sådana här mål 2-projekt. Så därför tänker man inte på att det är något
separat.

Det svårfångade resultatet – en diskussion
Det samlade intrycket i intervjuerna bland aktörerna är att RTP verkar ha en ganska
underordnad roll och plats i det dagliga arbetet, det finns som en bakgrundskuliss men
sällan i förgrunden. Det finns få aktörer som ser sig arbeta med RTP utanför en inre
krets av processledare och tjänstemän på länsstyrelsen eller i kommunerna. Det
intressanta är att detta också verkar gälla bland de aktörer i länet som på olika sätt ingår
i programmets genomförandeorganisation. Om man tar steget ut i näringslivet är det,
enligt både länsstyrelsens koordinator och lokala näringslivschefer i kommunerna, ett
ytterst fåtal som någonsin hört talas om regionala tillväxtprogram. Det menar dock de
ansvariga för RTP på länsstyrelsen är naturligt, företagen behöver inte känna till
programmet utan ska endast märka av de positiva effekter det ska föra med sig för dem i
form av bättre service, förbättrat företagsklimat och infrastruktur och så vidare.
Intressant är också att förhoppningarna och förväntningarna i övervägande del är så pass
låga på vad ett RTP kan åstadkomma. En tankeväckande frågeställning kan i det
sammanhanget vara om det skulle kunna vara en självuppfyllande profetia. Ett program
kanske inte blir mer än vad de ingående aktörerna gör det till?
Kanske fångas svårigheterna med att fånga vad RTP egentligen är på det mest påtagliga
sättet i detta tema som rör resultaten av det. Här samlas förväntningar och besvikelser i
aktörernas redogörelser, och möter också oklarheten med vad programmets
målsättningar är liksom aktörernas egen del i helheten. Det finns kanske en viktig poäng
som fångats i ett av undertemana; RTP utgör delvis en väldigt liten del av många av
aktörernas livsvärld. Det utgör för ett fåtal, kanske inte ens för processledarna, ett
dagligt arbete att tänka kring eller utföra något i programmet. Därför blir det svårt att
konstatera särskilda resultat som kan härledas till RTP. Kanske är RTP därför ur det
perspektivet en marginalföreteelse. Ett annat sätt att se det är att det kanske snarare är
tvärtom att det är resultaten från de olika aktörernas dagliga verksamhet som lyfts upp i
programmet som ett resultat och därmed blir ett RTP-resultat.
Ansvarig på Länsstyrelsen för koordinering av RTP i Västmanland menar att detta är en
viktig och central funktion i RTP – att lyfta fram goda exempel på vad som ”händer” i
länet för att sprida länets best practice till de olika länsdelarna och mellan de olika
aktörerna. Sett ur detta perspektiv bör också resultaten av RTP ses i ett annat ljus, något
som kommer att behandlas i de återstående avsnitten i denna avhandling. Chefen för
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områdena näringsliv och regional utveckling på Länsstyrelsen Västmanland, menar att
RTP ändå har uppnått en del positiva resultat, till exempel att168:
•

•
•
•
•

Det har inneburit en spridning av ansvaret för regional utveckling och
därmed förändrat strukturen i länet. Det har blivit mer ordning i
”aktörsröran”.
En nätportal för länets näringsliv har sjösatts
RTP har visat (efter halva programperioden) att det är ett bättre program
än RTA
De indikativa budgetar som sattes har träffat relativt rätt
Programmet har inneburit en ökad kunskap och vetskap om vilka pengar
som finns i systemen i länet

Ansvarig person menar också att olika intressenter ser olika möjligheter med RTP. Till
exempel menar han att departementen ser RTP som en möjlighet att få ut de horisontella
målen i landets regioner. Programmet innebär då en kanal för den statliga nivån att
implementera politiska åtgärdsområden som i sin tur härstammar från överstatlig nivå
(EU).
Det vilar en ängslighet och oro över hur resultaten av ett dylikt program ska utvärderas.
Framförallt blir det svårt att säga vad som skulle ha hänt om programmet inte hade gått
av stapeln – hade programmet någon påverkan? Möjligheterna att isolera
händelseförloppet i ”rena” RTP-aktiviteter är små eftersom sannolikheten att de hade
hänt ändå är stor. Istället väljer man att se på indikatorer som egentligen endast visar
vilken form länet i stort uppvisar utvecklingsmässigt, men inte på programnivå.

168

Vid interaktiv forskar/praktikerträff på Mälardalens högskola, Eskilstuna, 060428.
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9. RTP – prat eller handling
Det blev inget, det blev bara prat

Det något dystra omdömet är fällt av en näringslivsutvecklare som delar med sig av sin
upplevelse från ett regionalt möte i det RTP i Västmanland. Arbetet i programmet har
då pågått i flera år sedan programstarten 2004, ett arbete som också kan sägas ha pågått
längre än så då det föregåtts av liknande program. Hur kan omdömet tolkas? Är det
verkligen så att ”inget” har åstadkommits och vad som menas med ”bara prat”? Detta
kapitel avser att visa på det motsatsförhållande som ibland tycks råda mellan prat och
handling

Prat vs handling
Tema 1 Prat är
motsats till handling

Tema 2. Pratet är
produktivt och
meningsfullt

Tema 3. Pratets
natur och innehåll

Tema 4. Pratet är
inte alltid
meningsfullt

Att vara entreprenör är
att göra saker, att prata är
motsatsen till
entreprenörskap

När vi träffas för att
prata händer det något

Att prata är en tradition

De som pratar har inte
alltid makten att handla

Att analysera och utreda
tar bort/är motsats till
handling
Det pratas för mycket
och görs för lite
RTP är mycket ord och
lite handling

Pratet är ofta informellt
När vi träffas i RTP
delar vi med oss av
kunskap
Samverkan är dålig för
att vi pratar för lite med
varandra

Att prata är inte bara
att få information utan
även att lyssna och få
ett bollplank
Det produceras alldeles
för många ord

Skrivna rapporter läses
ej, aktörerna pratar med
varandra istället
Att prata är vårt
uppdrag i RTP

Möten känns ofta
meningslösa
Pratet är ingen indikator
på hur engagerade
aktörerna verkligen är
Konsensus är ibland
farligt
Pratet är för allmänt och
inte praktiskt kopplat
(till handling)

Tabell 7; Huvudtemat ”Prat vs handling”, med dess underteman (1-4) och de
kondenserade meningsenheter som utvunnits ur aktörernas citat
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Prat är motsats till handling
I intervjuerna med aktörerna dyker ett återkommande tema upp som handlar om vad
som borde göras och vad som borde hända inom RTP och i regionen. En motsats till
detta som ofta anges är prat och alla ord som förekommer, både på möten, i
programtexten och som generell regel och upplevelse av den regionala verkligheten. En
processledare säger till exempel:
Sen känns det ibland som vi har en sjukdom här, att vi är väldigt mycket för att utreda
och analysera, istället för att göra saker.

Samma processledare säger senare i intervjun:
Vi behöver nog komma till insikt om att inte snacka så mycket utan göra mer.

Upplevelsen är alltså att det pratas för mycket, att det produceras för många ord och att
det görs för lite. Det saknas helt enkelt handling. Handling är något, som tidigare tema
om entreprenörskap visat, som förknippas intimt med entreprenören, att handling är
motsats till att prata och att vara entreprenör är raka motsatsen till den overksamme.
Det här med entreprenörskap, det är något vi pratar om i Sverige och Europa för övrigt
idag. Men jämför man med USA, inte fanken pratar man så mycket om entreprenörskap,
man är entreprenörer, man gör saker på något sätt.

Tanken är att all denna ordproduktion är improduktiv vilket visar sig även på andra sätt.
Också själva mängden och massan i ordflödet gör det övermäktigt att ta in allt något
som gör det svårt att veta vad man ska göra. En kommunal aktör uttrycker sig om själva
programtexten:
För en pappersprodukt som är komplicerad och har många ord… vilket jag ju också har
nu när jag sitter här och pratar, men det är ju en annan femma… Ingen får ett riktigt klart
grepp om vad det handlar om, ingen riktigt vet var man ska sätta kraften bakom.

Det intressanta är att prat och handling ses som varandras fiender i stort och smått.
Kontentan är att pratet går ut över handling och att den är handlingens motsats. Skulle
det hända mer i RTP om det inte pratades lika mycket eller om dokumentet i sig var
mindre omfattande, är en fråga som är intressant att ställa sig?
En kommunal aktör är inne på samma resonemang och ser den stora produktionen av
ord som en produktion av inget alls:
Visst är vi ibland lite fokuserade på att det ska bli något handfast och konkret, men
motsatsen är så erbarmlig när man sitter i eviga möten och känner att man inte producerar
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något. Man ska nog samlas och skapa de där arenorna där man har en konkret uppgift och
där man gör en insats. Då tror jag att man är engagerad att få ett resultat av det.

Här är det konkreta och handfasta ett ideal, löst samlade möten kring öppna
frågeställningar är inget som upplevs som värdefullt sett i relation till den tid det tar att
sitta i dem

Pratet är produktivt och meningsfullt
Ord och prat är inte endast är av ondo vilket också framkommer vid intervjuerna. Här
visas ett par exempel på att pratet även kan medföra värde och nytta i sammanhanget.
En kommunal aktör uttrycker sig på följande sätt:
Vi träffas ju ibland bland kommunerna och jag upplever nog att vi försöker berätta hur
var och en arbetar, så här gör vi, och att man kan dela med sig av den erfarenheten.

Här framgår att det finns en ambition hos de kommunala aktörerna att dela med sig av
erfarenheter till varandra, att det finns en nytta med att höra hur andra kollegor jobbar
som kanske kan implementeras i den egna kommunen. Samtidigt verkar det inte vara
något som sker i tillräckligt stor utsträckning det vill säga att det finns behov av att få
reda på mer av det som pågår i regionen:
Man märker ju att vi sitter ju alla och får mycket information men vi är ju kanske dåliga
på att rapportera ut den. Man skulle ju vilja veta på de här utbildningarna som man håller,
vilka som är från vår kommun, är det några som jag har varit i kontakt med eller finns det
några andra som jag borde ta kontakt med i fall det är någonting. Men det blev inte så

Uttalandet pekar på att det finns ett behov av kommunikations- och informationsutbyte
mellan aktörerna inom regionen. Det finns således ett behov av både informell och
systematiserat informationsutbyte, något som skulle kunna ske även utan att parterna
fysiskt träffas. Betydelsen av det fysiska mötet mellan aktörer är något som understryks:
Jag tror också att tillväxtprogrammet måste jobba med att skapa mötesplatser för folk
med likartade intressen/…/ som när företagen åker till Kina och så träffas man och hittar
likheter, konkurrenter eller för samarbete, och så kommer det ut något av det här.

Hur kommer det sig då att det enligt ovan pratas för mycket, och i nästa kategori verkar
det som om det pratas för lite? En processledare reflekterar över detta:
Mycket snack men lite verkstad – ja, men det är ju därför vi är här, för att prata med
varandra.

Här framträder bilden av att det i själva verket ligger i aktörerna uppdrag och syfte att
prata. Onekligen en intressant motbild till det som tas upp i förra stycket.
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En annan funktion pratet har i RTP ligger i skapandet av gemensamma målbilder, här
finns dock ett villkor knutet till detta, något som en kommunal aktör pekar på:
Annars tycker jag att det är bra att man skapar visioner, mål och knyter handlingar till
det, naturligtvis.

Återigen finns haken med handling, skapandet av visioner och mål är bra, men det
gäller under förutsättning att det också leder till handling för att det ska vara
meningsfullt. En kommunal aktör håller till stor del med om detta:
Jag är lite kluven. Jag kan köpa att om man får ihop och blandar aktörer som inte träffas i
alla andra möjliga sammanhang och känner varandra utan och innan, så har det ett värde
att skapa en kontaktyta. Det kan vara så att man kan motivera det här med att det skapas
ett så att säga aggregerat socialt kapital som man sedan kan använda i olika sammanhang,

Återigen tas också själva kontaktytan upp som en positiv aspekt av att träffas, men det
är under förutsättning att aktörerna som träffas inte känner varandra alltför väl innan.

Pratets natur och innehåll
Om aktörernas benägenhet att prata med varandra finns återigen intressanta och till viss
del motsägelsefulla bilder. Tidigare i texten har framkommit att aktörerna menar att det
pratas för mycket och sedan att det pratas för lite. Här framträder också en bild av att det
i regionen finns en tradition av att aktörerna pratar med varandra, och att detta skulle
kunna vara ett naturligt förhållningssätt och kanske till och med ett kulturellt drag. En
processledare hävdar att:
Jag tror att det finns att det finns en tradition att prata med varandra på något sätt

Om det skulle vara så är det säkert ett positivt drag då kommunikationens natur och
innehåll oftast verkar vara av det informella slaget. Man kan tänka sig att en region där
det inte vore ”tradition” att prata med varandra behöver större formaliseringsgrad i
kommunikationen.
Det andra som händer då är att vi som agerar i det möjligtvis träffas ibland, eller man
ringer till varandra, men det sker ju ofta väldigt informellt

Den kommunikation och det prat som äger rum på de officiella arenorna, till exempel på
de regionala tillväxtmöten som hålls så är pratets natur alltför envägsorienterat. Denna
synpunkt återges bland annat av en av aktörerna:
Ofta de gånger det blir så blir det ur ett informationsperspektiv, alltså att finansiären eller
den stora aktören ska informera om sin verksamhet, det blir inte gräsrotsnivå. Där vi är,

126

Sidhuvud
och att vi kan träffas. Det initieras uppifrån och varar i ett dygn när vi träffas och
sammanlänkas från olika delar av landet eller olika regioner och kan arbeta tillsammans
med varandras projekt. Där skulle vi hitta riktigt bra kraft. Information kan jag ju hämta
själv, den finns ju alltid, men jag behöver ju ett bollplank,

Det som verkar saknas är själva dialogen och att aktörerna inte enbart vill lyssna på
andra utan själva prata och få återkoppling samt erfarenhetsutbyte av kollegor. På
samma sätt ställer sig en aktör frågande inför balansen mellan det talade ordet och det
som finns tryckt på papper:
Det är ju det första man frågar sig… så tror jag att det är alldeles för mycket
pappersproduktion.

Sammanfattningsvis vad gäller kommunikationens natur och innehåll menar aktörerna
att:
-

det faller sig naturligt att prata med varandra i regionen
huvudparten av kommunikationen sker informellt
det inte enbart är information aktörer vill ha när de pratar med varandra
det är för mycket av tiden som handlar om att lyssna och då blir det för lite
dialog vid de tillfällen aktörerna ges möjlighet att träffas för att prata

Pratet är inte alltid meningsfullt
För att ge de utsagor ovan som pekar på att ”det är för mycket prat och för lite verkstad”
mer innehåll kan det vara av intresse att se vad det är som gör att prat anses vara så pass
utan mening som det verkar för dessa aktörer. Till att börja med kan det bero på vem
som pratar med vem. En del prat blir i praktiken verkningslöst då den man pratar med
inte är rätt person. En projektledare kastar ljus på detta:

Det här kan ta ett tag att komma på, alltså man träffar ju många individer som vill prata
om det här och ge en bild av att ”ja, det här är viktigt” och så upptäcker man att: ja, det är
något de kan göra på näringslivsnivå men de har fasiken inget att säga till om i
skolvärlden

Aktören menar att det är viktigt att rätt personer pratar med varandra, här menat de som
också efter pratet har positionen, eller makten, att omsätta överenskommelser i
handling.
Det skrivna ordet i utredningar och program ses inte som särskilt meningsfulla efter att
de har skrivits. Bland annat hävdar samma projektledare att:
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Sen när man tittar på vad som händer i verkligheten då att de som har skrivit de här
tankarna har knappt tid att lära sig själva, att läsa igenom rapporterna överhuvudtaget.

Både det som uttalas verbalt eller framställs i skrift i RTP-sammanhang verkar generellt
anses lida av att språket och formuleringarna är alltför allmänna och inte tillräckligt
inriktat på praktik.
Det blir så lätt att man talar i allmänna termer man bryter inte ner det till praktisk nivå.

Alla möten och allt prat kan leda till viss trötthet, det förvärras dessutom om mötena
inte upplevs som meningsfulla att gå på:
Om man kommer in på det här med möten, så produceras det alldeles för många möten,
inte så många av dem är särskilt begåvade, s a s upplyftande på något sätt.

Sålunda växer också bilden fram av att det i regionen finns alltför mycket ord, prat och
för många möten, men också att pratet möjligen skulle finna sin plats om det upplevdes
som mer meningsfullt av aktörerna. Något som en kommunal aktör också tar upp:
Mot det talar att om deltagarna ändå upplever mycket det här ”mycket snack och lite
verkstad”, då tror jag inte man bär med sig de där positiva vibbarna som ger spin-off
effekter och andra aktiviteter.

Aktören är här inne på idén om att mötesdeltagarnas inställning inför mötena spelar en
stor roll för vad mötena skulle kunna innebära. Många möten har dock avlöpt och en
bred möteströtthet har infunnits sig, så det potentiellt positiva med att träffas för att
prata har då försvunnit. Han är också inne på att mötena måste få en mer konkret
karaktär för att upplevas som meningsfulla av deltagarna:
Som kontrast kan jag ju säga, hur ska man då göra om man vill skapa de här
mötesplatserna? Det ena är att man har satsat pengar. Det andra är att man ingår i en
grupp som träffas kring en konkret arbetsuppgift, och runt det har man sett att det blir
många intressanta effekter när man ändå pratar med varandra, och när man går ifrån
mötet har man gjort något och inte bara ätit mazariner och druckit kaffe. Gör man bara
det några gånger så brukar de flesta lite resultatorienterade, vilket jag hoppas alla i
partnerskap borde vara, fundera ”vad får vi ut av det här? Blir det något?”

En känsla finns således enligt denne aktör att partnerskapen runt den regionala
utvecklingen och RTP i alltför hög grad är ”trevliga fikastunder” men inte leder till
något konkret. Det är också därför många, enligt honom, inte väljer att delta på dessa
möten utan väljer att stanna hemma.
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Den svårfångade handlingen och det lättpratade
tillväxtprogrammet
Detta sista tema från intervjuerna är något som även kommer att diskuteras i nästa
kapitel som tar avstamp ur den regionala mötesvärlden. Av de olika teman som
framkommit i undersökningen är detta som innefattar prat och handling kanske det som
framträtt som den mest intressanta av olika anledningar. Kanske i första hand för att det
utrycker något tämligen centralt och typiskt om RTP som fenomen. Det vore
missvisande att här försöka leda i bevis att ovanstående kommentarer är det enda
betyget RTP har fått, något som visar sig i övriga teman som framkommit ur
intervjuerna. Bilden varierar helt enkelt precis som den gör i alla teman. Det väger dock
tydligt över mot att visa på att det här med prat ses som något som framstår som typiskt
för RTP-processen. Likaså ses här att pratet är något som är problematiskt, eller kanske
snarare vad pratet indikerar frånvaron av – nämligen handling. .
Den föregående programperioden under Regionala tillväxtavtalet (RTA) fick också
omdömen, som liknar de ovanstående citateten. Till exempel att det också bestått av
vackra ord formulerade och nedtecknade i ett dokument som sedan inte lett till speciellt
mycket handling. Det benämns exempelvis i ett talande bildspråk som en
papperstiger.169
Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) genomförde efter RTA-perioden en
enkätundersökning som i Västmanlands läns exempel visar på att partnerskapen
exempelvis ansåg att perioden i ganska liten utsträckning medfört170:
•
•
•
•

Förbättrade förutsättningar för näringslivet
Att insatserna av betydelse för tillväxt kunde ha samordnats bättre
Att ett mervärde tillförts genom arbetsformen
Att nya samverkanskonstellationer bildats

I början av RTP under 2004 var dock förhoppningarna och tilltron större till det nya
programmet, att RTA var förbi och att RTP skulle innebära en förbättring. På
länsstyrelsen hade man gjort ökade ansträngningar för att förankra programmet bättre
lokalt i länet och att få med så många synpunkter som möjligt i konstruerandet av
dokumentet.
Ändå finns bilden av att det blev ”detsamma” av RTP jämfört med RTA när 2007
inträffar. Bilden av partnerskapen får karaktären av att de snarare skulle vara
pratnerskap. En aktör i Västmanland menar att RTP bland annat handlat om att sätta en
169
170

Länsstyrelsen Västmanland, 2004, bilaga 1
ibid
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etikett på det som redan pågår i de verksamheter som ändå arbetar med tillväxt och
entreprenörskap i någon mening. En annan aktör använder metaforen ”kejsarens nya
kläder” för att beskriva samma fenomen.
En av grundtankarna med RTP var att länens aktörer skulle börja samverka och att detta
skulle leda till helt nya sätt att arbeta, bättre resursanvändning och ett mer samlat stöd
för entreprenörer. Den ovanstående bilden tyder i så fall mer på intrycket av att de
verksamheter som redan är igång under hand förses med RTP-flagg för att påvisa att det
händer saker i länet. Fler liknande intryck kan fylla på aktörernas uttryck om bristen på
konkret handling:
Mycket prat och lite verkstad
NATO – No Action, Talk Only

Hur kommer det sig att bilden av att inget händer finns, och vad är det som inte har
hänt? Om det som står i programmen tolkas som löften kan det vara en möjlig referens
för en sådan slutsats. De regionala tillväxtprogrammen kan dock kanske ur ett
perspektiv ses som något annat än detaljerade planer där allt som står skrivet också i
realiteten kommer att genomföras. Det skulle i så fall handla om måldokument som
uttrycker det som önskas, snarare än det som faktiskt kommer att hända. Om man då
ställer de faktiska resultaten i förhållande till alla önskade aktiviteter och tillstånd som
beskrivs i dem kanske det finns anledning att bli besviken över stora delar av utfallet.
Svårigheten att konkretisera handling tar sig också i uttryck när indikatorerna som ska
utgöra utgångspunkter för utvärdering av RTP studeras. De är ofta formulerade i
allmänna ordalag vilket styrker idén om att de många gånger bör ses som önskemål och
visioner, istället för mätbara och kvantifierbara mål.
Utvärderingen av programmet blir därför en svår nöt att knäcka. Problematiken kan
exemplifieras. Ett exempel på utvärderingsproblematiken; om kravet på ett RTP är att
det ska kunna visa om det varit framgångsrikt eller ej mätt i regionala tillväxtmått, då
riskerar mätningarna hamna i problemet att definiera vad som skulle ha skett om RTP ej
funnits. Är det ens möjligt att härleda tillväxten till partnerskapens aktiviteter?
Gränsdragningen skulle vara väldigt svår om vad som bör ingå och räknas ”enbart” som
RTP-resultat i länets aktiviteter och vad som skulle hamna utanför som ”ordinarie”
verksamhet. Tillväxten var god i Sverige under huvuddelen av programperioden– men
beror detta på de regionala tillväxtprogrammen? Det troliga är att tillväxten i huvudsak
är beroende av andra och större skeenden utanför regionernas kontroll.
Organisationsforskarna Lee G Bolman och Terrence Deal171 menar att likartade
bekymmer i utvecklingsprojekt och förändringsprogram alltid återkommer.
Programmen tar ofta utgångspunkten i ett antal identifierade problem, en kraftsamling
171

Bolman & Deal, 2003
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av resurser och personal sker, man försöker att genomföra dem och hitta lösningar. När
man efteråt landar i frågan ”vad har vi åstadkommit?” känns ofta svaret beklämmande
när det inte finns speciellt många konkreta resultat att redovisa. Aktiviteterna är i sig
själva oftast svåra att utvärdera, till exempel huruvida de har åstadkommit konkreta
resultat, bidragit till förändrade strukturer eller samordning. Innebär det att programmen
är att betrakta som meningslösa? Bolman och Deal anser att det inte är så, utan menar
att det kan finnas många viktiga symboliska funktioner i arbetet med det ursprungliga
programmet.
Sett ur ett sådant perspektiv kan processen ha varit fruktbar och lämnat betydande
bidrag. Ett spännande perspektiv är det onekligen då det inger hopp om att programmen
ändå kunnat ha en viktig roll som kanske förbisetts i partnerskapen.
En kommunal aktör är lite inne på den linjen i sitt resonemang i en av intervjuerna:
Jag tror att finessen med det här trots allt ligger i processen, att sätta sig ner och fundera
och reflektera, inte kanske i vad man faktiskt skriver ner för det blir ju sällan några
överraskande och braskande nyheter, utan det är sådant som de flesta ändå varit medvetna
om. Vilka problemen är, och hur man ska försöka jobba.
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10. Möten i RTP – arenor för prat.
Året är 2008 och första programperioden för RTP har löpt ut. Aktörernas samlade
intryck av tiden och processen tar sig olika uttryck. En kommentar som på ett typiskt
sätt fångar in det aktörerna ofta yttrade var:
Det blev inget, det blev bara prat

I detta kapitel kompletteras aktörernas utsagor från intervjuerna med fältanteckningar
från RTP-möten i Västmanland men även utifrån erfarenheter från de tillfällen jag varit
med vid möten som arrangerats inom ramen för Södermanlands RTP.
Följande kapitel fortsätter följaktligen att följa den tråd som redan påbörjats i tidigare
kapitel, det vill säga med utgångspunkt i det så kallade regionala pratet. Det är också i
detta avsnitt som jag fångar upp många av de erfarenheter från de olika regionala möten
jag varit närvarande vid, det vill säga den andra delen av empirin vid sidan av
intervjuerna. Ett sätt att se på dessa möten är att de är arenan för det som i föregående
benämns som prat, eftersom det är också här partnerskapet i sin bredare form träffades.
Därför blir det också centralt att ägna en stund åt att återge och diskutera vad dessa
möten har gått ut på, vad de innehöll och hur de såg ut.

RTP-möten i praktiken
Hur var det att delta på ett RTP-möte? Ett sätt att levandegöra ett möte i efterhand är att
skriva ner intryck i fältanteckningar och att sedan återge förloppet i en narrativ form.
Hela denna inledande beskrivning av ett tillväxtrådsmöte 10:e oktober 2005 är hämtad
från Anna Bomans licentiatavhandling172 där hon gjort just detta. Anledningen att Anna
och jag befann oss vid samma möte berodde på att en del av hennes empiriinsamling
överlappade min som i detta fall. Hennes forskningsintresse låg främst på
Mälardalsrådets konstruktion av regional utveckling, men hennes beskrivning från
mötet stämmer så väl överens med mina intryck så jag har valt att återge hennes
beskrivning i sin helhet. Detta kapitel avslutas sedan med en liknande berättelse från det
sista RTP-möte jag själv deltog i som också får tjäna som epilog eftersom det tillfället
utgjorde ett slut på det gamla tillväxtprogrammet och början på ett nytt.

172

Boman, 2008, s 3-5
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Tillväxtrådet den 13 oktober 2005
Kölnbackens Bi och Bageri i Västerfärnebo. 25 km väster om Sala, 15 km
nordväst om Sätra Brunn. Vägbeskrivning från länsstyrelsens Tillväxtråd
”(från söder) passera kyrkan i Västerfärnebo, direkt efter bron över
Svartån, 1:a avtagsvägen till höger, åk 300 m, sedan vänster 100m. Huset f
d missionslokal.” Vi är på landsbygden.
En dag då solen fortfarande orkar skänka lite ljus till de löv som sitter kvar
på träden. Det är den 13 oktober 2005 och länsstyrelsen i Västmanland
bjuder in till ”Möte i det Regionala Tillväxtrådet”. Två gånger per år möts
ett fyrtiotal lokala och regionala aktörer för att diskutera tillväxtfrågor
inom ramen för länets tillväxtprogram (RTP). Länsråd Eriksson håller
tillsammans med programansvarig för regionala tillväxtprogrammet
Bernerstedt, i inledningsanförandet. Inbjudna aktörer är exempelvis Almi,
Handelskammaren,
kommuner,
landstinget,
Länsbygderådet,
Coompanion, Svenskt Näringsliv och Ung Företagsamhet.
För dagen är det arbetet inom handlingsprogrammet 3.2 ”Lokal utveckling
och social ekonomi” som ska presenteras och diskuteras. Alldeles innan
mötet drar igång säger en av Coompanions representanter till mig att ”Det
är häftigt att vara medarrangör till ett tillväxtmöte där temat är lokal
utveckling och social ekonomi. Det känns som vi börjar ta mark i
tillväxtfrågorna”. Flera personer kopplar samman temat för dagen med det
faktum att vi står i en kyrksal som numera tituleras bageri – kommentarer
som ”det var inte illa” eller ”driftigt och bra för bygden” hörs.
Jag lyssnar till hur länsstyrelsens medarbetare talar om ”optimism i länet”
och att ”företagande och bostadsbyggandet ökade”. Då Coompanion tar
över talas det om lokala handlingsplaner och lokal ekonomisk analys
vilket omnämns som ”ett verktyg som visar på vad medvetna val av den
lokala befolkningen kan göra för att skapa välfärd, sysselsättning och lokal
tillväxt”. Man talar entusiastiskt om utvecklingsgrupper i Västmanland
som med olika framgång arbetat med att kartlägga sina lokala
förutsättningar. Baggbrobygden är byn som får utgöra ett exempel på en
lyckad utvecklingsgrupp. Coompanion berättar hur byalaget engagerats
och ideella lokala krafter tagits omhand: ”lokal utveckling sker lokalt och
ingen annanstans.” Efter det talar Johansson från Smålands
Kreditgarantiförening om hur en kreditgarantiförening kan hjälpa små
företag på landsbygden att utvecklas då de ofta har mycket höga krav på
sig om avkastning och säkerhet. Det som Coompanion och Johansson talar
om får sägas utmana grundläggande idéer och utgångspunkter om
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ekonomi då det handlar om att se bortom vinstmaximering på kort sikt och
snarare fokusera en jämnare ekonomisk utdelning och långsiktig
överlevnad.
Det är tyst och stillsamt i salen. Inga medtyckande nickningar eller
ifrågasättande ögonblinkningar representanterna emellan. Vid halvtretiden
äntrar, och han verkligen äntrar, ”Kjell från Riddarhyttan centrala
Bergslagen” podiet. Kjell presenterar sig just precis som ”Kjell från
Riddarhyttan centrala Bergslagen” och gestikulerar livligt då han berättar
om sin ideella förening Thundra Naempdinne (andra nämnden).
Föreningen har byggt sina visioner kring vikingatemat och tänker sig
verksamheter alltifrån en genbank för utrotningshotade arter till en
vikingatida stad. Kjell talar mycket om framtiden och det visas bilder på
arbetande hantverkare i olika miljöer. Kjell är en god talare och publiken
drar på mungiporna både en och två gånger under hans anförande.
Frågorna eller kommentarerna kommer mer spontant nu och formuleras
ofta som påståenden – ”för att lyckas med det ni satsat på måste man vara
SÅ driven” och ”det måste finnas ett tak för hur många
vikingatidsmarknader som är bärkraftiga”. Någonstans här blir Kjell
allvarlig och pratar om arbetstillfällen (34 hittills skapade med hjälp av
visionen). Han menar att syftet är att skapa arbetstillfällen, men att arbetet
ska understödjas av ett medbestämmande. Sorlet lägger sig och nu nickar
några instämmande. Det är inte någon moderator som tar tag i frågan om
projektets bärkraftighet eller inriktningen för den sociala ekonomin.
Kommentarerna blir hängande i luften.
Så genomförs avslutande diskussioner i par. Coompanion vill ha in
deltagarnas syn på och förslag till hur den sociala ekonomin kan bidra till
sysselsättning och tillväxt. Med kaffe och kaka som hjälp samlas
deltagarna kring papper och penna och vid presentationen får Coompanion
in kommentarer rymmandes begrepp som hållbar utveckling,
medborgardeltagande, lokal tillväxt och långsiktighet.

Tillväxtrådet den 27 november 2008 – en början och epilog samtidigt
På samma sätt som Anna Boman använde sina anteckningar för att beskriva hur det
möte hon deltog i gick till, vill jag själv också försöka återskapa känslan och
erfarenheten från mötena. För att visa på ytterligare ett exempel från ”verkligheten”
beger vi oss till det första mötet där ett nytt regionalt tillväxtprogram i Västmanland
sjösätts, denna gång som en integrerad del i det övergripande RUP där tillväxtfrågorna
kan ses ha samlats i ett underlydande delprogram som fortfarande benämns med
akronymen RTP.
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Plats: Quality Hotel, Vallbyinstitutet i Västerås.
Det första Regionala Tillväxtprogrammet (RTP) har löpt ut vid årskiftet
2007/2008 och avlösts av det nya Regionala Utvecklingsprogrammet
(RUP). Det nya RUP är ett bredare program som innehåller delprogram
för samhällsutveckling i stort, men också ett delprogram som ska ersätta
gamla RTP. Detta nya RTP som löper mellan 2009-2013 har lagts fram
som bilaga i en utkastversion i inbjudan till tillväxtrådet som ska behandla
och komma med feedback på programtexten. Länsstyrelsen vill ha förslag
på tillägg och vilka åtgärder som bör prioriteras.
Det är en gråmulen novembermorgon där temperaturen övergått från
minus till plus vilket förvandlat det tunna och dagsgamla snötäcket till
snömos och slask. När jag svänger in på Vallbyinstitutets parkering ser jag
fler bilar som snurrar runt i sökandet av parkeringsplatser som verkar vara
en bristvara. Bilarna är märkta med kommunala logotyper eller namn på
regionala organisationer så det är tydligt att det är tillväxtrådsbesökare
som anlänt ungefär samtidigt.
Inne i konferensdelen på hotellet har det utanför möteslokalen dukats upp
med sedvanlig fralla med kaffe eller té. Jag är tidigt på plats men ser ändå
många bekanta ansikten från den regionala aktörssfären och kommer i
samspråk med den näringslivsansvarige från min hemkommun Kungsör.
Kaféborden fylls snabbt på och ljudnivån stiger lika snabbt från sorl till
högljutt prat. De flesta verkar känna varandra och finner snabbt ämnen att
diskutera. Dessa varierar från ”hur smutsig bilen blev på hitvägen” till
diskussioner om regionala händelser och angelägenheter. Den snabbt
annalkande lågkonjunkturen blir en röd tråd vid många bord.
Detta tillväxtråd skiljer sig en aning från de tidigare jag närvarat vid då det
inte finns några egentliga föreläsare på dagens program. Istället är
huvuddelen av denna halvdag vikt åt workshoparbete där deltagarna i
förväg valt vilket ämnesområde man är intresserad av att delta i när RTP
ska granskas och utvecklas vidare.
Tillväxtrådet inleds med att länsrådet Håkan Eriksson hälsar deltagarna
välkomna och lämnar snabbt över till tillväxtprogrammets koordinator på
länsstyrelsen, Bo Bernerstedt. Bo frågar bland annat de församlade – ”är
vi ett brukslän?” – varvid tystnad följer. Han fortsätter ”Vi är ju inget
utpräglat entreprenörskapslän som Gnosjö, men företagandet ökar i varje
fall”. Efter kort genomgång av länets läge blev det inga ytterligare
föreläsningar eller presenterade exempel från länet. Istället gick mötet
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raskt över till att Bo ber deltagarna att gå in i workshoplokalerna och börja
jobba gruppvis med att prata om viktiga insatser och vilka som ska
ansvara för respektive insatsområde.
Dagens fyra workshops är indelade efter det nya RTPs huvudområden;
företagsklimat, nyföretagande, affärsutveckling och innovationer.
Eftersom vi är fyra deltagare från olika delar av Mälardalens Högskola
delar vi upp oss så att vi finns representerade på ”varsin” workshop vilket
i mitt fall renderade ett byte från ”nyföretagande” till ”affärsutveckling”
Workshopen jag deltar i präglas inledande av en trevande karaktär. Ingen
vill riktigt ta bollen och sätta den i rullning. Den präglas också av ett allvar
som ligger som en våt filt över stämningen på grund av att aktörerna runt
bordet börjat se de första resultaten av den växande lågkonjunkturen. Efter
ett tag kommer diskussionerna igång. Tiden fördrivs till stor del med att
diskutera det aktuella ekonomiska läget och vilka konsekvenser det får för
regionen. Under workshopen berättar deltagarna ytterligare om arbetet i
deras respektive hemorganisationer och vad de anser bör göras i länet.
Några idéer antecknas av workshopens utsedde ledare, inget av verkligt
konkret karaktär verkar dock ha kommit fram under mötet.
Efter workshoparbetet presenteras gruppernas resultat för det återsamlade
tillväxtrådet. Från en av workshopgrupperna hålls Köpings
mentorsprogram för kommunala tjänstemän och företagare fram som ett
exempel på ett sätt att jobba för att få dessa att närma sig varandra. Här
paras kommunala tjänstemän och företagare ihop för att spendera minst en
timme per månad tillsammans för att successivt lära känna varandra bättre
och förstå varandras verkligheter. ”Företagen förstår inte den kommunala
världen” utbrister en aktör; ”Det är inte bara vi som ska lära oss företagens
verklighet”
Det är dags för lunch. Ljudnivån stiger återigen vartefter aktörerna fyller
på sina tallrikar i buffén och sätter sig för att prata vid de förbokade
borden. Det nya tillväxtprogrammet är igång.

RTP-möten som företeelse
De ovanstående exemplen, som i det första fallet försöker levandegöra ett RTP-möte
som det upplevdes av en utomstående betraktare, och i det andra beskriver ett där jag
själv deltagit, är ganska talande på olika sätt. Beskrivningen framvisar, enligt min
mening, något om mötenas kärna, generella utseende och gångordning. I exemplet blir
också pratet framträdande på olika sätt.
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Det visar också på att RTP-möten har en ganska traditionell struktur som följer de
mönster som kanske kan förväntas, detta gäller i de flesta exempel från både Sörmland
och Västmanland. Möten inleds ofta med introducerande rundor där aktörerna får
presentera sig. Därefter följer ett par talare som beskriver sina projekt eller presenterar
framgångsexempel i regionen. Sedan följer arbete i workshops uppdelade i smågrupper
med särskilda fokus på aktuella frågor, vilket varvas med fikapauser och gemensamma
luncher.
En intressant notering som gjorts från aktörsträffar i Västmanland är att just den
inledande presentationsrundan tenderar att ta mycket tid i anspråk. Denna runda går ut
på att aktörerna får någon minut var på sig att säga vem de är och vad de representerar,
men den tenderar istället att ta åtskilliga minuter per person med mera ingående
beskrivningar av vad aktören har ”på gång” för tillfället. Detta blir visar det sig ofta
förödande för det ursprungliga programmets tidschema, men visar på ett uppdämt behov
hos aktörerna att få berätta om sin verklighet och utnyttja den arena som givets dem. En
kommunal näringslivsansvarig menar att han brukar ta tillfället i akt att från gång till
gång upprepa ungefär samma budskap under dessa möten och menar173:
Till slut fäster det.

En kollega till ovanstående näringslivsansvarig i den närliggande grannkommunen
lämnar dock ett kontrasterande synsätt mot det ovanstående. Han anser inte att han
skulle ha tid eller nytta av att gå på dessa ”ideliga RTP-möten” och att tid går bort från
att göra saker istället för att sitta, lyssna och prata. Samtidigt tycker han att det är viktigt
med att träffa kollegor och utbyta tankar, idéer och erfarenheter. Inte heller RTPdokumentet får höga betyg. Han menar att dokumentet, liksom möten är abstrakta och
alltför allomfattande för att bli praktiskt användbara. Det går tydligt att uttolka att denna
aktör anser att tid går bort från att göra saker om man sitter på partnerskapsmöten och
bara pratar.
Vid ett tillväxtråd 2008, två år senare sitter två andra aktörer under en workshop och ser
tillbaka på presentationsrundor och prat i förra programmet:
Aktör 1: I förra programmet satt vi i tre timmar och presenterades, det tog alldeles för
lång tid
Aktör 2: Ja, men för att vi behövde träffas och prata, som när företagare träffas och får
kontakter som leder till nästa kontakt och så breddar de sina affärer och marknader.

I ovanstående ordväxling ser vi två tydliga synsätt och åsikter om vad pratet i RTP ska
få för utrymme och roll. Det ena att det tar tid och inte leder till något, det andra att det
är något som behövs och har en nytta.

173

Vid aktörsträff, Västmanlands RTP, 2006-10-19
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Ett intressant exempel kommer från ett partnerskapsmöte som genomfördes inom ramen
för Sörmlands RTP174. Ett av de funktionella partnerskapen i Sörmland RTP belyste på
ett annat sätt problematiken att gå från det som anses som prat till gemensam handling.
Temat för mötet var minst sagt av det dramatiska slaget. Här skulle partnerskapets
aktörer tillsammans fundera över och besluta om partnerskapets överlevnad, ska vi
arbeta vidare eller lägga ned? Bakgrunden var ett upplevt ljummet intresse från aktörer
och den groende känslan av att det inte händer något, partnerskapet höll på att gå i stå.
Mötet började med presentationsrunda och inledning av mötets moderatorer om
partnerskapets läge. Sedan vidtog kreativa övningar enskilt och i grupp för att få fram
idéer om vad partnerskapet skulle fylla för funktion. Frågorna var dels varför
partnerskapet skulle finnas, dels vilka hinder aktörerna kunde se som besvärande för att
det skulle fortleva. När övningen var över och den kreativa röken skingrats hade
gruppens arbete resulterat i en mängd post-it-lappar på väggen med faktorer som talade
för och emot partnerskapets fortsatta existens:
För: Vi behöver mötesplatser för utbyte av idéer, erfarenheter och synliggöra resultat,
samt att samlas kring att eventuellt söka pengar gemensamt till olika projekt.
Emot: Aktörer inom partnerskapet har i viss mån konkurrerande mål och syften, samt att
partnerskapet karakteriseras av många ord, men ingen handling.

Det intressanta i ovanstående faktorer är den spänning och motsatsförhållande som
råder mellan för och emot, det kännetecknas nästan av ett moment 22 där aktörerna i
princip säger:
Vi behöver träffas för att prata mer, men samtidigt så pratas det för mycket och görs för
lite!

Det är tänkvärt att det hela tiden i bakgrunden ligger ett prestationskrav över
partnerskapen som är svårt att sätta fingret på, att de måste göra något rent praktiskt
tillsammans, någonting som går att redovisa – ”det här blev gjort!” Det är kanske
naturligt med tanke på att det i RTP också står att partnerskapen ska resultera i konkret
samverkan.
Under det refererade mötets gång hade den goda stämningen från en trevande start
successivt byggts upp. Moderatorerna försåg sällskapet med kreativa övningar, fika
ledde till mingel, diskussioner ledde till samsyn och nickande deltagare. Stämningen var
familjär. Alla var överens om partnerskapets förträfflighet och att det måste finnas kvar,
ett crescendo höll på att byggas upp… tills frågan om ”vad ska vi göra då?” kom upp.
Tystnad följde. Helt plötsligt var konsensus och den tidigare samsynen bortblåst. En del
idéer kom fram ofta formulerade med ett inledande ”vi borde…”, men inget som
partnerskapet kunde enas bakom. En stor del av diskussionen hemföll till att handla om
174

Vid partnerkskapsmöte, Södermanlands RTP, 2007-01-19
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egna organisationers mål så snart praktisk handling kom på tal, medan övergripande mål
med karaktären att vara organisations- och region-överskridande fick stryka på foten. En
anledning till detta satte en aktör från ALMI fingret på när han pekade på hur
engagemanget för RTP generellt är i länets organisationer:

Det finns ingen organisation här bland oss, förutom Regionförbundet, som har med i sitt
uppdrag att de ska genomföra RTP

Uttalandet pekar på något som inte alltid uttalas men som ofta ligger i bakgrunden
generellt på RTP-möten. Aktörer och organisationer har fullt upp med ”sitt”, de har inte
tid med ytterligare arbetsbörda – som att vara aktör för ett tillväxtprogram.
Mötet enades istället kring att partnerskapet skulle träffas och ha så kallade agendalösa
möten med bred inbjudan där aktörer skulle kunna träffas för att prata. På ett sätt skulle
mötets upplösning kunna beskrivas som att pratet vann sin fortsatta betydelse i denna
del av RTP Sörmland, andra såg kanske detta som ett bakslag för handling och aktion.
På samma sätt kom motsvarande tema upp på möten i Västmanlands RTP, där frågan
om att möten har haft en för allmän karaktär kom upp, här efterlystes bland annat möten
med en mer ”operativ” karaktär. Vad som åsyftades var att möten borde vara mer
inriktade på att aktivt planera och vara forum för planering. Samtidigt som dessa möten
också har fungerat som träffar för aktörer att prata och få information om läget i
regionen.175
En reflektion på hur språket på RTP-möten har upplevts av utomstående, och använts i
praktiken, kommer från författaren Maja Hagerman. Hon menar att språkbruket på
dessa möten har varit inåtvänd och inte särskilt inbjudande för oinvigda eller nya
mötesdeltagare. Vidare noterar hon att möten har tenderat att på ett nästan
mantramässigt sätt repetera samma synsätt och budskap om och om igen, vilket enligt
henne ger ett ”oöppet” samtalsklimat. Hon ställde öppet frågan ut till partnerskapet:
vilken kyrka tillhör vi?176
Användandet av kyrka som metafor är tänkvärd, enligt min tolkning ser Maja dessa
tillväxtmöten som en form av ritual och mässa där ”troende” från olika håll möts för att
stärka och bekräfta sin gemensamma trosuppfattning. Regionala inbjudna aktörer skulle
i så fall utgöra församling och länsstyrelse/regionförbund prästerskapet i ett sådant
scenario.

175

Vid Tillväxtråd, Västmanlands RTP, 2006-0927
Maja Hagerman var inbjuden talare på tillväxtforum vid Södertuna Slott i Gnesta, RTP Södermanland,
2004-11-17
176
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Ett exempel från samma RTP-möte, som belyser vad som skulle kunna vara det som
upplevs vara inåtvänt och svårsmält för utomstående deltagare, är när en
ensamföretagare senare under eftermiddagens workshoparbete utbrast
Ni får ursäkta, men jag förstår faktiskt inte vad ni talar om. Jag vet inte varför jag är här
egentligen.

Ensamföretagaren hade under dagen byggt upp en växande frustration över de
övergripande och allmänna ordalagen om regional och nationell tillväxt, samt känt sig
utanför de frågor som togs upp på workshoparna. Frågor som till karaktären vände sig i
hög grad till de regionala offentliga aktörerna och inte till de verkliga småföretagarna.
Det visar på ett dilemma som tas upp med jämna mellanrum i både Västmanland och
Södermanland, nämligen hur svårt det är att få småföretagare (och företagare generellt)
att engagera sig eller komma till regionala möten. Samtidigt understryks det att deras
närvaro är önskad och att de är en underrepresenterad grupp i partnerskapen. Oftast
anges här tidsbrist som orsak till varför företagen inte är närvarande. Ovanstående
exempel belyser också att de företagare som faktiskt närvarar kanske inte känner sig
delaktiga eller är intresserade av de frågor som tas upp, eller det sätt de tas upp på.
Programkoordinatorn menar att företagen har ett annat fokus på regional utveckling än
vad de offentliga aktörerna har, ett fokus som ofta är mer kopplat till lokala praktiska
förhållanden, men också på faktorer som har kortare sikt. Syftet med regionala
tillväxtprogrammen har varit att ta fram mål som är långsiktiga och som hamnar på en
nivå som inte är lika handgriplig nivå för de enskilda företagarna.177
Många av dessa möten är också direkt menade för aktörerna något som blir tydligt när
dagordningen studeras, det är i huvudsak frågor som handlar om regionens situation i
stort, presentation av aktörers verksamhet, eller att lära känna varandra. En aktör från
Handelskammaren menar att det på RTP-möten handlar om178:
Vi måste lära oss vad vi har för nytta av varandra. Vad vi har för erbjudande.

Aktören menade att träffarna går ut på att försöka klargöra för varandra vad de olika
aktörerna är duktiga på inom respektive område och att tydliggöra det så att det i nästa
steg blir lättare att lotsa till exempel nyföretagare rätt beroende på vad för behov denna
må ha. Aktörslistor, webbportaler och kompetenskartläggning är exempel på åtgärder
som nämnts som svar ovanstående.
Det intressanta i sammanhanget är också att aktörslistor, webbportaler och
kompetenskartor utgör fysiska bevis för att något har gjorts och framhålls som åtgärder
för att möta ovanstående behov, medan det att aktörer träffats för att prata och informera
varandra inte i regel nämnts som varken mål eller medel i sammanhangen. Inte heller
177
178

Vid forskare/praktikermöte, Mälardalens högskola, 2006-10-31
Vid aktörsträff i Fagersta, RTP Västmanland, 2007-02-08

141

Sidhuvud
finns alltid en upplevelse av att det är meningsfullt att delta i de många möten som
anordnas på den regionala arenan179:
Man lär sig till slut vilka möten man måste

gå på

Återigen får dessa möten snarare en bild av att vara tidstjuvar snarare än att aktörerna
ser sig själva ha någon praktisk nytta av dem. Denna aktör menar att de möten som är
absolut närstående till den egna verksamheten är de hon går på, i övrigt försöker hon att
slippa. Det händer ändå inget på mötena, det pratas mest bara anser hon. En annan aktör
på samma möte framhåller att180:
Det är alltför lätt att känna sig som en atom i dessa sammanhang, att man inte inser att
man är en del i byggandet och förändrandet av samhället, eller vad vi har för glädje av
varandra.

En central upplevelse av dessa möten är att många aktörer saknar en känsla av att ha
nytta av dem, samt att möten i mångt och mycket saknade mening. Aktörerna såg inte
tydligt varför de var där.181 En Almiaktör reflekterar över deltagandet i RTP över tid
och menar att182:
När det gäller verkstad så blir det glesare i leverantörsleden, i början vill många vara med
i diskussionerna, men sen när det inte fanns pengar med i leken…

Han menar att det är många som vill vara med och tycka i början men att när det
praktiska arbetet ska börja blir inte många kvar, här antyds också det som skymtat fram
tidigare, det vill säga att det inte tillförs stora resurser uppifrån till aktörerna – vilket
många aktörer har hoppats på. Återigen blir kopplingen till mening tydlig, tidigare
exemplifierad som bristen av nytta¸ här återkommer den som bristen på resurser vilket i
sammanhanget oftast åsyftar tid och pengar.
Den gemensamma nämnaren för alla dessa möten i Västmanland (liksom de i jag
deltagit i Södermanland) är ändå att de följer en i grunden likartad mall och struktur.
Vilken nytta kan man exempelvis få av denna mötesstruktur i den form mötena bedrivits
i RTP-sammanhang under den studerade perioden, och vilka potentiella risker finns?
Några exempel på detta visas i nedanstående tabell som inte gör anspråk i att ta upp alla
möjliga och potentiella nyttor och problem, men de kanske mest centrala och uppenbara
nyttor och problem som framkommit.

179

Regional aktör, RUP-möte, Västerås, 2007-08-04
Ibid
181
Möteströttheten var ett tydligt inslag som framkom även under intervjuerna.
182
Näringslivsforum, RTP Södermanland, 2007-10-23
180
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Teman på regionala
aktörsmöten
Presentationsrunda

Presentation av goda
exempel på regional
utveckling

Workshoparbete

Fikapaus och
lunchmingel

Teman på regionala
aktörsmöten
Presentationsrunda

Presentation av goda
exempel på regional
utveckling

Möjlig nytta och potential av aktuella mötesteman
Aktörerna lär känna nya ansikten och får reda på vem som gör
vad i regionen. De får ibland även en kort stund på sig att
berätta vad som är aktuellt på ”hemmafronten” i sin egen
organisation. Rundan blir ett informationsutbyte och en arena
för att göra sig själv och sin verksamhet mer känd i regionen.
Dels ger detta en fördjupad möjlighet för en handfull aktörer
att informera och göra reklam för sin verksamhet. För det
andra är det ett möjligt inspirationstillfälle för andra aktörer att
”ta efter” de exempel som har fungerar väl i andra
sammanhang och på andra platser och där man därför kan
implementera dem själva. Främst verkar dessa presentationer
mynna ut i att visa ”vad som pågår” så att en bredare
kännedom i partnerskapet uppnås. Mötestemat blir ett
regionalt skyltfönster för ”det goda exemplet”.
Aktörer får arbeta i mindre grupper kring aktuella problem och
frågor inom vissa handlingsområden i RTP. Vanligtvis samlas
aktörer som i viss mån är kollegor inom samma områden i
dessa workshops och kan utbyta erfarenheter.
Dokumentationen utgör material för processledare och
Länsstyrelsens ansvariga för att fånga upp ”heta frågor” inom
olika områden.
Här finns en möjlighet för aktörerna att fritt träffas i olika
konstellationer för att prata och lära känna varandra. Den fria
formen gör att möjligheter finns att utbyta idéer, information,
dela ut visitkort och skapa kontakter.

Möjliga begränsningar och problem i aktuella mötesteman
Rundorna tar tid om aktörerna är många. Risken är att
huvuddelen av presentationsrundan blir en trist återupprepning
från föregående möte då i stort sett samma aktörer träffas. En
del aktörer ”tar för sig” och tar alltid lång tid i anspråk för att
göra reklam för egen vinning.
Det är inte alltid det är möjligt att kopiera andras koncept för
implementering i egen organisation, många goda exempel är
utvecklade efter lokala förhållanden och bundna till specifika
individer.
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Workshoparbete

Fikapaus och
lunchmingel

Utvecklingspotentialen blir begränsad om workshoparnas
dokumentation endast blir en sammanfattad bild av aktörernas
åsikter och behov istället för att fokusera på nya idéer som går
att pröva för realisering. Att liknande aktörer samlas i sina
egna grupper gör att kreativitetspotentialen minskar och att
man redan från början är fast i sina tankebanor
Tiden för fika och mingel är begränsad och har inte något
uttalat syfte utan är mer vila, bensträckare och paus. Vid
mingel och luncher tenderar flertalet aktörer att samla sig med
de man redan känner sedan tidigare istället för att knyta nya
kontakter.

Hur se på prat och handling?
Vad är prat och hur kan man se på det ur ett något mer fördjupat sätt? Om nu aktörer
upplever RTP som varandes ”bara prat”, har det då varit meningslöst med regionala
tillväxtprogram, och arenan där partnerskapet träffas för att agera tillsammans, eller
måhända ”icke-agera” för att vända på uttrycket?
När aktörerna talar om RTP i intervjuerna är det dels dokumentet i sig och innehållet i
det som de förhåller sig till, dels framförallt de möten som sker inom de olika
partnerskapen. Det är på dessa möten den kanske mest utmärkande arenan för
interaktion mellan regionala aktörer har uppstått inom RTP. Dessa möten har utgjort de
arenor där regionens aktörer rent praktiskt har haft möjligheter att träffas på det sätt som
delvis var ursprungstanken med de regionala programmen. Det är också här mycket av
”pratet” producerats, det som i intervjuer utpekats som motsatsen till ”handling”.
En intressant reflektion kan göras kring tanken att ”inget har hänt” om man i en
tankeövning funderar kring vad som kan vara en ”icke-händelse”. Ett RTP-möte, till
exempel, är ju för det första något som faktiskt kan sägas ha ägt rum, om aktörerna eller
yttre betraktare ser det som en händelse av större dignitet må vara föremål för
diskussion, men som utgångspunkt för att komma vidare kan vi nog ändå betrakta det
som en aktivitet och händelse i RTP. Vidare i denna tankeövning är det frågan om vad
det är som händer på ett RTP-möte? Om absolut ingenting skulle hända på exempelvis
ett tillväxtråd blir sinnesbilden närmast att det utgörs av en samling aktörer som sitter
tysta i sina stolar och gör ingenting. De representanter som förväntas leda mötet gör inte
det, och mötets talare tar aldrig till orda, workshopar blir inte av. Man kan höra en
knappnål falla.
Nu är det naturligtvis inte så ett regionalt RTP-möte går till. I själva verket är det ganska
sorliga och pratintensiva tillställningar där få minuter av mötestiden är tysta. Således
kan vi sluta oss till att det produceras en hel del prat på dessa möten. Det blir en skarp
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kontrast och motbild mot det ingenting-möte som tecknades ovan i tankeexperimentet.
Mötet kan sägas ha fyllts av någonting och givets en bild av pratet som huvudaktivitet.
Det finns skäl att lyfta fram diskussionen och kommunikationen som en central grund
för partnerskaps- och utvecklingsarbetet. Att prat också ger resultat är något som
uppmärksammats även inom ramen för dialog- och nätverksbaserade utvecklings- och
tillväxtstrategier. Att se partnerskapen i RTP som en form av socialt entreprenörskap
som kan driva regionalekonomisk och social förändring, kräver ett arbete med
nätverkande och involvering av många partners. Om många aktörer och resurser ska
aktiveras, inkluderas och koordineras, krävs också prat för att detta ska komma till
stånd, vidmakthållas och vidareutvecklas.
En viktig funktion hos diskussionen är att skapa utbyte, samverkan och samarbete
mellan aktörerna som behövs för att partnerskapstårtan ska kunna åstadkommas. För att
närma sig en mer samordnad inriktning krävs visioner, uppslutning och ett visst mått av
samförstånd. Diskussionen är även en del i resursmobiliseringsarbetet, inte minst om
resurserna behöver mobiliseras hos parterna själva och inte speciella resurser kan
skapas. Byggandet av nätverk är i sig en del i detta arbete, där mobiliseringen samtidigt
bygger socialt kapital. Resurser är även heterogena, vilket kräver diskussioner om hur
resurser kan kopplas samman på olika sätt. En ytterligare funktion är interaktivt lärande,
som även innebär kreativitet och utveckling av resurser på olika sätt. Viktigt i
sammanhanget är ofta att diskussionen sker genom berättelser som förmedlar
erfarenheter och idéer som på olika sätt kan vidareutvecklas, översättas och omsättas i
olika kontexter.
Hur kan den oklara relationen, ofta upplevt som ett dilemma, mellan diskussioner och
prat å den ena sidan och å andra sidan verkstad med konkreta resultat i programmens
genomförande klargöras? En viktig egenskap är att denna typ av samarbetsstruktur kan
mobilisera ett flertal aktörer på jämlika villkor att attackera gemensamma utmaningar
som ingen enskild aktör kan lösa på egen hand.
Det finns ständigt en konkurrens om varje partners begränsade tid, och krav att nå olika
målsättningar enskilt eller gemensamt. Det ställer krav på att mötes- och samtalstiden
utnyttjas väl (inre effektivitet), att pratet leder till åtaganden, beslut och
utvecklingsaktiviteter (yttre effektivitet), samt att deltagarna ser att den gemensamma
samtalsförmågan i sig utvecklas (dynamisk effektivitet). Prat är också en handling som
bidar till resultat. Prat kan leda till verkstad, och verkstad kräver i sin tur prat.
Vidare kan också pratet i sig skärskådas, vad är det egentligen, och är det en aktivitet –
en handling? Det finns skäl för att betrakta även pratet som handling, till exempel
menar Barbara Czarniawska att183:
183
Czarniawska hänvisar i sin bok från 1988 i sin tur till Giddens 1981, 1984; Harré, 1982; Harré &
Secord, 1976; Jönsson, 1982; Sabini & Silver, 1982
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Prat är social handling, i den meningen att det är en avsiktlig mänsklig handling som
tilldrar sig mellan aktörer inom en given samhällsgruppering. Prat kan därför ses som en
speciell typ av social handling.184

Prat kan sägas vara vardagligt tal och uttryck för det som på en mer analytisk, och
kanske mer givande, nivå kan kallas för kommunikation. Lite grovt kan kommunikation
delas upp i två huvudprocesser, eller för den delen också teoretiska skolor i
kommunikationsstudier185: Den första tar upp kommunikationen som överföring av
meddelanden och ser på hur dessa meddelanden (pratet) utgår från en sändare och når
en mottagare. I denna process studerar man hur sändare och mottagare kodar och
avkodar meddelandet, samt i vilken form eller media meddelandet framförs i. Det andra
perspektivet på kommunikation handlar däremot om skapande och utbyte av betydelser
och handlar om hur människor sinsemellan skapar gemensamma uppfattningar och
meningsfullhet i ett kommunikativt sammanhang. I RTP kan dessa två processer lätt
omtolkas och överföras till mötens funktion dels som informations- och åsiktsarenor,
dels som en arena för gemensamt skapande av bilder och föreställningar om regionen,
målsättningar, värderingar och prioriteringar.
Prat är också i sig ett uttryck som verkar laddat med huvudsakligen negativa
associationer, åtminstone i alla fall i vardagliga sammanhang. Kurt Räftegård, forskare i
statsvetenskap, fångar detta i sin avhandling Pratet som demokratiskt verktyg, men vill
också visa en annan sida av hur prat ses:
Prat uppfattas inte sällan ha med nonsens att göra. Prat är något som tar tid eller i bästa
fall fördriver tid. Men detta är en underskattning186

Räftegård menar att prat handlar om att använda språket i olika sammanhang och
exemplifierar olika närliggande uttryck som tangerar pratet, till exempel samtal, dialog,
debatt, muntlig kommunikation, diskussion, skvaller, att tala. Alla dessa begrepp faller
tillbaka på att det handlar om ett språkbruk på olika sätt. Prat är ett ord som fungerar
som samlande för alla dessa, även om det i praktiken finns nyansskillnader i betydelsen
för de olika pratbegreppen. Till exempel vad pratet signalerar och med vilken intensitet
det förs. Den centrala och kanske viktigaste egenskapen hos pratet är dock att alla kan
vara delaktiga i pratandet på olika sätt, något som även Heidegger tar upp som en typisk
egenskap för pratandet.187
Wittgenstein drev tesen om att orden är döda, men att det är människorna som gör dem
levande genom språkbruket i det som han kom att kalla språkspel. Wittgensteins
språkspel handlar relativt förenklat om att de ord och uttryck vi använder får sin mening
i det att vi använder dem i en kontext som anger regler för hur vi ska förstå uttrycket.
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Ett uttrycks betydelse kan följaktligen också ändras om dess praktik också ändras. Vi
kan till exempel tänka oss ett objekt, en schackpjäs till exempel (Wittgensteins eget
exempel), den är för oss ett meningslöst ting till vi vet något om de regler som omgärdar
den och vilket namn den har (kung, dam…). Språkspelet byggs av de intersubjektiva,
för-givet-tagna regler som omfattar alla som ingår i spelet. Först när alla förstår hur
orden används kan vi alla också förstå varandra. Alla ord vi använder kan förstås som
analoga med ”schackpjäsen” i språkspelet, varje ord följs av ett antal regler som visar
hur vi ska använda orden, genom att vi använder dem.188
Implicit visar också språkspelsteorin att pratet kan ses som en aktivitet, ett handlande i
ett utrymme som bestäms av gemensamma regler som tas för givna – men som också
kan ändras.
Själva funktionen att prata utgör grunden för gemensam handling, Räftegårds exempel
tar demokratisk aktivitet som exempel för detta, men tankemässigt är det inte långsökt
att se hur pratet är tänkt att också utgöra en konstituerande grund för den gemensamma
handlingen i RTP-sammanhang. Det är lätt att ensam göra något, utföra ett isolerat
moment (till exempel hugga ved), utan att behöva prata med någon. För att två personer
däremot ska resa ett tält krävs i regel någon typ av prat och samtal för att koordinera och
planera tältresningen. Vartefter vi ser fler inblandade i allt mer komplexa aktiviteter
torde detta också medföra och kräva ännu större krav på kommunikation mellan de
ingående aktörerna. Utan språkanvändning och kommunikation blir handling nästintill
omöjlig att utföra, eller åtminstone väldigt besvärlig. Språkbruket - pratet – blir i dessa
sammanhang en organiserande handling, eller kan ses som ett sätt att organisera.
Organisationsperspektivet är dock något som vi återkommer till lite längre fram. Till
exempel att RTP kanske kan ses ur perspektivet av den symboliska funktion den har i
att signalera vad som anses vara viktigt i en region, vad regionen ”bör” samla sig kring,
vilka värderingar och områden som manifesteras från olika håll som centrala för
framtiden.
Pratet kan också inneha en viktig funktion och nyckelroll som lärande aktivitet. Göran
Brulin som skrivit böcker och artiklar som på olika sätt behandlat regional utveckling
skrev tillsammans med kollegorna ett konferensbidrag där de fångar vikten och
funktionen i samtalet:
Egentligen är det väldigt banalt, men om aktörerna vill samtala och konversera om
gjorda, gemensamma erfarenheter, så lär man av varandra och finner punkter för
gemensamt utbyte och aktivitet. Delad kunskap leder till ny kunskap.189

Det talade ordet, dialogen, fyller alltså enligt dem en viktig funktion och kanske inte
enbart kan anses som meningslöst. Pratet kan leda till lärande.
188
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Om vi återvänder till den tidigare nämnda utvärdering som ITPS gjorde av RTA i
Västmanlands län så lyfter den faktiskt också fram en del positiva resultat. Här är
intressant att se vilka dessa resultat anses vara. Bland annat menade det tillfrågade
RTA-partnerskapet att programperioden inneburit:190
•
•
•
•

Större kunskap och förståelse för tillväxtproblematiken
Ett utvidgat kontaktnät
Ökad kunskap om andra aktörers verksamhet
Ett ökat lokalt/kommunalt inflytande över tillväxtavtalsprocessen

Åtminstone de tre första faktorerna går att reflektera över om de skulle ha uppstått om
det inte varit så att aktörerna via RTA fått möjlighet (eller tvingats) att träffas och att det
regionala tillväxtprogrammet producerat en arena för det Brulin med flera var ute efter i
tidigare nämnda citat. Detta är en process som inte sker över en natt något som några av
aktörernas kommentarer:
Det gäller att skapa ett ”tänk” kring de här frågorna, sådant kan ta tid

Och en annan aktör:
Det tar ett tag innan aktörer börjar samtala och ringa varandra”

En aktör menar att:
Det är när vi träffas som det händer saker, inte via mailvägen

Prat leder till lärande – ett regionalt lärandeperspektiv?
Pratets funktion och resultat kan vara lärande, till exempel genom det Brulin med
flera191 menade hände när aktörer träffades för att samtala; att delad kunskap leder till
ny kunskap. Lärande på individnivå är ett väl dokumenterat och beforskat område, så
även området som inbegriper det som kan benämnas organisationslärande. Däremot
blir bilden en aning diffusare när det gäller lärande inom en region – eller regionalt
lärande. Lärandedimensionen omnämns annars som viktig både från regeringshåll och i
RTP-programmen.
Om organisationer kan ses som relativt strukturerade inom områden som interpersonella
relationer, formalisering och gemensamma mål, blir bilden en helt annan när man
190
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studerar en region. En region kan inte i regel ses som en aktör och är istället definierad
utifrån territoriella avgränsningar, regler och ekonomiska strukturer. Regioner kan
visserligen uppvisa olika grader av integration vad gäller kultur och mål men innehåller
ofta en mängd olika motstridiga intressen som gör att de blir svåra att studera som
enskilda helheter. Det innebär att lärandedimensionen i en region främst är förknippad
med den förmåga som dess organisationer och aktörer ackumulerar kunskap och
förmedlar denna mellan varandra inom regionen.192
Ett regionalt lärandeperspektiv innebär också att innovation och tillväxt inte studeras
utifrån det enskilda företaget som utgångspunkt. Istället studeras den ofta komplexa
interaktionen mellan organisationer samt den sociokulturella och institutionella
kontexten där interaktionen äger rum. Den ofta svårbedömda process som ska studeras
gör att regionalt lärande snarare bör ses som ett tänkt idealtillstånd och istället studeras
utifrån de olika aspekter en region kan anses vara lärande.193
Regionalt och lokalt präglas Sverige av en hög grad av organisering vad gäller
exempelvis företagarföreningar, handelskammare, fackföreningar och LRF-föreningar
med flera. Ett potentiellt problem finns då dessa ofta fungerar som lobbyister och
intressekonstellationer som protektionistiskt och inåtskådande kanaliserar krav och
särintressen, oftast uppåt mot staten eller mot en kommun. Detta istället för att
gemensamt frigöra en gemensam horisontell utvecklingskraft genom att samverka i
regionen om tillväxtfrågor.194
Det kan metaforiskt jämföras med att ha ”majstångs”-liknande struktur på regionens
aktörer, där en mer spindelvävsformad struktur skulle vara mer önskvärd och
framgångsrik ur ett regionalt tillväxtperspektiv. Det som oftast märks i
kommunikationen från ovan nämnda aktörer blir annars ett entonigt krav på lägre
skatter och avgifter, medan det från statligt håll oftast talas om nya entreprenörer som
”hjältar” i deras roll att lyfta ekonomierna ute i regionerna. Istället efterlyses här en
utveckling där samarbete växer fram mellan aktörer regionalt och mellan dessa och
offentliga aktörer.195 Tillit, förståelse för olika situationer och perspektiv, dialog, samt
relationsbyggande är vägen för att över tid utveckla ett sådant samarbete och gemensam
kultur.196
Den centrala utgångspunkten och antagandet är att lärprocessen leder fram till ett socialt
kapital som, till skillnad mot finansiellt och fysiskt kapital, växer ju mer det tas i bruk.
Om det inte utnyttjas krymper det och försvinner som kollektivt delad tillgång. För att
skapa detta sociala kapital räcker oftast de redan existerande invanda arenorna inte till,
utan företag och aktörer bör även samarbeta praktiskt i projekt eller i angelägna frågor
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som rör regionens utveckling.197 Erfarenheter visar dock att entreprenörer och företag i
alltför låg grad tenderar att vilja delta i nätverk med inriktning mot regional
utveckling.198
De regionala initiativen och inriktningen på regional strategi (liksom den statliga) är
oftast inriktade på en långsam inkrementell förändring av industriella strukturer, när det
kanske är radikalare förändringar som behövs för att svara mot omvärldens krav. Det
finns ibland ett behov av en ”kreativ förstörelse” för att dekonstruera gamla strukturer
och bygga nya.199 För att uppfattas som en intressant partner i det regionala
utvecklingsarbetet måste kommunala och offentliga aktörer först och främst på ett
påtagligt sätt delta i processer tillsammans i nätverk med näringsliv och företag. Ett
viktigt bidrag i utbytet är analyser, information, utveckling av regionala strategier,
access till en kunskap på en större arena än den lokala, och så vidare. Dessa offentliga
aktörer kan agera som viktiga motorer för att starta och influera att nätverk kommer
igång och att lärprocesser skapas. 200
Ett försök till definition av regionalt lärande har gjorts av författarna Keeble och
Wilkinson som menar att det handlar om ett kollektivt lärande som involverar ”…
skapandet och vidareutvecklandet av den allmänna eller delade kunskapsbasen hos
individer som ingår i ett produktivt system som ger dem möjlighet att koordinera sina
handlingar för att lösa de teknologiska eller organisatoriska problem de konfronteras
av.”201. Detta är ett av de få försök i undersökt litteratur att fånga och definiera
begreppet regionalt lärande, men är enligt min mening behäftad med en brist i synen på
lärandet som enbart problemlösning. En utvecklad bild av lärandet kan även inbegripa
skapandet av något helt nytt utan att ett egentligt problem har föregått det.
Regionalt lärande kan också ses ur perspektivet att lyfta tacit knowledge – tyst kunskap
– till ytan och distributionen av denna till ett kollektivt och regionalt plan. Det kan även
innehålla nya kombinationer av kunskap som genom att de kolliderar eller
sammansmälter leder till lärande. Det innebär i idealfallet en process där individers,
eller gruppers, kunskap sprids inom regionen som över tid utvecklar speciella regionala
förmågor. Det kan vara en stor fördel i konkurrens med andra regioner då sådana
underliggande regionala förmågor är svårimiterade och till stor del svårstuderade
eftersom de baseras på sociala relationer och över lång tid invanda arbetssätt.202
Ett viktigt underliggande antagande dominerar i den allmänna diskussionen som rör
regionalt lärande. Om det förut regionalt var komparativa fördelar som billig arbetskraft
och direkt tillgång till råvaror som gjorde att tillväxten var hög i en specifik region, är
det numera förmågan att skapa och distribuera ny kunskap som är den kritiska
197
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komparativa fördelen i den ”nya” lärande ekonomin. Med kunskap menas då inte
kunskap i allmänhet utan något som kan kallas ”ekonomiskt användbar” kunskap. Det
vill säga kunskap som när den uppkommer eller uppträder i nya kombinationer leder till
förbättrade arbetssätt, affärsidéer och nya innovationer203

203
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11. RTP som fenomen – tillväxtprogrammets väsen och
variabilitet
Efter att de empiriska avsnitten nu är presenterade är det på sin plats att stanna upp och
summera, reflektera och återknyta till utgångspunkten – att försöka förstå RTP, och att
försöka förstå det som ett fenomen. Härigenom blir det också relevant att plocka upp
tråden från den metodinriktning som valts och redogjorts för i avhandlingens inledande
kapitel – den fenomenologiskt orienterade ansatsen. Ambitionen i detta kapitel är alltså
att åskådliggöra vad som hittills kommit fram och visa på vad som verkar vara de
centrala aspekterna. Det ger också ett underlag för att gå vidare till avhandlingens
avslutande del som diskuterar dessa aspekter och vad de får för innebörd och betydelse i
organiserandet av regionala utvecklingsprogram. Här tas dock upp det som verkar vara
centralt i det empiriska material som ovan har presenterats och diskuterats för att
undersöka; vad är RTP?

Om essens, kärna och RTP:s varande
Aktörernas utsagor har i denna avhandling gett upphov till undersökningens teman och
underteman vilka pekar på fenomenet RTP:s yttre gräns. Går vi utanför det som
aktörerna givet oss i sina redogörelser så hamnar vi utanför RTP:s varande i den
undersökta kontexten. På samma sätt återspeglar studiens sex tema RTP´s kärna och
essens. Om ett eller flera av dem skulle tas bort, förlorar också fenomenet sin egenskap
av att vara det den säger sig vara - stolen blir en pall, äppelträdet blir ett päronträd, RTP
blir något annat. RTP skulle inte vara RTP om det inte centralt handlade om
entreprenörskap eller resultatet, eller regionen och så vidare.
Ett tema handlar om prat och handling, som på ett sätt utmärker sig bland övriga teman
genom att det inte kan tyckas vara lika uppenbart ”förväntat” som tema. Tillväxt och
entreprenörskap eller region som essentiella teman är kanske mer väntat. Det är också
kanske på grund av detta något som gör att vi genom tema om prat och handling får en
glimt av vad som verkligen är kärnfullt i RTP, dvs uppgörelsen mellan prat och
handling, i olika föreställningar om vad prat eller handling är och inte minst vad ett RTP
egentligen borde ”handla om”.
Prat- och handlingstemat visar både på en frustration hos aktörer som vill att det ska
hända mer, göras mer. Det erbjuder också en utväg och potentiell nytta genom att det
kanske är just det RTP går ut på – ett regionalt pratande/samtal, och om så skulle vara
fallet har RTP också möjlighet att utvärderas som ett framgångsprojekt. Det har ju
pratats en hel del under programperioden. Det som i sin tur komplicerar denna öppning
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är ju att det kan vara svårt att kommunicera sådana resultat till omvärlden – att prat är
resultatet av fyra års arbete.
Det är också centralt att se att RTP är en del i en fortlöpande regional
utvecklingsprocess. Det är inte så att RTA var ett äppelträd, RTP ett päronträd och RUP
något annat. De är samma fenomen, men olika variationer (arter) på fenomenet, vilket
blev tydligt i början och slutet av RTP-perioden. I början av RTP nämndes fortfarande
RTA i olika sammanhang, men ingenstans i de essentiella bitarna går det att se att RTP i
grunden blev annorlunda än RTA. På samma sätt visar sjösättningen av det nya RTP i
Västmanlands län, fast denna gång som en del av det övergripande RUP, att det skulle
handla om i stort sett samma aspekter, samma aktörer, samma frågor och i grunden
samma ansats. Visst finns skillnader mellan de olika programmen och i sakfrågor likaså,
begrepp utvecklas, kommer in eller ur ”modet,” vissa aktörer tillkommer, andra
försvinner – men i kärnan förblir programmen del av samma process.
Ett annat sätt att se på det essentiella i RTP är genom att se att sex huvudteman som
varit avhandlingens uppdelning bara är skenbart separerade från varandra. I praktiken
har alla teman korsande och överlappande beröringspunkter vilket gör att de ändå bildar
en sammanhängande bild av helheten. Uppdelningen i teman och underteman har här
haft funktionen av att det är lättare att nå en förståelse av helheten om vi också kan
förstå de olika delarna någorlunda var för sig, men kan också ses leda till en något
bedräglig närsynthet i att se respektive tema som enskilda separata delar av RTPhelheten. Alternativa indelningar i teman skulle antagligen också kunnat göras, det hade
säkerligen kunnat bli tre, fem eller åtta teman beroende på hur tolkningsprocessen
avlöpt. Det centrala är att jag menar att den slutliga tolkningen och förståelsen av RTP i
detta fall ändå skulle leda fram till ett liknande resultat i slutänden.
Vid en konferens anordnad av NUTEK204 där i stort sett samtliga av landets olika
län/regionförbund fanns representerade fick jag en möjlighet att presentera mina teman
med tillhörande underteman under en timmas föreläsning. Det intressanta vid det
tillfället var att jag då fick möjlighet att möta en publik som antingen hade möjlighet att
förkasta mina resultat, ”det där känner vi inte alls igen oss i”, eller också en chans att
validera mina tolkningar hos en samling aktörer med erfarenheter från hela landets RTP.
Resultatet var att ingen egentligen ifrågasatte resultaten, även om många följdfrågor
fanns, samt att många nickanden och medhåll noterades, glädjande nog för
undertecknad forskare.
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Den undflyende karaktären
Ett annat centralt intryck från aktörernas berättelser och RTP-möten är att det är svårt att
sätta fingret på programmets omfattning, vad är RTP och vad är det inte? Till en början
kan det tyckas lätt att studera programtexten och få en uppfattning om olika
insatsområden, med mera. Om man däremot återigen återvänder till aktörernas
berättande tycks RTP bli en svårgreppbar amöba som vill slinka ur händerna när man
tror att man fått grepp på den. Några exempel från undersökningens teman:
RTP kan tyckas handla om Västmanlands län som region, men aktörerna pratar inte
(enbart) om Västmanlands län när de pratar om regionen när de berättar om RTP utan om
andra regionindelningar och begrepp, samt har olikartade åsikter om vad det är som gör
en region viktig, riktig och sammanhållen.
RTP kan tyckas handla om tillväxt, men aktörerna har en mängd olikartade
uppfattningar om vad tillväxt är, var den kommer ifrån, hur den skapas, hur den ska
mätas och så vidare.
RTP kan tyckas handla om entreprenörskap, men vad entreprenörskap och
entreprenörer är verkar det finnas många olika uppfattningar om, liksom det oftast
egentligen handlar om företagande och företagare egentligen
RTP kan tyckas handla om samverkan, men aktörerna är inte säkra på nyttan med
samverkan eller hur det ska gå till, likaså verkar många aktörer vara trötta på samarbete,
eller ser helst till att bevaka sina egna positioner.
RTP kan tyckas handla om att se resultat, men aktörerna är osäkra på eller skeptiska
till om RTP har möjlighet att nå resultat, påverka tillväxten (som i sin tur var svår att
definiera) eller göra någon skillnad. RTP är i mångt och mycket en marginalföreteelse.
RTP kan tyckas handla om att skapa nya tillväxtfrämjande insatser, men aktörerna
ser att programmet leder till stora mängder prat och ord, men väldigt lite handling, å
andra sidan ses det som bra att aktörerna träffas och pratar.

Tema efter tema tycks upplösa sig själv i att det inte går att hitta en gemensam eller
samlad bild av vad de handlar om eller går ut på, samt att det som står i det ursprungliga
programdokumentet känns urvattnat och diffust. Det verkar inte gå att finna entydiga
tolkningar om vad det här med region, tillväxt, entreprenörskap, resultat, handling eller
samverkan är, då samtliga teman tycks mynna ut i en komplex flertydighet och
motsägelsefulla bilder. Det är svårt att se var RTP börjar och slutar, vilka/vad ingår och
vilka som inte ingår, vad görs i RTP och vad skulle ha gjorts ändå. Begreppen känns
som den tidigare nämnda amöban eller som finkornig sand som blir omöjlig att hålla
fast i sitt grepp när den rinner mellan fingrarna. Å andra sidan kan just detta sägas vara
essentiellt för RTP och hur aktörerna erfar och tolkar programmet i sin dagliga
verklighet. RTP är i sin karaktär undflyende och låter sig inte fångas.
På samma sätt kan också det bidra till oklarheten att RTP:s programdokument och de
ansvariga för RTP på länsstyrelsen använder RTP som ett paraplybegrepp och lyfter in
olika pågående aktiviteter och projekt under RTP-namnet. Det blir ett övergripande
begrepp för allt som händer i länet, snarare än att man lyfter fram sådant som specifikt
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framkommer på grund av RTP. Tillväxtprogrammet blir något, som Alvesson skulle
kunna mena, inbegriper lite av allt och därmed också ingenting på samma gång205. Det
blir omöjligt att säga vad som är RTP och vad som inte är RTP.
Kanske det är anledningen till att aktörerna egentligen berättar förbluffande lite om RTP
egentligen (i konkreta erfarenheter och ordalag) i intervjuerna, och väldigt mycket om
regional utveckling generellt, eller det som verkar ligga nära RTP. Programmets
karaktär som marginalföreteelse kommer av att aktörer sällan uppfattar sig arbeta med
RTP i sin dagliga verksamhet. RTP-rollen blir en roll som spelas på RTP-arenan, men
när aktören är tillbaka i sin ”hemorganisation” återfaller han eller hon i sin vanliga roll,
kanske med andra prioriteringar och mål än de som finns i programmet.
Aktörerna har oftast inga problem att känna till RTP, eller säga något om det - men får
kämpa en aning för att ge några mer ingående exempel och ringa in fenomenet, vad det
är i praktiken, hur det skulle kunna göra skillnad osv. Därför blir utsagorna mer
allmänna berättelser om den regionala utvecklingen i allmänhet, mer än RTP specifika.
Därigenom kommer också RTP att spela en symbolisk roll för ”regional utveckling” i
allmänhet. I så mening får man inte endast redogörelser om RTP utan om man trycker
på ”RTP-knappen” hos de regionala aktörernas berättarapparater kommer en vidare ring
runt regionala frågor, men inte slumpartat utspritt utan berättelser kring vissa
avgränsade teman – teman som då får koppling till att konstruera den föreställningsvärld
aktörerna uppvisar om RTP. I och med detta går det att ur ett visst perspektiv snäva in
vad RTP ”är”, dess varande i den värld som här undersökts.
Det motsägelsefulla i detta ”omfattar allt” är också det att RTP är känt av få utanför den
inre aktörskretsen. Det är till exempel få ur allmänheten, få företagare och sannolikt
även få i journalistkåren som vet vad ett regionalt tillväxtprogram är. Något som
omfattar så mycket kanske också borde kännas till av fler? RTP tycks dock falla in mot
sig själv, in i sitt eget epicentrum – för att där föra en undflyende tillvaro.
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12. RTP ur ett organiseringsperspektiv
Så långt har RTP som fenomen lämnat flera olika intryck. Kanske står här ett starkt
intryck av en regional oreda eller kaos ut lite extra, tillsammans med att det bland
programmets aktörer finns en utbredd skepsis och misstro mot RTP:s möjligheter att
kunna göra någon faktisk skillnad mot detta. Här blir huvudmeningen med ”kaos” ett
sätt att använda ordet som en dikotomi och semantisk motsats till det som upplevs som
ordnat, lättöverskådligt och organiserat. RTP tycks landa i en region där dess aktörer
inte har en samsyn om vad de olika ingående huvudkomponenterna är, som vad en
region är, eller entreprenörskap, eller tillväxt, och så vidare… Allt detta har redan
manifesterats i de teman som redovisats tidigare. Till detta kan läggas uppfattningarna
om att de regionala aktörerna i sin helhet är oöverskådligt många och ses ha
överlappande/konflikterande roller. En processledare belyser detta under diskussionerna
i ett Tillväxtråd:
Vi blir bara fler och fler aktörer som är ute, och det stör bara företagen till slut mer än vi
gör nytta.206

I ett till synes oordnade virrvarr av aktörer, föreställningar, målbilder och intressen ska
sålunda ett tillväxtprogram förverkligas. Är det möjligt och hur kan man se på det som
har hänt under programperioden?
Inom de regionala tillväxtprogrammen pratas det om att utveckling ska ske genom att en
mängd regionala aktörer på ett bättre sätt ska samverka i sina aktiviteter, därigenom ska
fördelar nås genom lärande, skapande av nya resurser och synergieffekter. Centrala
begrepp som kan associeras till denna process som handlar om aktörernas regionala
formering i dessa sammanhang är bland andra:
•
•
•
•

Samverkan, Samarbete
Nätverkande
Mobilisering
Koordinering

En röd tråd genom dessa begrepp, med mer eller mindre liktydiga betydelser, är att de
pekar på en önskan om en bättre organisering. Det finns sålunda skäl att se på RTP
utifrån utgångspunkten att programmets genomförande, mer eller mindre uttalat,
handlar om en regional organiseringsprocess. Tanken är att programmet ska utöva en
sammanhållande kraft eller påverka länets aktörer i ”rätt” riktning för att på ett bättre
sätt ordna de regionala aktörernas aktiviteter. Det förväntas också att det genom
206
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aktörernas interagerande samverkan skapas nya tillväxtfrämjande aktiviteter. Det vill
säga två saker – mer ordning, och samtidigt också något nytt.
Grundantagandet i programidén, kan därför tolkas så att det förutsätter att ett bättre
ordnat och organiserat län också är ett län som har förutsättningar för högre tillväxt än
det oorganiserade. Åtminstone ur ett uppifrån perspektiv – det vill säga de som ligger
bakom skapandet av själva grundstrukturen i programtexten.
En ambition med kapitlet är att fånga upp de aspekter som framkommit i tidigare
empiriavsnitt och se hur regional organisering ter sig utifrån olika perspektiv. En
naturlig hållplats på vägen blir att titta närmare på den organiseringsform som valts för
programgenomförandet, partnerskapet, och se vad som är kännetecknande för just
partnerskap. Denna form ska enligt de ansvariga på Länsstyrelsen genomsyra de
regionala tillväxtprogrammen. Hur kan ett idealt partnerskap se ut och hur anknyter
RTP till detta? Finns det en bredare och mångtydigare bild av partnerskap utifrån andra
sammanhang?
En annan utgångspunkt för diskussion blir också olika aspekter och teorier på
organiseringen i sig. Organisering/organisation som teoribildning är ett område med
anor och där blir det intressant att studera en rad viktiga grundantaganden för
organisering. Här blir till exempel begreppet struktur centralt att börja med när det
gäller synen på det organiserade, liksom det blir naturligt att titta på organisationsteori
som är det område vars främsta uppgift är att studera och försöka förstå organisering.
Länets aktörer beskrev i föregående empiriavsnitt regionen som en plats där dragkamper
och konkurrens av olika slag har en central roll. Här blir det därför också viktigt att titta
på begreppet makt och relatera det till RTP-processen och regional organisering.
En betydande del av empirin berör olika RTP-möten och anteckningar från mitt
deltagande på dessa möten handlar om prat vilket diskuteras i tidigare kapitel. I detta
kapitel finns skäl att åter plocka upp den tråden och se hur pratet kan spela roll ur ett
organiseringsperspektiv, till exempel ur aspekten att det vid dessa tillfällen kan skapas
gemensamma tolkningar, målbilder och symboler. Därför blir det symboliska också en
viktig aspekt som nedan kommer att behandlas. Sett ur en del aktörers redogörelser så
reduceras ibland RTP till enbart ha förmåga att agera på det symboliska planet, därför är
det ett naturligt perspektiv att fördjupa
I RTP finns också en önskan om det nya som ett resultat av programmet – att det ska
leda till förändring i en regional kontext som bryter med existerande arbetssätt och
struktur. En diskussion i kapitlet är därför att behandla de tidigare nämnda dikotomierna
ordning och kaos, där intressanta kopplingar kan göras till ambitionen med RTP att
skapa förändring och högre innovativitet i länet och hur förutsättningarna för det kan
påverkas genom den regionala organiseringen med målet om ordning.
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RTP, en organisation- eller organisering?
Varför är det intressant att titta på organisationsbegreppet när man studerar RTP? En
viktig motivering till att göra det är att de regionala aktörerna som skulle förverkliga
programmet också utgjorde dess potentiella utförandeorganisation. Likaså fick de
programansvariga länsstyrelserna och/eller regionförbunden i landet regeringens
uppdrag att bilda regionala partnerskap. Dessa partnerskap utgör den påbjudna samt
utåt kommunicerade formen för arbetet och blir i och med det också intressant att
studera som organisationsform. Är det då verkligen möjligt att resonera om att det
bildats en ”RTP-organisation” för programmets genomförande? Är det organiserat? Är
det en organisation? Här finns onekligen ett par frågor att reda ut.
För att ta de första stegen i vandringen mot att bringa klarhet i dessa frågor närmar vi
oss organiseringsperspektivet genom att skärskåda begreppet organisation. Vi lämnar
då också (tillfälligt) RTP-världen ett ögonblick för att istället se på vanliga perspektiv
eller teorier som man kan se i kunskapsbildningen och i studier av organisationer. Oftast
handlar studier inom detta område om företag eller offentliga organisationer, i många
fall finns även ideella organisationer beskrivna och beforskade. Den dominerande fåran
i forskningsmängden torde dock höra till den som behandlar organisation i den privata
sfären, det vill säga företaget. Analogt med företag är organisationsbegreppet relativt
enkelt att hantera och förstå i vardagligt tal. Det finns anledning att också se hur det
finns svårare gränsdragningar mellan vad som kan anses vara en organisation eller inte.
Var börjar och slutar gränsdragningarna för vad som kan innefattas i begreppet och
definieras som en organisation?
Exempelvis ett enmansföretag – är det en organisation? Eller om enmansföretaget får en
anställd – blir det då en organisation? När grupper av människor samlas för att lösa ett
gemensamt problem, när kan de anses ha bildat en organisation? Måste en organisation
ha ett organisationsnummer registrerat någonstans för att vara en organisation? Eller –
återigen kopplat till RTP - kan en regions aktörer i ett tillväxtprogram sägas utgöra en
organisation? Det vill säga: är organisationsbegreppet ens relevant att använda om ett
tillväxtprogram inte går att definiera som en organisation?
En översikt över organisationsbegreppets användning är här på sin plats. Inte minst för
att ordet organisation som begrepp används i mångskiftande sammanhang och med
olika betydelser. Ofta står det som synonymt med företaget som helhet eller som ett sätt
att dela upp ett företag i olika delar. Man kan exempelvis fråga sig - hur ser
organisationen ut? – och dela upp företaget i olika avdelningar, visuellt rita upp
strukturer i scheman och visa hierarkier samt kopplingar mellan olika delar av företaget.
Sålunda är företag ett vanligt sätt att tänka om organisation, men även i den offentliga
och ideella sektorn existerar organisation som begrepp som åsyftar ett brett spektrum av
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olika varianter och benämningar.207 Ett sätt att reda ut och definiera vad som är en
organisation, och samtidigt kunna dra en gräns för vad vi inte bör kalla ”en
organisation” är att använda följande fem grundkriterier:
En organisation utmärks av:208
1. formaliserade och uttryckta syften eller mål
2. människor som är utbytbara
3. utvecklade strukturer, som fördelar ansvar och auktoritet
4. varaktighet/kontinuitet
5. identitet som gör dem unika
Genom att låta RTP silas igenom dessa fem kriterier får vi ändå en ganska stark
indikering på att det trots allt är en organisation, även om den inte liknar den typiska
”medelsnittsorganisationen” i mångt och mycket. Vi ser att det finns formaliserade mål
uttryckta kanske främst i RTP-dokumentet självt. Med utbytbara människor menas att
de i organisationen spelar en ”roll” – det vill säga har någon typ av befattning, om
personen slutar så tillsätts befattningen med någon annan. På samma sätt är det troligt
att aktörerna i RTP är utbytbara i sina roller. Strukturerna i ett RTP är välutvecklade vad
gäller arbetsfördelningen, här finns ansvarsområden och processledare, likaså på den
regionala nivån är strukturen välutvecklad, de kommunala aktörerna via geografin,
medan exempelvis Almi, Handelskammaren och Ung Företagsamhet har olika
profilområden/målgrupper för sin verksamhet. Varaktigheten går inte att diskutera bort
– särskilt inte om man tar i beaktning de föregående RTA och efterföljande RUP – så
ser vi att det handlar om något som verkar finnas relativt bestående och varaktigt.
Identitetsfrågan har dubbla eggar – det ena sätter fingret på den formella identiteten
(som programdokumentet utgör) som särskiljer programmet från till exempel andra
program, vilket är också lite av huvudsyftet med programmet. Det vill säga att ett
programmets underliggande syften är att hitta/utveckla en unik identitet för länet på
olika sätt. Det för oss in på den andra eggen som istället pekar på att identitet är något
som skapas kring något som organisationens aktörer själva ser som unikt och
sammanhållande – gemensamma synsätt och värderingar.
Med andra ord: det är i högsta grad relevant att studera RTP ur ett
organisationsteoretiskt perspektiv. Det vi fortfarande bör hålla i minnet, och som
kommer att utredas vidare senare, är att det är en organisation som på många sätt inte
liknar många andra.
Ett alternativt sätt att studera organisation är att istället titta på, och benämna det som
organisering. Organisering kan som begrepp åsyfta själva processen som skapar själva
organisationen.209 I så motto kan organiseringen ses som resan från det som är oordnat
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till det som är ordnat.210 Ur ett organiseringsperspektiv är det också möjligt att lägga
större fokus på de handlingar som binder samman organisationer istället för att studera
organisationen som den ter sig enligt en formell bild - till exempel uppritat på ett
schema.211 Organisering som begrepp lyfter också snarare fram bilden av organisationen
i ett aktivt tillstånd, där organisation snarare tittar på ett fryst stillbildsögonblick212.
Ytterligare ett sätt att sätt att särskilja organisationer från organisering är att se det som
ett kontinuum från det löst och informellt organiserade till den strukturerade och den
mer formaliserade organisationen.213
RTP som organisering hamnar i ett diffust mellanläge mellan den klassiska
organisationen – det vill säga en tydligt urskönjbar uppslutning av individer kring ett
gemensamt verksamhetsmål, vilket i detta fall skulle motsvaras av RTP-partnerskapet och en organisering på en högre samhällsnivå som kan utryckas som
samhällsorganisering. En sådan organisering försöker på olika sätt påverka det sätt
samhället ser ut samt hur det ska utvecklas i en strävan mot tillväxt och välfärd.
Samhällsorganisering innefattar allt ifrån ideologier, om till exempel kapitalism och fri
marknad, till hur välfärd ska fördelas och skapas. I RTP fallet kommer detta till utryck
genom att RTP i sig självt faktiskt existerar som en manifestation av dessa
bakomliggande ideologier, och i hur det som program uppstår som ett sätt att tänka om
hur välfärd ska skapas och vilka som ska skapa den. Den resa som programmet gjort
genom olika former av institutioner, alltifrån den höga EU-nivån ner till kommunal
samt lokal nivå, inbegriper därigenom och flätar in i det regionala skapandet av
organisering – återigen genom bildandet av partnerskap som organisationsform.
En del organisationstänkare har också börjat se organisationer i former som öppna
system som interagerar i en kontext. Organisationen innefattar då aktörer som
traditionellt ofta ses ingå, som anställda, ledning, avdelningar och så vidare, likväl som
sådana aktörer som oftast ses stå utanför organisationen, till exempel kunder och
leverantörer. Ur denna synvinkel ses de som delaktiga i organisationens värdeskapande
processer och bör därför också ingå i en organisationsbeskrivning. Detta innebär mer
diffusa gränser mellan ett till exempel ett företag, dess leverantörer, kunder och
intressenter – vilka ingår eller utgör egentligen den faktiska organisationen214? Det blir
svårare att se var organisationen börjar och slutar. På detta sätt kanske man kan se RTPpartnerskapet som exempel på en organisering som fungerar som ett öppet system, där
också aktörer kommer och försvinner vartefter programperioden fortgår. Det är svårt att
på ett precist sätt dra en gräns mellan var RTP börjar och var den slutar som
organisation. Är det bara den centrala delen med processledare och länsstyrelse som
formellt delvis har finansiering för programarbete, eller är det hela den regionala
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aktörssfären som bör ingå? Om alla aktörer som är med på RTP-möten räknas in så
kompliceras detta genom att de är där som representanter för respektive organisation de
kommer ifrån. Ska alla dessa organisationer också räknas in i sin helhet? En del
organisationer omnämns bara i programbladet men verkar ha en mer passiv roll i själva
programarbetet – ska dessa också räknas in. Och så vidare…

Partnerskap som organiseringsperspektiv
Det är dags för ett avstamp och en diskussion kring den organisationsform som RTP
uttalat sägs inneha. De regionala tillväxtprogrammen organiseras generellt i Sveriges
län under epitetet ”partnerskap” vilket väcker några frågor om partnerskapet som
organiseringsform och dess natur. Vad är egentligen ett partnerskap? Varför har denna
organiseringsform valts? Vilken rationalitet driver tanken om att arbeta i partnerskap?

Partnerskap har vunnit mark under senare år och blivit en alltmer utbredd form att
bedriva utvecklingsarbete på kanske framförallt den regionala arenan. Starkt bidragande
till att så är fallet är starka influenser från EU, till exempel genom lanserandet av de
europeiska strukturfonderna som avlöpt i tre programperioder; 1993-1999, 2000-2006
och 2007-2013. Dessa strukturfonder har fått en genomgripande effekt på det sätt
regional utveckling bedrivs på flera olika sätt. Ett är att de bygger på en så kallad
additionalitetsprincip vilket innebär att offentliga aktörer måste skjuta till egna medel,
delfinansiering, för att få medel från strukturfonderna. För det andra har den
mellanstatliga nivån mellan kommuner och nationell nivå fått en ökad betydelse och
länen har gått från att vara en förlängd arm för statsmakten ute i regionerna till att ses
som mer självständiga arenor för regionala samarbeten. Ett exempel på detta är de
regionförbund som bildats inom de flesta län i Sverige.215 Här har dock Västmanlands
län än så länge valt att behålla strukturen med länsstyrelsen som den ytterst ansvariga
institutionen för den regionala utvecklingen.
Den tredje effekten är betoningen inom EU på partnerskap som organiseringsform för
att regionala aktörer ska få ta del av strukturfondspengar. Här ställs krav på att det finns
formella kopplingar mellan aktörer på olika administrativa nivåer (vertikalt), men även
mellan aktörer inom olika sektorer (horisontellt).216 Det är delvis en ny form av
organiseringstanke som letar sig fram inom regional utveckling och bygger på ett antal
grundbultar eller grundantaganden. Ett av dem är samarbete som organiseringsprincip.
Kritiska röster menar att partnerskap endast är ett nytt namn på samarbetsformen som
traditionellt funnits tidigare inom olika områden, till exempel nätverkande.
Partnerskapsteoretiker å andra sidan menar att det finns speciella särdrag som skiljer
partnerskapen från tidigare samarbetsformer. Bland annat är ett av särdragen att
215
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partnerskapets ingående aktörer delar ett tydligt gemensamt åtagande och inte endast
lösa förbindelser vilket kan vara fallet inom nätverkande. Det handlar dock fortfarande
om frivilliga överenskommelser, det vill säga det finns ingen formell makt inom
partnerskapet som kan tvinga partners till samarbete annat än den kommunikativa
makten hos det gemensamma åtagandet och moraliska kontrakt. En åtskillnad bör dock
göras mot så kallade private public partnerships som i högre grad präglas av att de
utgörs av finansiella kontrakt för att sprida risker på ett större antal aktörer.217
En definition på utvecklingspartnerskap, som hämtas från en undersökning av de
svenska utvecklingspartnerskapen i EQUAL, är att:
Partnerskap kan beskrivas som en organiseringsform för samverkan mellan
organisationer med kompletterande resurser och kompetenser som samarbetar aktivt för
att lösa problem.218

Syftet med partnerskapen är att mobilisera ett brett spektrum av aktörer, offentliga,
privata och ideella, som partners i utveckling och samhällsbyggande. Dessa bildas ofta
av en gemensam uppgift av samhällelig karaktär. Det handlar om komplexa uppgifter
som ingen aktör enskilt kan hantera på egen hand. Inom till exempel EQUALprogrammet som är kopplat till EU:s socialfond så betonas utvecklingspartnerskap (dvs
partnerskap) som organiseringsform för socialt orienterat förändringsarbete, med sikte
på systemförändring och ambitioner till strukturpåverkan. Här finns även en uttryckt
ambition av att förändringsarbetet också bör få återverkan på hemmaplan i den egna
organisationen. Något som är viktigt för att åstadkomma förändring i ett större
sammanhang eftersom ett partnerskap ofta i sig representerar systemet och rådande
strukturer som behöver utvecklas.219
Lennart Svensson, professor på Linköpings universitet och en av de som i Sverige aktivt
forskat om partnerskap, menar att signifikanta kännetecken för ett idealtypiskt
utvecklingspartnerskap är: 220
•
•
•
•
•
•
•

Man delar ett gemensamt problemområde
Rätt partners för att lösa frågor/problem ingår i partnerskapet
Mandat finns för att fatta beslut
Vinsten bör vara större än insatsen
De ingående aktörerna har jämlika relationer inbördes inom partnerskapet
(trots att så kanske inte är fallet utanför partnerskapet)
Tillit och ”Vi-känsla” präglar partnerskapet
Samspelet bör ske både vertikalt och horisontellt
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Följaktligen finns en hel del att leva upp till för ett utvecklingspartnerskap för att helt
svara upp mot denna idealbild. Vi ska senare återkomma till hur den bilden ter sig vid
en jämförelse med RTP-partnerskapen.
Ett centralt inslag i bilden av partnerskap är att det är en organisationsform som bygger
på demokratiska grundvalar, till exempel i att alla parter i partnerskapet ska ses som
likvärdiga och jämlika i sina relationer. Partnerskapet är överhuvudtaget en
organiseringsform som i dagsläget tycks projiceras med en mängd olika positiva
attribut, det svävar nästan en gloria över partnerskapet som organisatoriskt fenomen
med alla ideal som ska bakas in i helhetsbilden.
Den demokratiska aspekten i partnerskap är intressant också för att det går att dra
paralleller med det tidigare berörda pratet. Heidegger lyfter till exempel fram pratet som
en aktivitet där de flesta kan ha möjlighet, eller ta sig möjligheten att delta i.221 Pratet
kan ur den synvinkeln ses om en demokratisk aktivitet, som eventuellt partnerskapen
kan ses organisera arenor för – jämför till exempel i tidigare avsnitt där bland annat
epitetet ”pratnerskap” myntades.
De problem som utvecklingspartnerskapen ska lösa, eller antas vara särskilt lämpliga att
lösa är inte heller vilka problem som helst. De ska enligt Svensson också ha en speciell
sammansättning och karaktär:222
•
•
•
•
•
•

Komplexiteten ska vara hög i problemet
Många parter/organisationer berörs av problemet
Samverkan krävs för att lösa det
Hållbar utveckling är en central del i problemet
System och struktur ska påverkas eller att befintliga inte räcker till
Problemet går inte att lösa inom ordinarie verksamhet och organisation

Det är, enligt min tolkning, inte svårt att se att den problembild som ligger som
bakgrund till framtagandet av de regionala tillväxtprogrammen passar ovanstående
faktorer rätt bra, som ”hand i handske” kan tyckas, liksom att programmet tagit intryck
av partnerskapsideologi och rådande diskurs i framtagningen av programtext.
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RTP som partnerskap
Inom de regionala tillväxtprogrammen betonas interaktion, samverkan och koordination
mellan regionala aktörer som grund för samordnad, hållbar tillväxt. I Västmanland
dyker ”partnerskapet” i flera olika betydelser i RTP-sammanhang, till exempel åsyftar
det de lokala partnerskapen på kommunal nivå där lokala aktörer verkar i olika
samverkansformer. Under framtagandet av regionala utvecklingsprogram så går
programutkasten en remissrunda i dessa, samt att Länsstyrelsens representanter besöker
kommunerna för att fånga upp vad som ska ingå i programmet. Ett annat exempel är det
övergripande RTP-partnerskapet där alla Västmanlands aktörer ingår, det är dessa som
träffas i de så kallade aktörsträffarna och tillväxtråden i RTP. Ett tredje exempel på en
samverkanskonstellation är de kommunala näringslivscheferna som träffas på separata
näringslivsforum där även andra aktörer som Almi också ingår som inbjudna. Detta ger
i praktiken svårigheter att skapa en enhetlig bild av vad som åsyftas när ”partnerskapet”
eller ”ute i partnerskapen” nämns i RTP-sammanhang. Det som ändå binder ihop bilden
är att de flesta av dessa aktörer ändå roterar mellan och ingår i flera av dessa
partnerskap på en och samma gång. Partnerskap återkommer som ord ett flertal gånger i
RTP:s programtext, exempelvis i ett stycke som tar upp bredden på partnerskapet,
liksom den breda målansatsen i programmet223:
I grunden medför kombinationen av mycket breda partnerskap, där i princip varje part,
aktör eller på något sätt påverkas, ges möjlighet att delta i och påverka processerna
tillsammans med den föreskrivna breda målbilden med hållbar tillväxt, att i stort sett
varje förändring av i stort sett varje tänkbar indikator kan ses som en del av någon slags
tillväxt.

Ett exempel på det som skulle kunna benämnas som det ”stora” övergripande
partnerskapet nämns i RTP:s programtext bland annat i detta sammanhang224:
Bland engagerade kommuner, organisationer, företagsrepresentanter m fl – det s k
partnerskapet för tillväxt i Västmanland - finns stor enighet om några avgörande
tillväxtfaktorer (se nedan) som måste tillgodoses. Om detta inte uppnås kommer dessa
faktorer i stället att utgöra kraftiga hinder för tillväxten i länet/regionen.

Här nämns kommuner och organisationer (de som i denna avhandling går under namnet
regionala aktörer), men intressant nog även företagsrepresentanter – intressant av den
anledningen att företagen i regel inte deltar i de officiella partnerskapsmöten som hålls
utan är relativt osynliga i programmet. Här nämns också att partnerskapet också nått stor
enighet kring avgörande faktorer. Till saken hör här att dessa faktorer är sådana som
avgörs på nationell nivå, som till exempel regelverk för företag och
infrastruktursatsningar.
223
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Exempel finns också på något som kan kallas mindre partnerskap, vilket är de som
bildas mer lokalt, ofta kommunvis, ute i länet225:
I en avvägning mellan att partnerskapet, främst på lokal nivå, ska kunna identifiera och
driva sina prioriteringar, och en utpräglad fokusering, har valts det förstnämnda.

Här betonas den lokala kopplingen där aktörer som är av lokal karaktär samlas för att
föra fram sina frågor i mindre partnerskap. I dessa partnerskap finns aktörer som inte
nödvändigtvis återfinns på den regionala nivån.
Det är denna aktörsflora på olika nivåer som på ett eller annat sätt ska organiseras
genom RTP. Empirin har gett uttryck för att tillståndet upplevs kaotiskt med den
svåröverblickbara mängden aktörer i länet. En rädsla som också uttrycks är att
regionens företagare/potentiella nyföretagare som vill ha hjälp inte får det på grund av
att det är svårt att hitta fram till rätt aktör i systemet. Ytterligare en farhåga är att den
stora mängden aktörer tröttar ut de befintliga företagarna med ideliga besök,
reklamutskick och evenemangsförfrågningar, något som företagare enligt den generella
bilden har väldigt ont om tid och ringa intresse för.
Det som skrevs fram i RTP och det som också framkommer i intervjuerna är sålunda en
önskan om ett mer strukturellt välordnat län där aktörer inte krockar med sina
aktiviteter, jobbar dubbelt och inte förvirrar systemets kunder genom sin mångfald.
Västmanlands län ska inte upplevas som en aktörsmyrstack utan bli mer logiskt ordnat
och systematiskt. RTP har följaktligen en ambition att skapa ett mer strukturellt
välorganiserat län.
Enligt min mening är det en särskilt intressant aspekt med de politiska och offentliga
aktörspartnerskapen då de i grunden är tänkta att agera som konsensusorgan. Både RTP
i denna avhandlings exempel och andra regionala utvecklingspartnerskap, till exempel
Mälardalsrådet226, har begränsade ekonomiska resurser samt som mål att skapa samsyn
som därmed idealt leder till gemensam handlingskraft. Därigenom har också samverkan
blivit något som genomsyrar synen på hur regionen och tillväxt ska skapas samt hur
dess problem kan lösas, det har blivit ett organisatoriskt paradigm inom den regionala
utvecklingen. Samverkande kommuner antas gemensamt stå starkare i konkurrens med
andra regioner om inflyttare, investeringar och turister och så vidare. Samtidigt är även
de lokala kommunerna också i praktiken konkurrenter med varandra i till exempel
frågor om företagsetablering, locka boende och turister, vilket gör att denna
samverkansdiskurs blir problematisk och paradoxal i det dagliga arbetet.
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Organisering som struktur
Det är omöjligt att närma sig organisation som ämne utan att komma in på begreppet
struktur – exempelvis genom att titta på hur organisationen är ordnad och hierarkiskt
byggd, i vilken ordning moment ska göras, vad som är effektivt eller inte och så vidare.
Faktiskt är detta mer grundläggande och fundamentalt än många andra aspekter inom
organisationen – och det strukturella organisationsbygget går att koka ner till två
grundbultar som utgör fundamentet för all organiserad verksamhet:227
1. Arbetet måste fördelas
2. Arbetet måste samordnas
Det är i lösandet av ovanstående två problem som organisationens struktur skapas, alla
kan inte göra allt utan uppgifter fördelas på individer enligt olika logiker, individer delas
in i grupper på samma sätt. Samordningen följer av att organisationen oftast är beroende
av att arbetet kräver att människor är beroende av varandras arbete i olika sekvenser, för
att person två ska kunna klara av sitt arbete, behöver kanske person ett ha fullgjort sitt.
Samtidigt är samordningen också nödvändig så att aktörerna i en organisation
exempelvis inte råkar arbeta dubbelt på två olika ställen i organisationen. Det är här
olika former av styrning samt ledning kommer in och delvis utgör svaret på
samordningsproblematiken. Dessa tankar om organisering är oftast kopplade till
industrialiseringens barndom där det pedagogiskt är lätt att förstå grundfundamenten i
en organisationsstruktur genom att exemplifiera med fabriker, löpande band, samt att
titta på graden av specialisering och centralisering i organiseringen228. Det kan tyckas
bedrägligt lätt att det endast är två huvudaspekter som måste lösas, men i själva
lösningen av detta så uppstår en oändlig komplexitet som slutligen manifesteras i de
organisationer vi ser i vår omvärld idag. I likhet med individer är ingen organisation en
exakt kopia av en annan utan har sina typiska särdrag och en egen design. Hur förhåller
sig strukturbegreppet till ”ordning”?
Struktur (lat. structura, bygga upp, ordna), sammanhang mellan delar i en helhet, deras
ordning och förhållande till varandra, system. Motsatsen till struktur är kaos.229

I denna definition ses struktur nästan som synonymt med ordning. Det är inte ett
ovanligt synsätt, även om organisationsteori ofta hellre pratar om olika sorters ordning
eller olika grader av ordning230.
Om nu vägen till organisering (och framgång) ses komma ur högre grad av struktur och
ordning (som det ju gör i RTP), vilka tankar ligger bakom, samt vilka för- och nackdelar
227
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kan det finnas i det praktiska användandet ett sådant perspektiv när organisering ska
utföras i praktiken? Vi backar bandet i mer än 100 år för att komma närmare svaret.
Upprinnelsen till det strukturella organiseringsperspektivet kan spåras tillbaka till
industrialismens starka framväxt under 1800-talet. Utvecklingen medförde att de
industriella verksamheterna krävde stora mängder arbetskraft. Parallellt med detta växte
tankar om den ”rationella” organisationen fram där så mycket som möjligt kunde
produceras under så kort tid som möjligt. Ofta exemplifieras detta genom Henry Fords
införande av löpande bandprincipen vid tillverkningen av Fords ”Model T” där
specialisering var en av grundstenarna. Tanken var att varje arbetare skulle ha ett givet
moment i en liten avgränsad del av en produktionsprocess. Arbetaren gjorde sitt
moment ofta och länge, vilket ledde till att han efter ett tag var både snabb och duktig på
sitt moment. Om många arbetare arbetade effektivt med sina moment och dessa gick att
strukturera ”ovanpå” varandra i sekvens så skapades en mycket effektiv och rationell
produktion. Det var ett tankesätt som kom att genomsyra hela organisationen där varje
enskild individ eller funktion hade klara och tydligt definierade arbetsområden.
Metaforiskt kan man beskriva den ideala organiseringen, strukturellt sett, som en
väloljad maskin. Varje organisationsmedlem och arbetsmoment blev kuggar som idealt
så friktionsfritt som möjligt ska ”tuffa på”. 231
Det strukturella perspektivet vilade på en rad av grundantaganden som går ut på att
organiseringen i första hand handlade om att: 232
•
•
•
•
•

Nå uppställda mål
Förbättra effektiviteten och utfallet genom specialisering och tydlig
arbetsfördelning.
Skapa lämpliga samordnings- och kontrollformer
Rationalitet ges företräde för affekter, preferenser och yttre påverkanstryck från
olika intressen.
Strukturen måste utformas på ett sådant sätt att de passar organisationens villkor
och kontext

De kanske mest tongivande tänkarna som satt djupa avtryck i det strukturella
perspektivet är Frederick W. Taylor och Max Weber. Taylor låg till exempel bakom
tankarna om tidsstudier på arbetsplatser där arbetsmoment bröts ner i minsta möjliga
beståndsdelar och analyserades. Målet var högsta möjliga effektivitet och till exempel
ett toalettbesök fick endast ta den tid som var avsatt för detta. Idealet var den rationella
arbetsorganiseringen och att det fanns ett ”idealt” sätt att strukturera allt.233
Max Weber är den som kan sägas ligga bakom mycket av de idéer som präglar den
byråkratiska organiseringen, en organiseringsform som också ville maximera
rationaliteten. Weber lanserade den monokratiska byråkratin som bland annat betonade

231

Bolman & Deal, 2005
ibid
233
ibid
232

168

Sidhuvud
en fast arbetsfördelning, hierarki av ämbeten och tjänster, styrande regler för
verksamheten.234
Idag kan många av dessa av industrialismens tankar om organisering kännas förlegade
för den moderna människa, men de är också sprungna ur sin tid med sina förutsättningar
där arbetet var arbetsintensivt och det krävdes stora personella resurser för att göra alla
moment. Samordningsverktygen var primitiva, till exempel kommunikation och
stödsystem, och för att få en förutsägbarhet, kontroll och jämnhet i produktionen var
dessa tankar centrala. Till exempel är fortfarande idag den byråkratiska organiseringen
en förutsättning för rättssäkerhet i de flesta länder och möjliggör att alla individer är
”lika” inför systemet. Däremot är de byråkratiska systemen inte längre kända för sin
höga effektivitet som ju var en av grundtankarna ursprungligen. All organisering har
någon form av strukturell ordning som också utgör en slags ritning eller plan för ett
mönster av förväntningar och socialt utbyte mellan aktörer inom organisationen. Det
visualiseras också på en mängd olika sätt, i pyramider, flödespilar,
organisationsscheman med mera.
Människosynen i organisationer är kanske det område där det har skett dramatiska
förändringar. En medarbetare idag (i alla fall i den industrialiserade världen) har
rättigheter och tryggheter som var främmande för de som arbetare i industrialismens
tidiga skeden. Den äldre synen på människan i organisationen känns föråldrad och
fjärmar sig från individers egna behov och drömmar. En måhända humanistisk aspekt
finns dock i det att människan inte tycks trivas i längden i alltför kaotiska miljöer, och
där medför struktur en välbehövlig känsla av trygghet.

Ordning och struktur i RTP
Hur kan då dessa tankar kopplas samman med RTP? Det är inte svårt att se att de
önskade resultaten av programmet ligger inom det strukturella fältet, eller kanske
snarare att medlet för att nå det önskade målet tillväxt går via ökad strukturell ordning i
regionen. Effektivitetstanken i RTP är i högsta grad levande i de bakomliggande
tankarna att man i programmet ska lyckas att använda existerande resurserna på bättre
sätt, att det går att använda dem effektivare. Här kan även en koppling göras till
Södermanlands RTP vars slogan ”jobba smartare” signalerar att programmet ska leda
till att aktörerna inte ska jobba mera utan smartare och mer kreativt, att det finns
rationellare sätt att jobba än det som är fallet idag. Resultaten ska komma genom
skalfördelar, rationalisering och synergieffekter. Koordinering som är ett av de tunga
nyckelorden i RTP, andas också strukturell ordning i den meningen att det åsyftar att
ordna aktörer så att de inte överlappar, dubbelarbetar och blir effektivare. Ofta utrycks
det i programsammanhangen en önskan om att identifiera en ”best practice” i de olika
234
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utvecklingsområdena – en parallell till det strukturella perspektivets inneboende strävan
om att söka det ”ideala” sättet att organisera.
En tolkning skulle kunna vara att RTP ur ett strukturellt idealperspektiv skulle fungera
enligt taktiken för ett framgångsrikt fotbollslag där de regionala aktörerna kan ses som
lagets spelare och där Västmanlands län utgör spelplanen. Spelarna har sina tydligt
definierade positioner och vet dessutom var de andra spelarna befinner sig på planen.
Det strukturella perspektivet är då något som lyser igenom vilket inte är med tanke på
att många av aktörsorganisationerna i programsfären är utpräglade byråkratier, till
exempel länsstyrelsen, landsting, arbetsförmedling, kommunal förvaltning och så
vidare. Vidare är det också troligt att det är det första perspektivet som kommer i
beaktning vid många större förändringsarbeten. Om något inte fungerar tillräckligt bra
ligger tanken nära till hands att det är något som går att strukturera om, det självklara
svaret på problemen ligger i en ändrad eller ökad strukturering.235 Hur detta tagit sig
uttryck i praktiken i RTP är något som vi fått inblick i genom det tidigare
empiriavsnittet som behandlade aktörernas syn på RTP:s resultat. Här fanns en utbredd
besvikelse över att programmet inte lyckas komma tillrätta med det oordnade länet och
att samma kaos råder som innan programmet sjösattes.
Den traditionella organisationen, till exempel om vi jämför med ett företag, har tydliga
strukturer och en relativt tydlig särordning mellan vilka som ingår i organisationen och
vilka som inte gör det, medan det blir desto svårare att se sådana tydliga strukturer i den
regionala organiseringen. RTP-partnerskapet i sig är uppdelat i processledare som
ansvarar för olika handlingsområden, dessa svarar i sin tur under länsstyrelsen som har
det övergripande ansvaret. Så långt är strukturen överblickbar och okomplicerad. När
man sedan adderar aspekten att samtliga processledare agerar i partnerskapet samtidigt
som man tillhör en egen organisation, till exempel ALMI, Handelskammaren eller
Coompanion blir det svårare att se var RTP-strukturen börjar och ”det andra” slutar. I
det bredare partnerskapet på aktörsnivå, de som inbjuds till RTP-möten, finns också en
inbördes strukturering att urskilja, de kommunala aktörerna agerar till exempel inom
sina kommungränser, andra har sina nischade arbetsområden. Ung företagsamhet
sysslar med ungdomar, Handelskammaren med frågor om handel med utlandet,
Coompanion med kooperativ, IFS med företagsrådgivning till de med utländsk
bakgrund och så vidare. På det sättet går det att urskilja tydliga distinkta områden där de
olika aktörerna verkar inom sina hemorganisationer. Ur ett strukturellt perspektiv blir
det gynnsamt då specialisering är ett tydligt ideal. Varje aktör förutsätts bli väldigt
kompetent och effektiv inom sitt respektive område.
Det som verkar försvårande ur RTP-hänseende är när dessa strukturella gränser
överskrids. Många av exemplen som handlar om den ”oordning” som beskrivits av de
regionala aktörerna handlar om att det finns aktörer vars utbud av tjänster överlappar
235
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deras egna. Det anges till exempel som försvårande att liknande aktiviteter pågår
samtidigt i länet, att det är ”dumt att uppfinna hjulet flera gånger” och att det blir ett
dubbelarbete i onödan för aktörerna. I detta ligger också en bakgrund att aktörerna
tvingas till konkurrens om flera erbjuder liknande tjänster. Bland kommunerna är denna
konkurrens tydlig där man är med i partnerskapet på en högre regional RTP-nivå ”för
länets bästa”, men agerar hemma lokalt mer i eget intresse för att gynna den egna
etableringen av företag och inflyttning av invånare – ofta på bekostnad av
grannkommuner.

Organisering ur ett maktperspektiv
Makt är en viktig aspekt som på olika sätt avgör vilken roll RTP kan spela i sin
regionala kontext, vilket visat sig i aktörernas berättelser. Därför är maktperspektivet
något som här behöver beröras och nyanseras.
Ur ett strikt maktperspektiv ges bilden av all organisering som innehållandes en ständig,
kontinuerlig dragkamp mellan olika aktörer som vill maximera sin del av kakan.
Perspektivet vill främst belysa att alla organisationer i grunden består av olikartade
intressen och grupperingar, och att alla beslut därför alltid mer eller mindre består av
kompromisser. För att bevaka sina intressen och resurser skapas det i alla organisationer
olika koalitioner där dessa ofta uppvisar betydande skillnader sinsemellan, till exempel i
sin syn på hur verkligheten ska tolkas.236
En huvudanledning till att denna dragkamp är nödvändig är att resurser aldrig är
oändliga och därför måste det i olika kompromisser och kraftmätningar avgöras vem
som får vad. Nyckelprocesser blir då förhandling, köpslående och tävlande mellan de
konkurrerande intressen som finns.237
Makt kommer inte heller ur en enda källa utan förekommer i olika typer. Ur ett
maktperspektiv är till exempel motstridiga intressen således en ofrånkomlig sanning och
inte alltid ett tecken på att något är ”fel”. I vardagstal används ordet makt oftast för att
beskriva en position med inflytande som någon har, till exempel en politiker eller chef.
Den kan dock komma i betydligt fler former och från varierande källor. Här följer några
exempel:
Olika typer av makt:238:
Positionsmakt; formell makt, viktigt med ”rätt” placering
Information och kompetens; kunskapsmakt, den som besitter kompetens för
problemlösning

236

Bolman & Deal, 2005
ibid
238
ibid, s 248
237

171

Sidhuvud
Kontroll över belöningar: Att kunna erbjuda jobb, pengar, politiskt stöd etc. ger makt.
Tvångsmakt; Förmågan att begränsa, blockera, störa och straffa.
Allianser och nätverk; Bygga allianser, skaffa inflytelserika vänner.
Tillträde till och kontroll över dagordning; Access till möten och positioner med
”automatiskt” tillträde till beslutandearenor
Bestämmande av ramar; Kontroll över mening och symboler, Värderingar.
Personlig makt; Individer med karisma, styrka, energi, verbal förmåga.

Perspektivet kan tyckas vara en rakt igenom cynisk betraktelse på organisationer och
även att maktbegreppet i sig är negativt laddat. Det behöver dock inte alltid vara så,
makt betyder också att det finns en potential att påverka och förändra, och är således en
nyckelkomponent i det närliggande begreppet ledarskap239.
Det går inte att beröra maktbegreppet utan att också lyfta fram en av de mest
inflytelserika författarna som avhandlat ämnet makt nämligen Michel Foucault. Han
nyanserar synen på makt och menar att
Vi måste sluta med att ständigt beskriva makt i negativa termer: som att den utestänger
och förtrycker. I själva verket är makten produktiv; den producerar verklighet. 240

I verklighetsskapandet ligger också att makt är något som är en naturlig del av vår
verklighet och därmed också oundviklig. Foucault menar också att makt inte går att
sätta fingret på och intresserar sig egentligen inte vem som har makten, utan ser snarare
makt som något som genomsyrar praktiskt taget allt. Det blir en motpol till de
ovanstående makttyperna som anger att makt är någonting som är centraliserat till en
enskild källa i taget. Istället ser han att makten är en disciplinerande kraft som påverkar
oss i de flesta situationer, ofta omedvetet. 241 Alvesson tolkar Foucault så här:
Makten finns således i princip överallt. Den uttrycks i olika mikrosammanhang och kan
inte avgränsas till någon särskild enhet och storhet, som stat, företagsledning, kapitalism
eller dylikt. Institutionerna – skola, fabriker, sjukhus – bildar finmaskiga nät av
disciplinerande inverkan. 242

Makten går med andra ord inte att undkomma utan är den som i mångt och mycket
formar oss som individer där vi genom skolsystem, samhälleliga normer, olika diskurser
och övervakande överhet hemsöks av disciplinerande krafter som inte går att bortse
ifrån.
På samma sätt kan vi också betrakta RTP som en del av detta finmaskiga nät som söker
att disciplinera aktörer, eller en region, till en viss typ av handling eller synsätt. En fara
med ett Foucaultinspirerat perspektiv är dock att maktbegreppet kan bli för
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allomfattande, och därigenom intetsägande – för om allt kan ses som uttryck för makt så
blir också begreppet urvattnat243. Om allt blir makt – så blir makt också ingenting.

Makt i RTP - dominerande aktörer och dragkamp i regionen
I RTP sätter maktperspektivet fingret på att det pågår saker som vi inte alltid ser,
regionen är i själva verket också en arena för ett ständigt pågående kraftmätande mellan
intressen och aktörer. I Västmanland är det tydligt att det finns spänningar mellan
kommuner vad gäller konkurrensen om företagsetableringar, inflyttande skattebetalare
och turister för att nämna några. Ett annat exempel är Västerås position som stark
centralort och de omgivande städernas strävan att dels kämpa emot, dels också dra nytta
av den stora ortens dragkraft för egen vinning i mindre kommuner. Här blir det tydligt
att kommunerna i de norra delarna känner sig mer förfördelade i det spelet.
Inom programvärlden blir RTP mötenas agendor också en intressant punkt att studera ur
ett maktperspektiv. På partnerskapens möten sätts agendan av Länsstyrelsen men också
av de dominerande aktörer som är processledare, här märks kanske tydligast att Almi är
den ”största” aktören inom sitt område och då också tagit ansvar för de aktörsträffar
som görs inom insatsområde 1. Företagsamhet inom RTP tillsammans med
Handelskammaren som har delansvar för 1.2 marknadsföring och säljkompetens i
programmet. En aktör som menar att man gynnats av RTP är också Coompanion som
också varit processledare (för insatsområdet 3.2 Lokal utveckling och social ekonomi)
och sett att man fått tillgång till en bra arena att få genomslag för sina aktiviteter. RTP
utgör således en arena varifrån man kan stärka sin position regionalt. Den troliga
tolkningen blir då också att det motsatta också kan gälla, det vill säga att aktörer som
inte är med, inte ges utrymme, eller lyckas gripa sig an en framskjuten ställning på
dylika arenor och därmed kan få en försvagad ställning regionalt.
När jag frågar en kommunal aktör och politiker om han ser möjligheter att RTP kan
vara en bidragande kraft att bringa ordning i det kaos han just har beskrivit att den
regionala aktörsfloran utgör så svarar han:
Jag tror inte man kan göra så mycket. Någon måste ha befälsrätt, det är jättebra om man
frivilligt kan samordna sig och så, men om det inte sker, ska man säga att det blev
ingenting, eller finns det någon som kan säga ”nu blir det så här”. Men det finns ju inte,
och då bygger det på frivillighet men den faller för det finns en massa revirstrider.

Samme kommunala aktör beskriver också sina erfarenheter av hur processen gick till
inför RTP när det togs fram. Han menar att inte alla fick ”vara med”, särskilt inte
näringslivet:
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Det känner jag väl inte att det blev så, det var väl de vanligaste offentliga aktörerna som
var aktiva. Och näringslivet och näringslivsorganisationer är för mig två vitt skilda saker,
i den mån man hade engagemang så var det organisationerna som har drivet sina agendor.
Jag har full respekt för det, men det är inte alltid det riktigt speglar näringslivet ute i
bygderna så där klockrent. Processen hade varit mer spännande om man hade lyckats
med det här breda partnerskapet.

Han menar att det är de dominerande organisationerna i länet som istället såg till att just
deras frågor hamnade i centrum. Ett regionalt ledarskap är också något som aktören
efterlyser:
I slutändan är det ju så att man måste ha resurser om man ska göra saker, eller så ska du
ha makt att samordna de här resurserna, den makten finns ju inte någonstans.

Med resurser i RTP åsyftas här att det egentligen är befintliga resurser i länets aktörers
budgetar som räknas in i programmets totala resurser, men att dessa är låsta hos
respektive aktör och att makten att göra någon skillnad i organiseringen av dessa
resurser inte finns.
Sett ur maktperspektivet kan organiseringen av RTP också beskrivas som en
institutionalisering av redan existerande maktstruktur om man organiserar partnerskapet
som RTP i Västmanland (och de flesta andra län i Sverige) gjort. Det vill säga, vad man
har gjort är att man engagerat de redan dominerande aktörerna i regionen och ger dem
dominerande utrymme i tillväxtprogrammet. Det troliga utfallet blir då, ur
maktperspektivet, att dessa främst bevakar sina intressen och positioner, och dessutom
får en position där detta potentiellt blir möjligt. Utveckling och förändring blir då i viss
mening svår att uppnå då sannolikheten för status quo blir stor. Ett alternativ skulle
kunna vara att samla en mängd mer fristående aktörer under ett program som får till
uppgift att fånga upp idéer samt skapa nya, för att sedan i nästa steg involvera passande
aktörer för realiseringen av dessa idéer. Det kanske också skulle sätta fingret på att det
ibland saknas passande aktörer för vissa idéer och projekt, vilket i sig kan vara en nyttig
erfarenhet och en källa till förbättring av den regionala aktörsfloran.
Ur ett partnerskapsperspektiv blir maktfrågan också intressant då den demokratiska
klangbotten som ska råda i partnerskapsorganisering inte medger att vissa specifika
aktörer ska dominera agendan. Istället ska lika delaktighet, ansvar och möjlighet till
påverkan råda inom partnerskapet. Rent krasst så uppfyller därmed inte RTP de
uppställda ideal som tidigare beskrivits som centrala för partnerskapet som organisation.

Ett symboliskt perspektiv
Det symboliska perspektivet är måhända det mest abstrakta av de perspektiv som här
kommer att gås igenom då det innefattar relativt svårgripbara företeelser. Till exempel
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hur vi uppfattar fenomen, tolkar symboler, händelser och hur våra värderingar påverkas
i den processen. I en organiseringsprocess blir det enligt ett symboliskt perspektiv
viktigare att se vad det som görs eller sägs betyder, och inte vad som egentligen händer
eller inte. Vi omger oss i vardagen med mängder av saker som egentligen inte har något
substantiellt värde eller betyder något i en objektiv mening – men symbolvärdena kan
vara djupt rotade och länka till en komplex uppsättning av värderingar och vår
verklighetsuppfattning. En dalahäst är till exempel egentligen bara en målad trähäst med
ganska liten materialkostnad och gjord i sådana massupplagor att den knappast kan ses
som exklusivt föremål. Ändå kan dalahästen inneha en stark symbolisk betydelse där
den kanske associeras till barndomsupplevelser, nationell stolthet, traditioner eller ses
som ett varumärke för Dalarna eller Sverige. På samma sätt ser vi ibland i tidningen att
kommunalrådet eller landshövdingen tar det första spadtaget för ett nytt
motorvägsbygge. Spadtaget i sig gör föga nytta för byggandet av motorvägen, men
handlingen kan ses ha ett stort symbolvärde där närvaron av höga dignitärer exempelvis
visar hur viktigt bygget är.
Ur ett symboliskt perspektiv är aktivitet och mening inte direkt förbundna med varandra
på grund av att vi tolkar det som händer på olika sätt. Vi skapar oss egna erfarenheter
och ”glasögon” som vi betraktar vår omvärld med. Ett grundläggande antagande i ett
symboliskt perspektiv och organisering är att det finns ett behov av gemensamma
symboler, liksom gemensamma tolkningar av symboler. Det bidrar till att lätta på den
osäkerhet och ångest som annars skulle ta över tillvaron i en värld som skulle upplevas
som ytterst förvirrande i ett kaos av mångtydighet.244
Den sammanhållande faktorn för dessa gemensamma tolkningar brukar oftast benämnas
som kultur. Det är ett begrepp som ligger nära det symboliska perspektivet men som
varken är lätt att studera eller definiera enligt en enkel och övergripande definition även
om många försök har gjorts. Inom organisationsteori pratar man om organisations- och
företagskultur, inom antropologi och etnologi analyserar man kultur på andra nivåer
efter etniska avgränsningar. Ett försök till en bred definition av kultur sprunget från
organisationsstudier har gjorts av en av de mest kända och tongivande
organisationsforskaren Geert Hofstede, som menar att kultur är:
”Den kollektiva programmering av hjärnan som skiljer medlemmarna av en grupp eller
kategori av människor från en annan.”245

Definitionen kan vid ett första påseende kännas anstötligt på grund av inslaget av
”programmerade hjärnor”, men fångar ändå något centralt hos kulturen, dels att den är
något som gör att vi kan urskilja en grupp från en annan, dels också att kultur är något
som är inlärt och ryms i vårt inre och får då återverkningar på hur vi tänker, tycker och
agerar. En annan definition som också inrymmer symbolbegreppet är den som Alvesson
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Kultur skulle därmed kunna definieras som föreställningar och innebörder som är
gemensamma för en viss grupp, som ofta uttrycks eller förmedlas i symbolisk form och
som vägleder människornas relaterande till sin gemensamma omvärld.246

Populärt brukar kultur i organisationer också beskrivas som the way we do things
around here247, ofta menas i sammanhanget att det är svårt för en ny
organisationsmedlem (eller utomstående), att förstå eller se de för givet tagna regler och
antaganden som finns hos en grupp människor som utvecklat gemensam kultur. Dessa
regler kan ofta vara osynliga även för individerna själva som ingår i kulturen. Det är i
regel svårt att redogöra för den egna kulturens innehåll.
Många gånger används isbergsmetaforen för att illustrera detta. Det är endast en liten
del av ett flytande isberg som syns ovanför ytan, det mesta döljs för ögat under ytan.
Kulturteoretiker 248 menar att det samma gäller även för kulturer där endast vissa delar
av kulturen är möjliga att studera med blotta ögat, som strukturer, symboler artefakter
och mål, medan andra döljer sig i kulturmedlemmarnas attityder, värderingar, normer
och tankemönster.

Organisationskultur – isbergsprincipen

Kultur är något som skapas över tid vartefter ett kollektiv av människor upplever
erfarenheter och händelser som leder till gemensamma historier, historia, ritualer, och
hjältar. Historier blir delade minnen av de erfarenheter som kollektivt har upplevts och
tolkats tillsammans, ritualer blir de sedvänjor och sätt vi handlar på i givna situationer.
246
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Hjältar kanske låter abstrakt och högtravande, men är inte svårt att identifiera i olika
sammanhang. Återigen, i de kulturbyggande historier som återberättas är det centrala
inte vad som egentligen hände, utan vad det betydde.
Till exempel kan Ingvar Kamprad ses som en hjältefigur i IKEA och allmänt i
entreprenörskapssammanhang, en fixstjärna som ofta lyfts fram som symbol för olika
egenskaper. Till exempel jordnära, för att han åker en gammal Volvo 240 fast han
innehar tillgångar värda miljarder, eller sparsam, som i de exempel som syns i
varuhusen – de halva blyertspennorna. Kamprad blir då en symbol, historierna kring
honom, hans egenheter och handlingar betyder något mer i sammanhanget som kan
tolkas kulturellt. Lokalt och regionalt finns också ofta historier kring speciella individer
som på olika sätt gjort sig ryktbara, nästan mytiska, genom historier som sprids – och
som ofta är helt okända utanför den lokalregionala kontexten.
Sett på en regional nivå blir kultur någonting som också blir mer komplext än sett till
enbart en organisation eller företag. Som regionkapitlet visar så deltar
västmanlänningarna med sannolikhet i flera olika regioner samtidigt, där länet inte
nödvändigtvis var den indelning som kändes mest relevant för aktörerna. Sannolikt är
då också att Västmanland som län också inrymmer ett flertal olika kulturer som både
avgränsar olika områden, men som även överlappar varandra för att innevånarna deltar i
flera olika kulturer samtidigt. En individ kan ju delta i en lokal kultur som utgår från
staden eller bygden där han/hon bor, men även samtidigt i en kultur som vederbörande
har med social klasstillhörighet eller yrkesskrå, liksom i en organisationskultur om
individen arbetar på ett företag, sannolikt deltar individen också i en nationskultur eller
känner annan tillhörighet till någon minoritet. På detta sätt blir olika kulturer också
något som lyfts fram beroende på vilken situation och miljö vi befinner oss i – vi
anknyter till olika kulturer utan att vi tänker på det eller behöver anstränga oss. Det sker
naturligt och undermedvetet.

Skapandet av symboler i RTP
Det centrala, enligt ett symboliskt perspektiv, är inte alltid vad som görs, utan vad det
betyder. Under programperiodens möten i både Västmanland och Södermanland har
alltid vissa aktiviteter, metoder, projekt och personer givits särskilt utrymme i
berättandet om ”goda exempel” både inifrån länen och ibland även utifrån. De blir
symboliska i den mening att de framhålls som särskilt goda och det bakomliggande
syftet är att sprida dessa goda exempel vidare i det egna länet. Det som lyfts fram får då
en symbolisk funktion i och med att möten signalerar till deltagarna och omvärlden om
vad som anses var just ”god” utveckling, vad som är önskvärt och viktigt att uppnå eller
hur detta ska ske. I och med detta får RTP också en normerande funktion där vad som är
”rätt” förevisas (och indirekt då också vad som är fel).
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I RTP finns en önskan om att finna best practices för olika delar av regionens insatser
och funktioner tydligt närvarande. Hur bemöter till exempel vi våra företagare på bästa
sätt i kommunerna? Hur gynnar vi kvinnors företagande på bästa sätt? Hur kan lokala
initiativ lockas fram på bästa sätt? Hur kan ungdomar bli mer entreprenöriella på bästa
sätt? Detta är bara ett axplock av frågor som dyker upp på möten, där olika aktörer,
organisationer eller insatser lyfts fram för att förhoppningsvis inspirera och sprida dem
vidare till andra aktörer och länsdelar.
Begreppet best practice kan dock vara en tvehövdat. I regel medför det ett sökande i
omvärlden efter en practice of excellence som visat sig vara exceptionellt framgångsrik
någonstans varpå konceptet ”tas hem” och implementeras med höga förhoppningar i
den lokala kontexten. Det är dock inte alltid denna manöver leder till tänkt resultat. Ofta
är utvecklingsmetoder och koncept intimt förbundna och framsprungna tillsammans
med den kontext som de ursprungligen var avsedda att verka i. Det kan medföra
svårigheter med att nå samma framgångar trots att man försöker göra likadant och enligt
det som uppfattats som best practice i den ursprungliga miljön. I begreppet ligger också
ofta en underliggande tanke om att man vill hitta det bästa sättet att utföra något på, en
ultimat metod som otvetydigt säkrar en önskad framgång.
Istället kan det vara rimligt att tänka sig att det finns ett brett spektrum av olika sätt att
arbeta framgångsrikt på med regional utveckling inom alla områden. RTP:s aktörssfär
visar också upp stora skillnader mellan hur organisationer och kommuner arbetar i de
olika insatsområdena. Det kan bero på att det finns olika förutsättningar och
utgångspunkter som olika verksamheter utgår ifrån. Likaså finns det även stora likheter
mellan aktörerna, en fråga är om det är önskvärt att RTP skulle leda till större
homogenitet genom att aktörer anammar det som centralt har uppfattats som best
practice.
Ett annat sätt att stimulera regional utveckling är genom att hitta något som samlar
regionen genom sin dragkraft. Vid ett näringslivsforum i Södermanlands RTP249
berättade den till mötet inbjuden vetenskapsjournalisten och författaren Maja Hagerman
om hur regional utveckling bedrevs i det medeltida Europa. Berättelsen var intressant på
många sätt, men kanske framför allt ur ett symboliskt perspektiv översatt till våra dagars
regionala utvecklingsinitiativ. Nyckeln till framgång och växande ekonomi,
befolkningsmängd och god tillväxt var helt enkelt sätt att se till att inneha en relik av
någon art, gärna en helig sådan. Det drog strömmar med nyfikna människor och
pilgrimer som gjorde att vissa städers invånarantal mångdubblades och gav näring åt de
lokala köpmännen och bönderna som fick sälja sina varor.
Detta blev ett så framgångsrikt koncept under en period under medeltiden att det blev
utbrett att många städer i Europa började fabricera reliker med vidhängande historier i
hopp om att bli det skulle bli den magnet som drog folk och resurser till regionen.
249
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Relikerna kunde exempelvis vara benrester eller andra lämningar som påstods komma
från olika helgon eller till och med förfalskade memorabilia från Jesus livstid. Maja
Dagerman menade att vi borde söka efter dagens ”reliker”250 i den omgivning vi
befinner oss, symboler som gör att regionen får dragkraft. Kanske är det inte särskilt
långt från den tanken vi hittar ord som attraktivitet i dagens RTP-sammanhang. Inte
heller finns tanken om att hitta dessa reliker långt borta i litteratur om regional
utveckling. Till exempel skriver Asplund att:
I dagens upplevelsesamhälle håller ett mer världsligt vallfärdande på att utvecklas till en
massrörelse, t ex 700 000 besökarna per år som i modern tappning vallfärdar till
Graceland för att uppleva Elvis Presleys unicitet. 251

Han pekar även på att det fortfarande idag vallfärdar 300 000 besökare per år till en
plats i Spanien den heliga Birgitta påstods ha besökt. Den kärna av potential som dessa
”reliker” besitter har sedan av regionala och lokala aktörer lett till en omfattande
mobilisering:
I båda fallen har platsen och deras genomförartalanger skapat en närmast ursinnig
mobilisering kring sina ikoner. Mobiliseringen har ägt rum hos flera olika samverkande
idébärare – inte bara hos en begränsad kärntrupp. En snöbollseffekt kan skönjas.252

Mobilisering, som är ett uttryck som använts ofta på RTP-möten253, är något som enligt
Asplund inte är särskilt svårt egentligen:
Konsten att mobilisera är inget hokus pokus. I kärnan ligger alltid ett lokalt intresse av att
samlas kring någon unik företeelse, som kan generera entusiasm bland lokala idébärare.
Så enkelt är det. Men samtidigt skapas – visar det sig – i det lokala spelet mot- och
medkrafter som utgör en spännande brygd av erfarenheter att lära sig av.254

På detta sätt återfinns även förhoppningarna om att hitta unicitet även i länen
Södermanland och Västmanland, starka symboler som samlar och drar, aktiverar och
inspirerar. Här kommer också branding och varumärke in som närliggande begrepp för
symbolutveckling255.
I hoppet finns att företag ska etablera sig och skapa arbetstillfällen genom att regionen
utstrålar attraktivitet, likaså vill man att turister ska vallfärda i stora skaror som i de
ovan givna exemplen. Problemet blir bara att hitta sådana uniciteter. I Sverige har jag
noterat en uppgång av antalet medeltids- och vikingamarknader, exempelvis de mer
kända i Visby och Arboga, men även mindre i Västmanland som i Kungsör och
250
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Riddarhyttan. Exemplet Riddarhyttan fick dessutom egen tid för presentation vid ett
tillväxtråd i Västmanlands RTP. Likaså ökar exempelvis antalet kanotleder och
naturleder i kommunerna. Hur många människor det går att locka med mer av samma i
kommun efter kommun är svårt att veta. Liksom på medeltiden tycks städerna försöka
haka på samma recept i många fall.

Det symboliska perspektivets givna roll i RTP
Det symboliska blir dominerande i RTP, vilket inte är särskilt märkligt mot bakgrunden
av att programmen i landet inte fick några för RTP öronmärkta resurser från staten.
Istället skulle programmen handla om att samla, koordinera och organisera de resurser
som redan fanns i omlopp i regionerna. Då inga nya pengar tillkommer och alla aktörer
redan ”är igång” med respektive verksamhet ute i länen – vad för medel har man då att
ta till om inte alla verksamheter kan kraftfullt effektiviseras?
Ett svar på den frågan är att använda symboliska medel istället för direkta medel. Att
anordna regionala möten, skapa arenor och använda symboliska påverkanskrafter blir i
sammanhanget tämligen resurssnåla insatser och enkla att initiera. Samtidigt blir
resultaten av en sådan strategi svåra att i efterhand bedöma framgången och nyttan av.
Kanske är det därför aktörerna så ofta hemfaller till att föra fram ”prat och ingen
verkstad” i en negativ betydelse, eftersom det i symboliska utvecklingsprocesser, som
att skapa kultur, ”anda”, värderingar och gemensamma föreställningar ofta visar sig ta
tid innan resultaten visar sig. Det är väldigt svårt att säga om RTP ger eller har gett
några resultat något som också framträtt tydligt i intervjuerna.
RTP kanske kan åskådliggöras metaforiskt som att den utgjort en utställningsmonter där
olika saker lyfts in för att belysas, att tillväxt är viktigt, visa på allt som händer i länet
och återigen – visa på vad som anses vara god utveckling eller goda exempel. Detta
styrks också av att huvuddelen av de projekt och kluster som omnämns i
programtexten256 inte har tillkommit på grund av RTP, utan lyfts upp som exempel i
RTP.
RTP-möten har också ur ett symboliskt perspektiv blivit, metaforiskt sett, en teater257
där olika parter/skådespelare tillåts att spela upp/ut sina register, i workshops,
presentationsrundor eller som ledare av dessa arrangemang, där också regisserandet blir
något av en maktfaktor vilket vi kunde se i föregående avsnitt. Det går att se elementen i
ett klassiskt drama spelas ut under mötenas gång, med inledning, en intrig som
innehåller ett spänningsförhållande – till exempel ett yttre internationellt hot,

256
257

Länsstyrelsen Västmanland, 2004, s 22
Bolman & Deal, 2005

180

Sidhuvud
globalisering, annalkande lågkonjunktur, med flera – och även en upplösning med RTP
och länets aktörer som potentiellt spelar hjälteroller.
Ändå är det symboliska perspektivet kanske också ett hoppfullt perspektiv då det också
tar med i beräkningen att det inte ”bara blev prat” av det hela. Cohen och March menar
till exempel att själva samtalet och skapandet av symbolerna är en av
huvudfunktionerna med ett utvecklingsprogram. Sjösättningen av stora planer har
viktiga uppgifter då den resulterar i interaktion, diskussion och engagemang som tvingar
olika grupper och aktörer till att mötas, samarbeta och diskutera framtiden. Själva
interaktionen i sig kan vara positiv men det stora värdet i resultatet av dem är oftast inte
i korrekta analyser om framtiden utan handlar snarare om bildandet av gemensamma
målbilder och delade prioritetsordningar.258 Kanske har en av de kommunala aktörerna
i en av intervjuerna en poäng när han menade att:
Jag tror att finessen med det här trots allt ligger i processen, att sätta sig ner och fundera
och reflektera, inte kanske i vad man faktiskt skriver ner…

Sett ur det perspektivet finns själva nyttan med att ta fram ett nytt regionalt
utvecklingsprogram i det att det innebär en process där aktörerna, själva och i grupper,
blir tvungna att mötas, reflektera och inte minst – att prata.

Innovativitet och kreativitet i organisering
RTP skulle för länet inte bara medföra en bättre organisering av länets aktörers arbete,
det skulle också innebära nya sätt att arbeta. Här kommer innovations- och
kreativitetsperspektivet att knyta an till RTP-processen genom aspekten att
målsättningen för programmet också var att det skulle medföra en förändringsprocess
för länet. Förändring i sig knyter an till innovationsbegreppet genom att antyda att något
går från ett tillstånd till ett annat, men innovation tillför också tanken om att det nya
också på något sätt är bättre än det gamla.
Till exempel var målet uttryckligen i programmet att hitta nya och innovativa sätt att
arbeta med tillväxtfrämjande åtgärder, ett mål som också knyter an till ett av
utvecklingspartnerskapens fundament – att hitta innovativa metoder och lösningar för
att lösa problem av samhällelig karaktär. I samma andetag som ”nya innovativa
lösningar” nämns ligger också kreativitet nära till hands, man kan rimligtvis anta att det
krävs någon form av kreativ process för att komma fram till innovativa lösningar. Utan
någon form av kreativa inslag skulle de inte bli lika innovativa i slutändan. Det
intressanta är att en huvudpart av det som är skrivet inom området kreativitet och
innovativitet bildar ett kontrasterande synsätt mot det strukturella och symboliska
perspektiven.
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En grundtes är att kreativitet är något som föds ur olikheter hos en grupp som försöker
att samverka kring en problemlösning. Innovationspotentialen kan till och med ibland
ses som lika med de olikheter som de ingående aktörerna besitter.259 Tanken är att de
olikheter som blir tydliga i ett sammanhang, till exempel vid en övning i
problemlösning, tvingar fram nya sätt att tänka, i motsats till om väldigt likasinnade
aktörer gör samma övning då de i teorin förväntas att tänka mer likartat. Sannolikheten
ökar att lösningen blir okonventionell och mer kreativ om olikheterna kan leda till nya
oväntade kombinationer av kompetenser och nya associationsbanor i den kreativa
processen.260 På samma sätt så är konsensus, i en analog jämförelse enligt ovanstående
synsätt, ett dåligt utgångsläge för kreativa lösningar, medan dissensus tvingar fram
diskussioner och gör att olika synsätt kommer till ytan.
Ett skadligt fenomen i utvecklingsprocesser där grupper bildas för problemlösning är
därför det som kallas för grupptänkande som uppstår när kollektivets tänkande i alltför
hög grad formats till att vara likadant. Lösningar hamnar då regelmässigt ”inside the
box” och innehåller inte mycket av utveckling och nytänkande.261 Grupptänk uppstår
bland annat som ett resultat i en arbetsprocess där aktörer omedvetet - och medvetet söker konsensus. Det kan vara ett resultat av att aktörerna vill komma överens för att
minska det obehag som konflikter och spänningar kan medföra. Det kan också vara ett
resultat av ett alltför starkt ledarskap eller att olikheter i gruppen undertrycks och inte
tillåts komma fram.262 Resultat visar också generellt att grupper genererar mindre
kreativitet och idéer än om deltagarna är kreativa på egen hand, men här är resultaten
inte entydiga. Till exempel visar det sig att externa faktorer, ledarskap och kultur spelar
en signifikant roll för hur väl grupper tar sig an kreativa utmaningar.263
Ofta plockas också de mest organiska och kaotiska miljöer fram när framgångsrika
kreativa organisationer ska exemplifieras. Det är lekfulla arbetsplatser, där inget är
”fel”, högt i tak, människor rör sig fritt i öppna lokaler som ofta är ”alternativt” inredda
sett till vanlig konventionell kontorsstandard.264
Tanken och ideologin i dessa företag verkar ofta vara att kaos är önskvärt, och nästan en
nödvändighet för kreativitet och innovation, i motsats till struktur och konformitet som
skulle ”döda” denna anda i organisationen.
Det finns naturligtvis exempel på synsätt som vill nyansera och balansera tankarna om
att det är den fria och organiska organiseringen som är det enda idealet om hög
innovativitet ska uppnås. Till exempel att:
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It´s easy to find prescriptions for innovative organizations which highlight the need to
eliminate stifling bureaucracy, unhelpful structures, brick walls blocking communication
and other factors stopping good ideas getting through. But we must be careful not to fall
into the chaos trap – not all innovation works in organic, loose, informal environments or
“skunk works” … // To little order and structure may be as bad as too much.265

Det är ändå synen på att är det oväntade som ger grunden för innovativitet som
dominerar. Kombinationen av olika saker från osannolika håll ger upphov till nya sätt
att tänka och därmed också potential för innovation. Till exempel i kombinationen av
olika perspektiv266, kulturer och kompetensområden267, individuella olikheter i en
grupp268, samt förmågan att tänka lateralt269
I tidigare kapitel kunde vi läsa om en studie som följt Mälardalsregionens ambition att
utvecklas som funktionell region, utförd av Westholm med flera. Denna studie följde de
utvecklingspartnerskap som bildats runt den regionala utvecklingen i Mälardalen, och
fann att dessa i regel har konsensus som ledstjärna. Konsensus ligger också i
partnerskapets natur som organisationsform. Studien beskriver hur dessa partnerskap
verkar förstelnande för nya synsätt och olikheter – och därmed också kan inverka
negativt för tillväxt, utveckling och innovativitet. 270 Med starka symboler och delvis
hotfulla bilder av en omvärld som springer ifrån utvecklingsmässigt, följer
partnerskapet med kollektivt i samma synsätt på vad som är hot och vad som är lösning.
Resultatet blir att fler och fler tänker lika och når något som skulle kunna rubriceras
som grupptänk enligt ovanstående beskrivning. En av orsakerna bakom detta kan vara
partnerskapens konsensussökande. Enligt Stasser och Birchmeier så är konsensus att
betrakta som en psykologiskt riskfylld ”genväg” till antagandet om att något är att
betrakta som korrekt och rätt. Det kritiska tänkandet upphör om alla är överens och
dolda aspekter som skulle vara fruktbara undertrycks.271
Frågan är om också RTP löper samma risk. Här uppstår en intressant fråga kring olika
krafter som potentiellt motverkar varandra. Enligt det strukturella perspektivet så
behöver vi ordning och ”rätt” struktur för att nå framgångsrika resultat. I det symboliska
perspektivet kan, något förenklat, framgången beskrivas ligga i att en större grupp
människor börjar se saker på samma sätt – ”mental programmering” var ett uttryck som
bland annat användes.
I motsats till detta kommer andra tankar om kreativitet och innovativitet fram, tankar
som hämtar hittar sina ideal till stor del i olikheter och i inslag av oordning. Är det då
någon god idé att försöka initiera organisering i regionala tillväxtprogram som uttrycker
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en önskan om mer ordning, en ökad samsyn och en organisationsform som lutar sig mot
konsensus som ideal – men samtidigt också att programmet ska innebära att kreativa
och innovativa lösningar tas fram? Potentiellt finns starka spänningar mellan dessa olika
teoretiska ytterligheter och dilemman.
Den centrala tanken i ovanstående är att olika teoretiska riktningar ser olika på
hur den ”goda utvecklingen” nås och har olika känslighet för huruvida dimensionerna
ordning eller kaos, dissensus och konsensus är skadligt eller önskvärt. Till exempel
verkar innovations- och förändringsteori i högre grad bejaka det kaotiska som positiv
komponent för att uppnå innovativitet, medan det strukturella och symboliska
perspektivet söker ordning och konsensus som grund för utveckling.

Kaos, ordning och innovativitet
Det kaosteoretiska perspektivet ger en intressant möjlighet att utforska dikotomin
ordning och kaos som visat sig vara av central betydelse i den regionala
programkontexten. Kaosteori, eller den närbesläktade systemteorin, utgår ursprungligen
ifrån matematiska modeller – till exempel i tillämpningar som att försöka förutspå stora
väderomslag i tidiga datorprogram på 60-talet272. Teorierna hämtar sin modell från
fysikens och biologins värld men har tagit ett språng till att tillämpas även på sociala
system och inom organisationsteori. Ett exempel på detta är Sven Hamrefors273 som
utgår från ett kaosteoretiskt perspektiv i sina teorier om organisering och innovation.
Enligt Hamrefors skapas förutsättningar för förändring när ett system i ordning möter
och kombineras med kaos. Detta genom att två huvudrekvisit måste uppfyllas samtidigt.
Det ena är att kaos och ordning måste existera samtidigt i systemet, det andra är att de
ska kunna samverka på något sätt. Kaos och ordning, som är varandras motsatser, kan
alltså enligt kaosteori samexistera för att de representerar olika processer eller påverkar
en situation från olika håll. I viss mening är benämningen kaosteori en smula
vilseledande då det är en teoretisk modell som intresserar sig för både det kaotiska och
det ordnade.

272
273

Ahrenfelt, 1995
Hamrefors, 2009

184

Sidhuvud

Ordning

F
Ö
R
Ä
N
D
R
I
N
G

Kaos

Figur 7: Förändring i gränslandet mellan ordning och kaos. Hamrefors, 2009, egen
bearb.
Hamrefors menar att mellanmänsklig interaktion kan förstås med kaosteori. Det ligger
helt enkelt i den mänskliga naturen att både söka ordning (stabilitet) och kaos
(förändring) i våra liv. I gränslandet mellan ordning och kaos uppstår ett spännande
utrymme för förändring och innovation.274
Det som i allmän mening upplevs som kaotiskt blir enligt kaos- och systemteori något
som snarare bör benämnas som komplext. Något som är helt kaotiskt är också något som
är helt oförutsägbart och slumpartat, ett tillstånd som är svårt att hitta i sin renaste form.
Det komplexa åsyftar inte till ordets vardagliga användning som synonym till
komplicerad, utan innebär något som är svårt att förutse men som ändå går att
manipulera eller ge förutsättningar för en önskad utveckling275. Till exempel kan en
högdetaljerad kartbild över Västmanland vara komplicerad för att den innehåller så
mycket information och smådetaljer, medan länet är komplext ur synvinkeln att det
innehåller en stor mängd aktörer som gör en mängd olika saker vilket gör att det blir
svårt att påverka eller förutse utvecklingen på ett exakt vis. RTP som program landar
alltså enligt detta synsätt i en komplex verklighet där det inte helt går att förutspå dess
resultat i förväg eftersom dess resultat beror på så många parametrar i dess omgivning
och liksom en svåröverblickbar mängd interna faktorer
Komplexiteten återfinns i olikartade föreställningar inom de sex huvudteman som
beskrivits. Aktörerna målar upp en region i ”kaos” genom den svåröverblickbara
aktörsflora som finns, med aktörer som strävar åt olika håll, har olika fokus, olika
synsätt, olika uppdrag/finanisering och som gärna suboptimerar för den egna
organisationens vinning, även om det inte gynnar länet i stort.
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En ingång till att kombinera ”kaos” och ”ordning”, som kan leda till goda resultat, ger
Hamrefors i sin teori om kommunikativa och innovativa organisationer. Tanken är att
om aktörerna når fram till gemensamma föreställningar som är stabila och ger
vägledning, stabila koncept som Hamrefors benämner dem¸ men ges utrymme för
variabilitet i handlingsvärlden – så finns möjligheten att uppfylla de två grundrekvisit
som ovan nämndes.276
Möjligheten finns därmed att RTP som process skulle kunna fungera som normerande
verkar formande för stabila koncept – men eftersom aktörerna är löst knutna till
partnerskapet finns fortfarande betydande frihet i handlingsvärlden. RTP fungerar i så
fall enligt principen prata i programmet – handla på hemmaplan.

Organiseringen av tillväxt i ett län, en svår nöt att knäcka - en
reflektion
I de nu presenterade perspektiven på organisering visas med tydlighet att vad
organisering är och ger för förutsättningar blir väldigt olika beroende på vilket
perspektiv som kan sägas vara det dominerande. Likaså ser vi olika saker beroende på
perspektiv som väljs när man studerar en organiseringsprocess. För att visa vad det
innebär om detta överförs till en tankemodell kring det organiserade länet sett ur en
RTP-utgångspunkt, blir resultatet att RTP-processen får olika karaktär, logiker, ideal
och mål beroende på vilket perspektiv som beaktas
Detta summeras i nedanstående tabell som försöker att visa på de olika perspektivens
olika synsätt – och vad RTP får för potentiell roll enligt respektive synsätt.

Det ”organiserade” länet
Fem perspektiv på
organisation
Ett Partnerskapsperspektiv

276

RTP genom de fem perspektiven
Länets aktörer fungerar som ett coachande
partnerskap som frigör den entreprenöriella
potential som finns i en region där tillväxt och
entreprenörskap ses som individers och gruppers
möjligheter till att förverkliga idéer och
drömmar. RTP-partnerskapet fungerar som ett
demokratiskt forum där alla kan komma till tals
och har lika medbestämmande
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Ett Strukturellt
perspektiv

Ett Maktperspektiv

Länet fungerar som en väloljad maskin där tex
entreprenörer vid behov av möter ett ordnat
system av aktörer som alla är specialiserade på
sitt område, är effektiva med offentliga resurser
och lätta att navigera rätt bland. Hanteringen för
att skapa nya tillväxtföretag är standardiserad och
aktörerna riskerar inte att överlappa varandras
områden
Länets aktörer finner sätt att hantera de olika
målsättningar och konkurrenssituationer som
finns. RTP blir en process där det avgörs vilka
intressen och frågor som ska prioriteras, samt
vilka aktörer som är de tongivande i regionen

Regionen som en
väloljad maskin

Regionen som
dragkamps- och
förhandlingsarena

Ett Symboliskt
perspektivet

Länets aktörer bildar genom RTP-processen
gemensamma målbilder och skapar också en
regional identitet. RTP blir en arena där
framgångsrika exempel och historier lyfts fram
som symboler för vad som är god utveckling.

Regionen som
teater

Ett Innovations- och
kreativitetsperspektiv

Länet skapar via RTP en miljö där nya idéer kan
uppstå och gro, där det är högt i tak, fritt spelrum
för nya grepp och kreativa lösningar. Ju mer olika
aktörer som är med, desto högre blir potentialen i
lösningarna

Regionen som
inkubator

Tabell 8: Perspektiv på RTP som organisering.
Var och en för sig ter sig varje perspektiv möjligen en smula naivt och här utgör de
snarast idealbilder som bejakar olika ideal. Här följer några exempel på hur de olika
perspektiven uppvisar begränsningar:
•

•

•

•

Partnerskapsformen har ovan nämnts som en sådan idealbild som projicerats
med ett brett spektrum av positiva attribut som visar sig vara svåra att leva efter i
praktiken.
Ytterligare exempel kan ses i det strukturella perspektivet som kan tyckas naivt i
så motto att det lutar sig i så hög grad mot rationalitet där verkligheten ofta (och
människor) beter sig irrationellt och svårförutsägbart.
Likaså har maktperspektivet ett kanske överdrivet pessimistiskt syn på
organisationers och individers möjligheter att agera, det mesta verkar låsa sig i
politiska dragkamper och kompromisser, individen blir en marionett i en större
maktdisciplinering.
Det symboliska perspektivet kan kritiseras utifrån att det är svårt att leda i bevis
hur gemensamma värderingar formas genom symbolisk styrning och hur
varaktiga sådana förändringar blir. Till exempel utstår organisationskultur-
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•

forskningen kritik för att studera något som till stor del verkar vara omöjligt att
studera, det vill säga de djupa värderingarna - som enligt samma teoribildning
också i hög grad är osynliga för bärarna av dem och den egna kulturen - samt
hur de kan kopplas till kollektiv (organiserad) handling.
Innovations och kreativitetsteorier kan upplevas naiva i den meningen att de
lutar tungt mot att det skulle fungera i praktiken med starka olikheter hos
aktörer, att det går att skapa miljöer där kritik inte får hämma kreativitet och det
kaotiska är en källa till innovation.

I ett föregående avsnitt har vi också stiftat bekantskap med ett kaosteoretiskt perspektiv
som öppnade för en möjlig gynnsam symbios mellan kaos och ordning. Det
kaosteoretiska perspektivet kan också ifrågasättas utifrån det att teorierna ofta har sitt
ursprung från helt andra källor, det vill säga matematiken, fysiken och biologin. Det är
med andra ord en teori som inte ligger nära det den vill förklara eller studera. När
teorierna överförs till att försöka förstå och förklara sociala system blir de istället
tankefigurer och metaforer som inte nödvändigtvis speglar exakt hur teorin fungerar i
sin ursprungsform inom de mer naturvetenskapliga grenarna.
Vad är då poängen med alla dessa teorier som uppvisar olika brister var och en för sig?
Jo, att vi kan låta erfarenheterna från RTP sippra igenom dessa olika teorier och
därigenom få en relativt rik bild det som har hänt (eller inte hänt) i programmet samt
vilka möjligheter och problem det här med regional organisering innebär.
Faran är att programarbete lutar sig i alltför hög grad på endast en eller få infallsvinklar.
En idé är, till exempel, att om partnerskapsperspektivet och det strukturella perspektivet
fått råda i alltför hög grad i programarbetet har man sannolikt missat en rad viktiga
aspekter som de andra perspektiven skulle hjälpt till att belysa. Det kan ge upphov till
en smalare bild av var problem och lösningar befinner sig och dessutom leda
utvärdering till skeva resultat, man tittar på fel ställen efter resultat, eller försöker
härleda.
Ett intryck som verkar grundat i erfarenheterna kring RTP är att ursprungsmålen med
programmet i huvudsak kretsar kring ett strukturellt perspektiv, tillsammans med en
önskad innovativitet. Medlet och farkosten för att nå dessa mål blev bland annat
skapandet av regionala partnerskap. En intressant följdfråga kan då vara huruvida
partnerskapsformen gynnar dessa två mål. Som ovan nämnts så verkar teorier kring
innovativitet i viss mån ta avstånd från hög grad av struktur och ordning.
Å andra sidan verkar partnerskapen i praktiken inte heller effektiva i att skapa nya
strukturer utan snarare vara goda arenor för dialog, kommunikation och prat. I så motto
kan partnerskapet vara en funktionell form för att nå innovativa resultat genom sin
organiska organisering och sammansättning av aktörer från många olika områden vilket
ger spännande gränssnitt mellan olika kompetenser. En ytterligare undring kan då vara
om RTP varit framgångsrikt i att utnyttja partnerskapen till att skapa arenor för att öka
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mängden och kvaliteten i idéerna om regional utveckling och tillväxt. Är de väl
utformade för detta ändamål? Det ligger inte i denna avhandlings ambition att ge ett
entydigt och enkelt svar på den frågan, men en personlig reflektion är att de skapade
regionala arenorna kanske inte helt och fullt utnyttjar den potential som finns för att
renodla både det symboliska perspektivet, liksom de innovativa och kreativa aspekter
som borde gå att odla i annorlunda former än endast genom traditionella
workshopsdiskussioner som i regel är formen för samtalen.
Det perspektiv som känts dominerande bland de förhoppningar som fanns på RTP ligger
i det strukturella spektrumet. Här har upplevelsen bland aktörerna varit att resultaten
varit magra. Däremot kanske de egentliga resultaten finns på den symboliska nivån,
men dessa resultat är svårare att visa på, och dessutom motivera och argumentera den
direkta nyttan av då de resultaten är lika direkta och handfasta. Utan gemensamma
verklighetsuppfattningar är organisation inte möjlig277. För att den ska fungera måste
gemensamma föreställningsmönster ständigt skapas och brytas ner i sociala processer.
Här spelar symboliska former och uttryck en nyckelroll. RTP-möten blir en arena för
denna process. Det organiserade finns kanske att finna i det som processen indirekt
medfört, att aktörer delat varandras erfarenheter och verkligheter med varandra.
Begrepp har blivit gemensamma eller berikats från andra perspektiv. Likheter, men
också skillnader mellan aktörer har blivit tydliggjord i möten och samtal.
Det symboliska perspektivet är dock inte okänsligt för makt. Risken är här att RTP:s
program blir ett uttryck för de dominerande krafter som ”vunnit kampen” om vilka
frågor som är viktiga. Återigen blir också RTP-möten en spelarena för symbolisk
manifestation om vad som är ”bra föregångsexempel” och vilken agenda som ska råda.
Här är inte länsstyrelsen den enda aktören, utan även de processledare som ingår
kommer från olika hemorganisationer som strider för sin plats på den regionala kartan.
Andra aktörer ser arenan som en plats där instick är möjliga för att ”ta plats” och
påverka, medan vissa aktörer mer indignerat inte deltar på grundval av att de inte känner
att det är meningsfullt. Detta är inte önskvärt ur ett partnerskapsperspektiv med bred
uppslutning och demokratiska ideal som ligger i botten.
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13. Pratnerskapet – en organisationsform
Så långt har RTP diskuterats utifrån olika organisationsteoretiska utgångspunkter. Det
är därmed dags att återknyta till de två centrala dimensionerna prat respektive handling
– men också samtidigt behålla fokus på organisation för att komma vidare mot en
klarare bild av vad för typ av organisation RTP är.
Rent intuitivt kan vi förstå att både prat och handling pågår i alla organisationer – en
organisation som är helt ”tyst” och befriad från användandet av ord torde vara svår att
finna. På samma sätt är det lätt att tänka sig att det är svårt att hitta organisationer där
det inte existerar handling. En sådan organisation skulle få svårt att överleva, det händer
ingenting. Ingenting produceras eller åstadkoms. Prat och handling är därmed två
processer som samexisterar i alla organisationer av nödvändighet. Däremot existerar de
inte i samma omfattning i olika organisationer – en del har större fokus på prat, andra
har större fokus på handling.
En forskare som studerat detta är Nils Brunsson278. Han menar att prat och handling
(talk and action) är två parallella processer i organisationer, liksom att vissa typer av
organisationer tenderar att lutar mer åt det ena eller det andra. Det som framträder då är
också två olika sätt att organisera utifrån vitt skilda rationaliteter. Brunsson väljer att
kalla organisationer med stark tonvikt på prat för politisk organisation, kanske också
med tanke på att de exempel som lyfts fram ofta är från den politiskt styrda offentliga
sfären. Dock är det just pratet som framstår som det essentiella i den politiska
organisationen, samt även som det typiskt framträdande i RTP som organisering. Jag
kommer därför framledes benämna den som pratorganisation istället för politisk. I den
andra typen, handlingsorganisationen, råder en större likhet med det klassiska tjänsteeller varuproducerande företaget – här är handling det centrala paradigmet.
Brunsson lanserar också begreppet organisatorisk hypokrisi (hypocrisy) i detta
sammanhang – ett begrepp som låter dramatiskt och måhända har en negativ klang. Med
hypokrisi åsyftar han dock den ”naturliga” särkoppling som finns i alla organisationer:
mellan det som sägs för det första, det som beslutas för det andra och det som görs för
det tredje. Det finns inte sällan en inkongruens mellan dessa tre – det finns skillnader
mellan exempelvis det som sägs och det som görs.279 Det naturliga i sammanhanget
ligger i att organisationer i regel är beroende av att kunna hantera en komplex och
heterogen omvärld å ena sidan (vilket pratorganisationen är duktig på), och å andra
sidan skapa en hanterbar enkelhet och tydliga mål för att nå effektivitet (vilket är
handlingsorganisationens styrka). För att nå legitimitet behöver pratorganisationen säga
”rätt” saker, men för att handlingsorganisationen i sin tur ska få samma legitimitet
behöver de göra rätt saker.
278
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Det är inte svårt att se användbarheten av denna tankemodell överfört på till exempel
RTP-partnerskapet. Här uppstår genast frågor kring om partnerskapet kan ses som
antingen pratorganisation – eller om det kanske är en handlingsorganisation som
uppfattas ägna sig åt för mycket prat? Vi återkommer till detta, men tar avstamp i att
måla upp handlings- respektive pratorganisationen som teoretiska idealtyper. Det vill
säga en måhända utopiskt ”ren” bild av hur de skiljer sig åt – och därigenom bildar
dikotomier varigenom en verklig organisation kan analyseras. I detta fall RTPpartnerskapet.

Handlingsorganisationen som idealtyp
Stoffet för att bygga upp handlingsorganisationen som idealtyp hämtar jag från
Brunssons action organization – men gör även några jämförelser med tidigare beskrivna
organisationsperspektiv. Som redan nämnts får denna typ av organisation sin legitimitet
genom sin handling – det vill säga att göra saker, att göra rätt saker, och att göra det
effektivt. Enligt en transformationsmodell skulle denna organisation lätt kunna förstås
som att organisationen omvandlar input i form av resurser till en output bestående av till
exempel varor och tjänster.
För att få legitimitet och ses som en väl fungerande handlingsorganisation behöver den
sålunda vara effektiv – vilket till exempel åstadkoms genom specialisering, vilket också
medför att det är en fördel om organisationen kan ägna sig koncentrerat åt så få saker i
taget som möjligt, samt att lösa så få problem och avvikelser som möjligt. I den
bemärkelsen liknar handlingsorganisationen i mångt och mycket de tidiga tankarna i det
strukturella och moderna perspektivet. Handlingsorganisationen är i sin karaktär
osäkerhetsundvikande och söker ”ordning och reda”, repeterbarhet och stabilitet i sina
resultat. Den liknar den byråkratiska organisationen i sina ideal. Organisatorisk
hypokrisi framstår som något oönskat eftersom det ska finnas en tydlig
överenstämmelse mellan det man säger ska göras och det som faktiskt görs.
Det går också att jämföra handlingsorganisationen med ett symboliskt/kulturellt
perspektiv och även i det sammanhanget framträder samma bild av en organisation som
eftersträvar enkelhet och stabilitet. Det vill säga; samsyn och konsensus är att föredra
framför konflikt och dissensus vilket bara ses som fördröjande omständigheter som
hindrar själva handlingen. Att hålla alltför många åsikter och synsätt i luften samtidigt
framstår irrationellt, tidsödande och ineffektivt. Handlingsorganisationen vill även hålla
tolkningen omvärlden och den egna verksamheten så enkel och entydig som möjligt,
vilket gör att endast en eller ett fåtal ideologier får utrymme.
Detta fokus på enkelhet i koncepten och likriktning menar Brunsson leder till ett slags
”organisatorisk dumhet”, han menar bland annat att:
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”To put it bluntly, the action organization makes people narrower or stupider than they were
before they joined it”280

Detta går att jämföra med de idéer som tidigare beskrivits om kreativa och innovativa
organisationer, som i motsats till handlingsorganisationen, bygger på förmågan att
upprätthålla pluralitet och många perspektiv samtidigt. Handlingsorganisationen är mest
av allt intresserad av lösningar, men inte alls av problematisering. Inte heller
maktperspektivet låter lockande eftersom det bejakar det faktum att organisationer
består av olikartade intressen och politiska processer.
Det stora fokus som ges åt den interna effektiviteten gör att handlingsorganisationen
mest av allt är intresserad av det som pågår inom organisationen och endast har en
indirekt koppling till omvärlden. Den är inriktad på nuet och kort sikt, snarare än
visioner och framtid. Framtiden är okänd och problematisk, medan nuet framstår som
mer påtagligt och enkelt att hantera.
Vad gäller förhållandet till rationalitet så är det förhållandet en smula kluvet. Ser man
till de klassiska strukturella och moderna perspektiven så liknar de lite urtypen av
”economic man” -homo oeconomicus - när det kommer till exempelvis beslutsfattande.
Det rationella beslutet fattas genom en fullständig genomlysning av alla tänkbara
alternativ och scenarier, samt tillgång till fullständig information – efter analys kan
sedan det ”kloka” och rationella beslutet fattas. Här skiljer sig handlingsorganisationen
från dessa modeller en smula i det att den aldrig har för avsikt eller ambition att få grepp
om den komplexitet som finns i det mest rationella av alla beslut – här eftersträvas
enkelhet och snabbhet i processen, vilket innebär att besluten (i alla fall enligt
Brunsson) kan ses som irrationella. Jag väljer här att snarare se att organisationer
använder olika rationalitet som grund för sin verksamhet och beslutsfattande. Det som
är rationellt för en organisation framstår därför irrationellt för en annan.

Pratorganisationen som idealtyp
Pratorganisationen är som redan tidigare antytts den diametralt motsatta gentemot
handlingsorganisationen och bygger på det som Brunsson benämner som political
organisation.281 Här uppenbaras en organiseringsform som uppvisar, och bejakar, ett
brett spektrum av olika normer och värderingar. Konflikt blir därmed någonting
naturligt eftersom det finns olika ideologier och intressen som vill komma till tals.
Därför ses maktkamp som självklar och en del i den politiska processen med dragkamp
mellan intressen, om inflytande och för idéer. För att återigen återknyta till den

280
281

Brunsson, 2006, s 16
Brunsson, 2006

193

Sidhuvud

”kreativa” organisationen så finns här ett större utrymme för just idéer och möten
mellan olika sätt att tänka.
Till skillnad mot handlingsorganisationen bygger pratorganisationen sin legitimitet på
att säga ”rätt” saker, och att fatta ”rätt” beslut. Med rätt i detta sammanhang menas inte
alltid det som är rätt och rationellt ur ett handlingsperspektiv – utan kan istället
återspegla vad organisationen förväntas säga, eller vad som vinner mest genomslag,
uppmärksamhet eller popularitet i omvärlden och internt.
Beslutsfattandet i en pratorganisation föregås av intensiva diskussioner och
förhandlingar, delvis av anledningen i att den vill demonstrera för omvärlden det ”goda
beslutet”, men även om detta inte nås utan leder till ändlösa diskussioner så är detta
ändå viktigt att visa upp. Det handlar även om att skapa arenor för inblandade aktörer
där man kan få delta med att säga rätt saker och där besluten blir av underordnad
betydelse eftersom de inte direkt kommer att leda till handlingar. Organisationen är
därmed mer problematiserande i sin karaktär än lösningsinriktad, och också mer
utåtriktad gentemot omvärlden där den hämtar mycket av sin legitimitet,
Om handlingsorganisationen ser specialisering som något som gynnar dess verksamhet
så blir det även här det motsatta, pratorganisationen är i sin ideala grundform
generaliserad vilket också antyds redan i sammansättningen där en mer heterogen grupp
med många olika intressen ingår.
Vad producerar då en pratorganisation? Enligt samma transformationsmodell som
användes i föregående avsnitt består här organisationens output av tre saker – den
producerar prat, beslut, men också ideologi. Det vill säga förutom producerandet av
diskussion, förhandling, ord, dokument – produceras även olika sätt att se på världen
och idéer om hur vi ska tolka den. Något som produceras utifrån den interna
maktstruktur som finns i pratorganisationen. Därigenom blir också det symboliska
perspektivet viktigt för pratorganisationen som gärna använder symboler för att
kommunicera mening och tolkning till omvärlden. Om handlingsorganisationen levde i
nuet och det direkt operativa så är pratorganisationen istället mer framtidsinriktad och
pratar gärna i termer av vision och mission

RTP som prat- och handlingsorganisation
Så långt kan vi förstå prat och handlingsorganisationer som två i allt väsentligt skilda
sätt organisera. Det utmärkande för idealtyper är dock alltid att de i regel inte existerar i
sin rena form ute i den så kallade ”verkligheten”. Istället uppträder oftast hybrider282
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mellan olika organisationsformer där det är vanligt att finna element från flera olika
typer av organisationsformer i en och samma organisation. Det typiska är dock att alla
organisationer ”lutar sig” i högre grad mot en organisationstyp mer än de andra och
benämns då enligt den dominerande typen. Det vill säga en maskinbyråkrati kan ha
inslag av mer organisk organisering inom sin organisation - men om huvuddragen är
maskinbyråkratiska så klassificeras den också som sådan.
I verkligheten dyker prat- och handlingsorganisationen upp parallellt inom samma
organisation. Däremot finns det renare former av den ena och den andra inom olika
sektorer. Till exempel är det lätt att jämföra pratorganisationen med den politiska
verksamheten i till exempel riksdagen eller kommunalfullmäktige och där hitta stora
likheter. Det går också att hitta den i stora företag där högsta ledningen ofta kan sägas
utgöra en pratorganisation inom en handlingsorganisation. Det vill säga – en och samma
organisation kan organiseras efter vitt skilda modeller på samma gång men ofta på olika
nivåer. Det vanliga är att de högsta styrande nivåerna står för pratet och de lägre, mer
operativa hierarkiska nivåerna står för handlingsorganisering. Detta uppträder även i de
ovan nämnda politiskt styrda organisationerna – till exempel i en kommun där en
politisk pratorganisation sitter i toppen, men det finns många handlingsorganisationer
kopplade till den kommunala verksamheten i stort, allt ifrån sophämtning till äldrevård
och parkunderhåll.
Ovanstående dyker också upp när vi studerar RTP och ska sätta ord på vad det
egentligen är för organisation vi ser i praktiken. Till och börja med ser vi då att sfären
med RTP-aktörer i likhet med tidigare nämnda kommunala organisation är uppdelad i
olika skikt och nivåer. Där finns olika handlings- och pratnivåer där själva partnerskapet
ter sig pratintensivt och där själva handlingen i huvudsak verkar utföras ute i
partnerorganisationerna. I så motto kan man se att partnerorganisationerna har
representanter som för deras talan i själva partnerskapet.
RTP-partnerskapet matchar heller sannolikt inte en renodlad idealtyp helt och fullt ut.
Ambitionen är ändå att göra en genomlysning av RTP med pratorganisationen och
handlingsorganisationen som två dikotomiska jämförelseobjekt. För att summera
idealtyperna i ett antal begrepp presenteras nedan en tabell där en jämförelse kan göras
dem emellan och se hur begreppen får olika utfall beroende på organisationstyp.
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Handlingsorganisationen

Pratorganisationen

Output

Handling, Produkter

Prat, ideologi, beslut

Legitimitet

Att göra rätt saker

Att säga rätt saker

Kommunicerar
omvärld

till Aktion

Aktivitet

Sammansättning

Homogen

Heterogen

Målsyn

Konsensus

Dissensus

Handlingar

Koordinerade

Okoordinerade

Orientering

Lösningar

Problem

Ideal

Effektivitet

Icke ekonomiska värden,
legitimitet

Verksamhetsområde

Specialisering

Generalisering

Organiseringsfokus

Struktur

Kultur, symboler

Tabell 9: Karakteristiska drag hos handlings- respektive pratorganisationen (egen bearb,
av begrepp hämtade från Brunsson, 2006)

Tanken är nu att göra en genomgång av dessa begrepp och relatera det till RTP som
organisation.
Output: Empirin är ganska entydig på den här punkten – RTP uppfattas som att i
huvudsak producera stora mängder prat. Detta både i textform i dokumenten, liksom i
de partnerskapsaktiviteter som genomförs, till exempel tillväxtråden. Så långt liknar det
en pratorganisation, men på en punkt blir det inte lika självklart; beslutsförmågan. RTPpartnerskapet har i sig inget mandat att fatta stora regionala beslut, detta sker ju på de
politiska arenorna eller hos länsstyrelsen, alternativt nere i partnerskapsorganisationerna. På det sättet kan inte RTP liknas vid en regional ”riksdag”. Eftersom
beslutsförmågan och handlingsförmågan ter sig låg – bubblar uttryck som ”mycket
snack och lite verkstad” fram till ytan som nedsättande omdöme om organisationen.
Med andra ord finns det en underliggande förväntan på RTP som
handlingsorganisation. RTP vidareförmedlar handlingar från handlingsorganisationerna
till att framstå som egna handlingar.
Legitimitet: Som klangbotten för legitimitetsanspråken finns RTP-dokumentet som är
fyllt av beskrivningar av önskade tillstånd och visioner för regionen. Många skrivningar
och innehållet i text tycks styras av yttre förväntningar om vad som ska ingå i
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programmet – inte minst vad gäller aspekter som till exempel hållbar utveckling,
jämställdhet och entreprenörskap för att nämna några. Dessa aspekter förväntas ingå
både från en riksnivå, men också för att vissa utryck och begrepp är dominerande i den
rådande diskursen och i trender. På så sätt speglas också aktiviteter och möten av detta,
där sällan särskilt kontroversiella saker lyfts fram eller behandlas – utan ”goda
exempel” lyfts fram för att påvisa det som är ”rätt” och ibland lärdomar om vad som är
”fel”. Det vill säga att legitimiteten från central riksnivå bör vara hög, men eftersom –
återigen – RTP beskylls av sina aktörer för att präglas av prat utan handling, så åtnjuter
programmet en lägre legitimitet från det hållet. Här antyds istället
handlingsorganisationens sätt att göra rätt saker som legitimitetsgrundande, trots att
RTP saknar inflytande över dessa handlingar.
Kommunicerar till omvärld: Här är en intressant aspekt – aktion i dess rena mening
blir svårt för RTP att kommunicera till omvärlden, istället ser vi att det däremot finns en
mängd aktiviteter att redovisa, här framstår tillväxtråden som de mest framträdande.
Däremot är det här med ”omvärlden” svårare att sätta fingret på. I övergripande
beskrivning så måste RTP anses som en ganska okänd företeelse i regionen. Det är bara
känt inom en inre krets av regionala aktörer – och inte ens alla i denna sfär är verkligt
säkra på vad som egentligen står i själva programtexten. Här liknar RTP kanske mer den
inåtvända handlingsorganisationen än den omvärldsinriktade pratorganisationen ur den
synvinkeln, vilket ger RTP möjligheter av att framstå som både en andlings- och
ratorganisation.
Sammansättning: Eftersom RTP följer en partnerskapsmodell i sin organisering så
består den också av en mängd olika aktörer som representerar ett lika stort antal
organisationer, allt ifrån privata som offentliga, stora som små och med ett brett
spektrum av arbetsområden. Det kan inte ses som något annat än en heterogen samling
aktörer. Intressant är dock att denna heterogenitet dock ses som ett problem, dels
återkommer vi till det i senare begrepp, men kan i alla fall här peka på nyckelord som
”samsyn” att skapa gemensamt ”tänk” kring regionala frågor som ett sätt att snarare
homogenisera gruppen än att bibehålla olikheterna.
Målsyn: Ett av de uttalade målen med RTP är att samla regionens aktörer kring
gemensamma mål och skapa konsensus kring dessa, i empirin ser vi dock en annan bild
där de regionala aktörerna snarare visar bilder av en bred dissensus på många olika plan
och områden. Regionen består av en mängd olikartade intressen och konflikterande
målbilder, inte minst visade genomgången av maktperspektivet detta. I en
pratorganisation är detta dock naturligt – i handlingsorganisationen ses det dock som
ohållbart.
Handlingar: Den koordinerade och välstrukturerade organisationen är målet för en väl
fungerande handlingsorganisation liksom det är ett grundläggande synsätt i det
strukturella perspektivet, åtminstone i de flest av de typiska exemplen på vanliga
organisationer. RTP växer fram som ett svar på en upplevd ”oordning” bland de
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regionala aktörerna – det vill säga målen är handlingsinriktade – men däremot saknar
RTP förmågan att fatta viktiga beslut som skulle kunna förändra strukturer och blir
därför utlämnad till att utöva indirekt påverkan.
Orientering: Den handlingsinriktade organisationen är inriktad på problemlösning –
där finns naturligtvis en sådan förväntan på RTP-partnerskapet – men intrycken från
tillväxtråden ger distinkta intryck av att snarare vara problematiserande, även i de fall
man jobbar i workshops kring frågor så tenderar arbetet att problematiseras/diskuteras
snarare än att konkreta lösningar hittas. Däremot finns exempel på där aktörer har gått
samman för att söka medel till projekt, Attitydsmedjan har exempelvis nämnts tidigare.
I sådana fall är det ändå svårt att härleda aktiveteter till att vara kausalt beroende av
RTP – det vill säga, de kanske hade kommit till ändå.
Ideal: Målet med RTP är i grunden en effektivare och mer organiserad region vilket
antas främja tillväxten, men med utgångspunkt i RTP-möten så lyfts ofta ickeekonomiska värden fram, liksom att de goda exempel som presenteras ofta är kopplade
till hållbar utveckling vilket ibland kan stå i konflikt till rena effektivitetsideal och
snarare slå an en ton av legitimerande och symboliska aspekter.
Verksamhetsområde: I likhet med föregående beskrivna mål om en mer effektiv och
organiserad regionen ligger antagandet om specialisering med som medel att uppnå
detta. Från både aktörer och länsstyrelsen önskas en aktörssfär som är mer överskådlig
och lättförståelig – det vill säga att aktörer inte gör likartade saker och därmed gör
”intrång” på varandras verksamhetsområden. Vad RTP som partnerskap däremot ger
intryck av att vara är en generaliserad skara aktörer som uppvisar en stort spektrum i
verksamhetsområden, kompetenser och agendor, och inte sällan inom flera områden
samtidigt. Specialisering är något som snarare existerar ute i partnerorganisationerna,
själva partnerskapet är tydligt generaliserat.
Organiseringsfokus: Där handlingsorganisationen idealt strävar efter ordning och
struktur för att uppnå stabilitet, förutsägbarhet och effektivitet – så känner vi återigen
igen detta om önskan om att få ”ordning” på den regionala oordningen bland RTPaktörerna. Istället handlar mycket av arbetet om att förmedla symboler och skapa kultur.
Handlingsorganisationen lutar sig emot formaliserade beslutsvägar och hierarki –
medan RTP-partnerskapet består av en lösare sammansättning organisationsmedlemmar
där det inte tydligt framgår vem som bestämmer över vem eller vad. Framförallt så blir
Tillväxtprogrammet utlämnat till att använda symboliska och politiska
påverkningsmetoder eftersom den formella beslutsmakten inte finns att styra aktörerna i
någon egentlig mening.
Sammanfattningsvis ser vi att på punkt efter punkt faller RTP in i den högra stapeln i
tabell 9 – det vill säga man är i praktiken en pratorganisation, och därigenom också gör
sig förtjänt av epitetet pratnerskap. Vidare att på punkt efter punkt det finns önskemål
eller målformuleringar hos RTP-partnerskapet och i programtexten som håller till i den
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vänstra stapeln. Med andra ord, det verkar som att man har en regional pratorganisation
som man önskar vore en handlingsorganisation. Det stannar dock inte där utan det finns
fler implikationer. Om nu RTP är en pratorganisation så innebär det att den också har de
styrkor och fördelar som den typen av organisation typiskt har, liksom svagheter och
nackdelar. Vad som händer i processen är dock att när RTP utvärderas är att den i första
hand ses som en ”dålig” handlingsorganisation. Det vill säga, man utvärderar ett päron
utifrån utgångspunkten att det är ett dåligt äpple. Om RTP skulle utvärderas utifrån
perspektivet att det är en pratorganisation – ett pratnerskap – skulle utvärderingen
kanske istället visa att det faktiskt är ett framgångsrikt sådant, och gör det en
pratorganisation är bra på att göra. Den regionala handlingen är trots allt något som
utförs ute i partnerorganisationerna – där är det måhända mer ändamålsenligt att
utvärdera utifrån handlingsorganisationsidealen.
Upplevd skillnad mellan pratet uppe i pratnerskapet och handling ute i organisationerna
– man säger vissa saker men agerar annorlunda ute i praktiken. Till exempel konkurrens
och samarbete där man säger sig vara kollegor på RTP-möten men samtidigt strider till
exempel kommunerna mot varandra ute i regionen. Detta kan dock ses som naturligt –
det är helt enkelt ett ”normalläge” mellan prat- och handlingsorganisationerna.
Pratorganisationer
agerar
normerande
och
producerar
ideologi,
handlingsorganisationerna är tvungna att agera operativt i sin dagliga kontext.
Pratorganisationen pratar om framtid, handlingsorganisationerna om nuet.
I de traditionella organisationerna består oftast output - det som produceras - av lätt
kvantifierbara enheter vid till exempel en tillverkande industri, alternativt
värdeskapande handling i tjänster. I denna kontext blir ordning, reda, samsyn och
framför allt handling det rationella och centrala att sträva efter för att maximera
effektiviteten. I den organisering jag studerat passar de traditionella perspektiven
mindre bra - men används ändå eftersom de är de förhärskande synsätten på hur vi
värderar "bra" organisering. I detta fall har det regionala partnerskapet fått i uppgift att
samverka och finna nya, bättre arbetssätt för att öka den regionala tillväxten.
Mycket av arbetet har präglats av producerande av policy- och programtext,
återkommande möten och långa diskussioner mellan dessa aktörer. Det egna omdömet
som aktörerna fäller på partnerskapet är "mycket prat och lite verkstad". Man mäter
sedan partnerskapets framgång i traditionella kvantitativa mätetal, vilket är svårt på
många sätt, men kanske framförallt för att det inte är möjligt att bedöma huruvida
partnerskapet i sig kan påverka förändringar av indikatorerna. Om sådana indikatorer
ska kunna påverkas så är det enskilda oberoende organisationer som kan göra detta.
Fördelarna med att se RTP ur perspektivet att det är ett pratnerskap är flera, för det
första kan vi då se på vissa delar av organisering på ett nytt sätt - där det så kallade
pratet kan ses som en förutsättning för potentiell handling, och där vissa organisationer
kanske bör värderas efter förmåga att skapa prat och arenor för detta prat. I komplex
organisering (som i den regionala aktörssfären) handlar det egentligen mycket om att
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hitta förhållningssätt, mening och utväxla idéer/sätt att tänka. Detta ger ett konfliktfyllt
förhållande till den klassiska synen som förespråkar konsensus, ordning och samsyn men där kreativa pratnerskap kanske går ut på att upprätthålla en mångfald av synsätt
och dissensus för att kunna skapa något nytt.

Framtida forskning
Avhandlingen har visat på framväxten av så kallade pratorganisationer där RTP är ett
typexempel av en sådan. Det innebär inte att pratorganisationer inte kan i sig uppmuntra
till handlingar och aktiviteter, men det kan aldrig bli dess huvudsakliga verksamhet, då
dess påverkansmöjligheter är små inte minst på grund av bristande egna resurser. Vidare
är pratnerskapsorganisationen heterogen till sin natur där man inte kan förvänta sig
gemensam syn på vad organisationens viktigaste uppgifter är. Aktiviteter skapas utanför
denna organisation ofta oberoende av beslut som tas i pratorganisationen. Aktiviteter
beslutas främst i de organisationer som är medlemmars huvudsakliga arbetsgivare. Det
är sådana beslut som ger de handlingar som utförs med RTP stämpeln och som
avrapporteras i möten i pratorganisationen. I bästa fall innebär det att de erfarenheter
som då informeras om i pratorganisationen kommer andra medlemmar till godo och kan
ge dem kunskap om inriktning för deras framtida handlingar och aktiviteter. Slutsatsen
av detta blir att individer som medverkar i typiska pratorganisationer bör ha rätt
förväntningsbilder över vad sådana organisationer kan åstadkomma. Man bör t ex
utvärdera pratorganisationers heterogenitet och resultat utifrån hur effektiva
erfarenhetsutbyten som ägt rum i form i denna organisation medan om man vill
utvärdera resultat kan detta inte göras annat än genom studier av handlingar som
genomförts i ingående enskilda organisationer. Ofta har sådana handlingar startats långt
innan pratorganisationen bildats i vilket fall det gäller för pratorganisationen att plocka
upp den komplexa miljön i vilken den skapats och huvudsakligen fungera som en
katalysator genom informations- och erfarenhetsutbyte. Med ett sådant perspektiv så
finns det många aspekter som borde vara av intresse att forska vidare kring framöver.
I vilken omfattning kan man genom att skapa en pratorganisation verka som en
katalysator inom befintliga strukturer? Forskningen säger oss att etablerade strukturer
kan vara hinder om man vill åstadkomma radikala förändringar men att de kan fungera
för att genomföra marginella förändringar283. Detta skulle kunna studeras som ett
resultat av RTP och liknande aktiviteter. På vilka sätt har arbetet i enskilda ingående
organisationer i pratorganisationen förändrats?
Pratorganisationer kan inte utvärderas utefter handlingar i form av konkreta resultat i
form av tillväxt och sysselsättning. Om denna pratorganisation är effektiv i form av
erfarenhetsutbyte och därmed i viss mån som en lärande organisation säger detta inget
283

Se till exempel Aldrich, 1999
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om hur effektiva olika ingående organisationer är i sitt arbete med enskilda projekt som
ofta startats oberoende av pratorganisationen. Utvärderingar av RTP förutsätter att man
kan utvärdera enskilda ingående organisationer. Detta kan göras endast om ett sådant
arbete startar i samband med bildandet av pratorganisationen.
Hur länge kan en pratorganisation fungera? Det finns förstås en avtagande
inlärningseffekt i en pratorganisation som karaktäriseras av heterogenitet och dissensus.
Hur ser sådana avtagande effekter ut samt hur kan man förnya arbetet i
pratorganisationer?
Den typ av pratorganisation som RTP representerar kan ses som ett exempel på
organisation som skapats från ett uppifrån perspektiv i detta fall från en lokal eller
regional nivå. Det innebär att indikatorer och hur handlingar ska mätas delvis bestäms
från ett uppifrån perspektiv samtidigt som resultat mäts i enskilda projekt i enskilda
organisationer. I stor utsträckning måste projekt i enskilda organisationer bygga på
lokala förutsättningar. Här kan man forska på pratorganisationer som växer fram utifrån
ett lokalt perspektiv där även globala förändringar tas hänsyn till. Här finns en hel del
forskning kring glokala förutsättningar som man kan bygga på284.

284

Johannisson & Dahlstrand, 2008
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Intervju med Bo Bernerstedt, LänsstyrelsenVästmanland, 2004-10-06
Intervjuer med 7 stycken regionala aktörer i RTP Västmanland; 3 kommunala aktörer, 2 st processledare i
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Selegård, Erik Lindhult, Johan
Grinbergs)

Presentationsvarv tog mkt lång tid.
Jämtlands län presenterat som
föredöme för hur näringslivet
involverats i RTP-arbetet.
Fråga var om partnerskapet skulle
ev upphöra helt. Mötet lett av
moderator från Idélab
De områden som de ansvariga
processledarna såg som minst
genomförda behandlades
Arrangerad av Johan Grinbergs,
Peter Selegård och FSF. Del av den
nationella ”Entreprenörskapsveckan” samma vecka. Även

Sidhuvud
regionen.
Hur agera samlat för att öka
tillväxten i en region?

RUP-möte,
Västmanland,
(Hakonsgården,
Västerås)
Tillväxtråd, RTP
Västmanland, (Sätra
Brunn, Sala)
Processutvärdering,
Workshop, RTP
Södermanland,
(Dufweholms herrgård,
Katrineholm)
Tillväxtforum, RTP
Södermanland, (Safiren,
Katrineholm)

Tillväxtråd, RTP
Västmanland,
(Västerås)

2007-08-04

2007-10-18

2007-10-23

2007-11-28

2008-11-27

Presentation av RUPprogrammets olika delar.

Summering av RTP-processen
och framåtblick i den fortsatta
formen som RTP tar som del av
RUP
Exempel från Halland och
Värmland.
Framgångar som nåtts under
programperioden.
Utvecklingsbehov för det
fortsatta arbetet.
Omvärldsblickar på regionalt
tillväxtarbete, exempel från
Holland, England.
Stöd för entreprenörer i tidiga
skeden. Arbete i kluster.
Summering av tillväxten under
programperioden. Framåtblick
– från RTP till utvecklingsstrategi.
Viktiga frågor, insatser och
aktörer i nya RTP

internationella deltagare i form av
Amerikanska forskare som
huvudtalare. Deltagare från
Sörmland, Västmanland och
nationella organisationer, (tex
Nutek)
Workshopsarbete i smågrupper om
varje del av RUP

Johan Grinbergs höll eget föredrag
med reflektioner på RTP-processen.

Dagen hölls av FBA som står som
extern utvärderare av
Södermanlands RTP.

Det sista officiella RTP-mötet i
Sörmland.
Även några ledande sörmländska
politiker deltog.

Det första RTP-mötet under nya
RUP

