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Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur kommunal samverkan med det lokala 
näringslivet utformas utifrån teorier kring governance, policynätverk samt public-private 
partnerships. Detta genomförs utifrån en fallstudie av projektet ”Växtkraft och 
företagarutveckling” som är en del av den ekonomiska föreningen Växtkraft Kinda. I 
uppsatsen undersöks faktorer som gemensamma mål, resursutbyte, ömsesidigt beroende samt 
förtroende och vilken betydelse dessa har för samverkan. Dessutom granskas hur kontakterna 
mellan aktörerna är utformade samt vilken betydelse inflytande och konkurrens har i 
samarbetet. 
 
I uppsatsen kommer jag fram till att det existerar gemensamt formulerade mål även om de till 
viss del varierar mellan aktörerna. De resurser som utbyts är förutom de ekonomiska även tid, 
kunskap, kontakter samt lokaler. Kommunens representanter menar att resursutbytet främst 
sker i informella miljöer medan näringslivsrepresentanterna anser att resursutbytet äger rum i 
formella miljöer. Tre av de fem intervjuade anser att det finns ett ömsesidigt beroende mellan 
kommun och näringsliv samt att det är en omständighet som verkar som en drivande- och 
positiv kraft i samarbetet. Samtliga intervjuade uppger att förtroende är en viktig komponent i 
projektet men förtroendet är något mindre bland näringslivsrepresentanterna. De intervjuade 
uppger även att det finns en viss konkurrens mellan aktörerna inom projektet men att 
samarbete dominerar. Det finns dock vissa skillnader mellan kommunens och det lokala 
näringslivets uppfattningar om samarbetet. Kommunens representanter beskriver samarbetet i 
formella termer medan näringslivsrepresentanterna anser att det skall betraktas som en formell 
organisation. Dessutom menar kommunen att aktörernas inflytande beror på engagemang och 
kompetens medan näringslivet anser att storlek och position är avgörande faktorer. 
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1. Inledning 
 
Den svenska kommunala näringspolitiken är i en internationell jämförelse synnerligen 
intressant beroende på det starka kommunala självstyret samt att näringspolitiken tillhör den 
oreglerade delen av den kommunala verksamheten.1 Det svenska samhället har under de 
senaste tio åren genomgått övergripande förändringar vilka kan beskrivas i termer av 
privatisering, individualisering, teknologisering, decentralisering och internationalisering. 
Den offentliga förvaltningen har påverkats av sektorisering, fragmentering och differentiering 
vilket medfört att välfärdssamhället blivit alltmer komplext, svårförståeligt och svårstyrt. 
Dessa förändringar kan betyda att de traditionella institutionerna blivit omoderna och att deras 
arbetssätt förnyas och/eller förändras.2
 
Under 1990-talet blev det allt vanligare att samhällets olika aktörer inledde samarbeten. 
Grunden till detta var övertygelsen att ett utökat samarbete kunde lösa gemensamma problem. 
Det är på lokal nivå som samarbetet mellan det offentliga och det privata är mest utvecklat. 
Kommunen har under de senaste två decennierna fått större möjligheter att utnyttja de 
existerande resurserna. Detta har bland annat tagit sig uttryck i att kommuner inlett 
samarbeten med privata företag, frivilligorganisationer samt i vissa fall även andra 
kommuner. Denna form av samarbete brukar benämnas local governance eller urban 
governance.3    
 
De politiska och de ekonomiska sfärerna, som tidigare varit skilda åt, är numera 
sammanlänkade med varandra. Med en grund av gemensamma mål, som till exempel ökad 
tillväxt och att säkra arbetstillfällen, sammanförs företagare, tjänstemän och politiker för att 
arbeta tillsammans. Det är det växande beroendet mellan näringsliv och kommun som är 
grundorsaken till samarbetet. Med avseende på problemens natur tar sig dessa samarbeten 
olika former.4 Den ekonomiska föreningen Växtkraft Kinda är ett exempel på ett sådant lokalt 
samarbete mellan kommun och näringsliv. I den här uppsatsen analyseras hur kommunal 
samverkan med det lokala näringslivet kan utformas utifrån teorier kring public-private 
partnerships, policynätverk och governance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Pierre, Jon, (1992) Kommunerna, näringslivet och näringspolitiken. Beyronds Grafiska AB, Malmö. s. 10-11 
2 Björk, Peder, Bostedt, Göran, Johansson, Hans, (2003) Governance, Lund, Studentlitteratur. s. 7-9 
3 Mörck, Johan (2005) Ett gränslöst ledarskap i Östergötland. Centrum för kommunstrategiska studier, Rapport 
2005:3, UniTryck Linköpings Universitet. s. 7 
4 Pierre, Jon, (1992) s. 9 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kommunal samverkan med det lokala näringslivet 
utformas utifrån teorier kring public private partnerships, policynätverk samt governance. 
Detta ska jag göra utifrån en fallstudie i Kinda kommun av projektet ”Växtkraft och 
företagarutveckling” som är en del av den ekonomiska föreningen Växtkraft Kinda.  
 
Frågeställningar: 
 

- Vilken betydelse har faktorer som gemensamma mål, resursutbyte, ömsesidigt 
beroende och förtroende för samverkan i projektet? 

- Vilka kontakter finns mellan aktörerna och hur är dessa utformade? Vilken betydelse 
har formella respektive informella kontakter? 

- Hur påverkar faktorer som inflytande och konkurrens relationerna mellan aktörerna? 
 
1.2 Avgränsningar 
 
Den här uppsatsen är som ovan nämnt en fallstudie av projektet ”Växtkraft och 
företagarutveckling” som är en del av den ekonomiska föreningen Växtkraft Kinda. Jag vill 
nedan kort kommentera urvalsprocessen. Valet av Växtkraft Kinda är gjort först och främst av 
praktiska skäl då det är ett fall i närmiljö. Valet av projekt inom Växtkraft Kinda påverkades 
till stor del av de kontakter jag inledningsvis tog med föreningen. Jag är medveten om att 
detta urvalsförfarande starkt begränsar möjligheten att generalisera utifrån resultatet men det 
är inte heller avsikten med uppsatsen.  
 
1.3 Metod och material 
 
I det här avsnittet ges en beskrivning av metoden och materialet som använts i uppsatsen. 
Dessutom presenteras tillvägagångssättet vid de genomförda intervjuerna. 
 
Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod av det skälet att jag anser att det passar syftet 
med min uppsats. Det kvalitativa tillvägagångssättet präglas av närhet till forskningsobjektet. 
Det är just den närheten som gör det möjligt att förstå undersökningsobjektets situation och 
omgivning.5 Den kvalitativa metodens förtjänst är att den ger en god helhetsbild samtidigt 
som den ger den enskilda aktören stort utrymme. Kvalitativ metod medför ett begränsat antal 
undersökta enheter. Detta beror främst på svårigheten att få en övergripande bild av ett alltför 
omfattande material, men det kan även vara en fråga om resurser. Valet av kvalitativ metod 
medför en begränsning i det avseende att statistiska generaliseringar inte kan genomföras.6  
 
Esaiasson m.fl. menar att distinktionen mellan fallstudie och jämförande studie kan vara något 
osäker. Renodlade fallstudier är ganska sällsynt förekommande uppger författarna. Det beror 
på att en fallstudie karaktäriseras av att den endast har en analysenhet. De flesta så kallade 
fallstudierna innehåller två eller flera analysenheter – och är därmed att betrakta som 
jämförande studier. Med detta resonemang som grund kan det vara svårt att tydligt skilja de 
två varianterna åt.7 Denna uppsats bör dock betraktas som en fallstudie då det endast är ett 
                                                 
5 Holme, Idar M & Solvang, Bernt K (1977) Forskningsmetodik - Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Liber, Malmö. s. 92 
6 Ibid. s. 79-80 
7 Esaiasson, Peter m fl. (2003) Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Norstedts 
Juridik, Stockolm. s. 119 
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samarbete, Växtkraft Kinda, som undersöks. Enligt Esaiasson är den kanske största svagheten 
med fallstudien svårigheten att värdera resultatet av forskningen, detta på grund av 
avsaknaden av jämförelsepunkter.8 Utgångspunkten för uppsatsen är dock inte att undersökta 
huruvida samarbetet är representativt för alla samarbeten mellan kommuner och lokala 
näringsliv, utan endast ett exempel på hur ett sådant kan gestalta sig. Ändock vill jag inte helt 
utesluta att resultatet i viss utsträckning kan appliceras på andra samarbeten. 
 
Det var Växtkraft Kindas ”växtkraftmotor” Lillemor Lundgren som bistod mig med att finna 
de relevanta intervjuobjekten. På grund av min egen förförståelse, samt syftet med uppsatsen, 
framförde jag önskemål om att få intervjua representanter från både kommun och näringsliv. 
Dessutom ville jag att de varit verksamma i Växtkraft Kinda under en längre tidsperiod så att 
de därmed haft möjlighet att bilda sig klara uppfattningar om samarbetet. Den första 
kontakten som togs med de intervjuade var i samtliga fall, förutom en vilken togs via e-post, 
genom telefonsamtal. Detta beroende på att de intervjuades kontaktuppgifter oftast bestod av 
telefonnummer. 
 
En provintervju genomfördes innan de riktiga intervjuerna ägde rum. Detta för att testa 
formuleringar och frågornas inbördes ordning i praktiken. Intervjufrågorna återges i sin helhet 
i bilaga 1. På grund av tekniska problem användes inte bandspelare vid de två första 
intervjuerna. Därefter tog jag beslutet att inte heller använda den vi de följande. Esaiasson 
rekommenderar att forskaren skriver ut intervjun så snart som möjligt efter genomförandet, 
vilket skedde i samtliga fall.9 Intervjuerna, fem till antalet, genomfördes mellan den 7 juni och 
den 13 juni 2007. Tiden för dessa varierade mellan ca en halvtimme och upptill en knapp 
timme. Särskilt en intervju var särskilt lång och aningen ”pratig”. Esaiasson rekommenderar 
att platsen för intervjun skall vara en lokal där den intervjuade känner sig bekväm och där det 
är få störande moment runtomkring.10 Två av intervjuerna genomfördes i Växtkraft Kindas 
lokaler i Kisa. Den tredje tilldrog sig i ett avskilt rum på den intervjuades arbetsplats, även det 
i Kisa. En fjärde intervju genomfördes på ett café och slutligen intervjuades även en person 
via telefon. Ett café må kanske inte vara den mest lämpliga plats för att genomföra en intervju 
på, dock var det intervjuobjektet själv som valde platsen och dessutom var de yttre 
störningsmomenten relativt små. Telefonintervjun genomfördes på det viset på grund av att 
det var ett krav från den intervjuade, oklart varför. En vidare presentation av de intervjuade 
sker i empirikapitlet. 
 
Den teoretiska grunden i uppsatsen är hämtad ur teorier kring governance, policynätverk, 
samt public-private partnerships. För att förklara teorier rörande de två första delarna används 
till stor del Understanding Governance av R.A.W. Rhodes och Governance av Peder Björk 
m. fl. Public-private partnerships beskrivs utifrån teorier och forskning av Jon Pierres 
Partnerships in Urban Governance – European and American Experience, Vivien Lowndes 
och Cris Skelchers artikel The dynamics of Multi-Organizational Partnerships: An Analysis of 
Changing Modes of Governance samt av forskning av Anette Ahrnens. 
 
Den kommunala näringspolitikens utveckling i Sverige beskrivs utifrån material från flertalet 
författare, dock används främst material från Jon Pierre och Johan Mörck. Det material som 
använts för att beskriva Kinda Kommun och Växtkraft Kinda är till stor del hämtat från 
respektive hemsida men även från Växtkraft Kindas årsberättelse från 2006. För att få en 

                                                 
8 Esaiasson, Peter m fl. (2003) s. 120 
9 Ibid. s. 294 
10 Ibid. 
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tydlig bild av samarbetets struktur genomfördes dessutom en kortare intervju med Lillemor 
Lundgren som är anställd av Växtkraft Kinda. 
 
1.4 Tidigare forskning 
 
Det här kapitlet behandlar tidigare forskning inom de aktuella områdena governance och 
public-private partnerships. De första exemplen behandlar governance-teori och näringspolitik 
i större perspektiv men nedan finns även exempel på tämligen lokal forskning i form av 
artiklar och rapporter. 
 
R.A.W. Rhodes får väl betraktas som en central gestalt inom governance-forskningen med ett 
antal utgivna verk och är flitigt citerad i övrig litteratur rörande governance och 
policynätverk. I den här uppsatsen används hans Understanding Governance: Policy 
Networks, Governance, Reflexivity and Accountability med vilken författaren bidrar till att 
öka förståelsen för begrepp som government och governance. Boken bygger på genomförda 
studier av europeiska offentliga institutioner och Rhodes hävdar här att det krävs nya 
teoretiska och metodologiska angreppssätt för att ge sig i kast med de nya utmaningarna i det 
postmoderna samhället. 
 
Jon Pierres Kommunerna, näringslivet och näringspolitiken ger en god inblick i det svenska 
näringslivets utveckling på lokal nivå och de utmaningar som den lokala näringspolitiken 
ställs inför. Pierre har genomfört en omfattande forskning och står även som författare till 
verk som till exempel Den lokala staten och står som medredaktör till Kommunal 
förvaltningspolitik.  
 
Jon Pierre är även redaktör för Partnerships in Urban Governance – European and American 
Experience. Boken består av ett antal verk av olika medförfattare som till exempel Lennart J. 
Lundqvist, B. Guy Peters, samt Gerry Stoker. Dessa texter behandlar de lokala partnerskapens 
betydelse i den lokala ekonomiska utvecklingen och exemplen har amerikansk såväl som 
europeisk bakgrund. Boken syftar bland annat till att förena två olika synsätt på public-private 
partnerships, PPP som institutioner och PPP som policyinstrument, för att dra nytta av 
varandras förtjänster. En framträdande slutsats är att public-private partnerships måste 
betraktas i sin nationella kontext. 
 
I Vivien Lowndes och Cris Skelchers artikel The dynamics of Multi-Organizational 
Partnerships: An Analysis of Changing Modes of Governance presenteras en teori om att 
organisationsform måste skiljas från governance-typ för att kunna förstå public-private 
partnerships. Det innebär att samtliga partnerskap genomgår en livscykel om fyra steg. I dessa 
steg dominerar olika governance-typer, nämligen marknad, nätverk och hierarki. Utmaningen 
för ett framgångsrikt partnerskap består av att hantera skiftningarna mellan dessa governance-
typer under de olika faserna.  
 
Om partnerskap på regional nivå skriver Anette Ahrnens vid Statsvetenskapliga Institutionen, 
Lunds Universitet i sin rapport Partnerskap i Praktiken – En Studie Av De Regionala 
Partnerskapen i Skåne Och Kalmar Län. Rapporten är en fallstudie av två regionala 
partnerskap. Författarens slutsats är att de undersökta samarbetena får svårt att uppfylla de 
uppsatta kriterierna för jämlika partnerskap mellan privata och offentliga aktörer. Dessa 
partnerskap handlar istället om ett slags representantskap och är att jämföra med historiska 
korporatismrelationer mellan det offentliga och det privata.  
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I rapporten The Governance Of Urban Regeneration: A Critique Of The “Governing Without 
Government Thesis” skildrar författaren Jonathan S. Davies brittiska lokala partnerskap och 
finner att partnerskap skall ses som en distinkt form av governance. I de undersökta brittiska 
partnerskapen dominerar hierarkin över nätverket som styrelseform. Därmed skiljer sig 
utvecklingen från USA där förhållandet verkar vara det omvända. Davies uppmanar till 
fortsatta jämförande studier av partnerskap ifrån olika länder. 
 
1.5 Disposition 
 
Utöver detta inledningskapitel består uppsatsen av ett bakgrundkapitel vilket syftar till att ge 
en översiktlig inblick i svensk kommunal näringspolitik och dess utveckling under de senaste 
decennierna. I detta kapitel återfinns även en beskrivning av Kinda kommun och Växtkraft 
Kinda, vilket som tidigare nämnts är det samarbete som granskas i den här uppsatsen. Det 
tredje kapitlet innehåller uppsatsens teoretiska del. I slutet av det kapitlet presenteras även 
uppsatsens teoretiska ram. Den empiriska delen av uppsatsen återfinns i kapitel fyra och 
innehåller därmed resultatet av de genomförda intervjuerna. I det avslutande femte kapitlet 
diskuteras uppsatsens resultat och där besvaras uppsatsens syfte och frågeställningar. 
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2. Bakgrund 
 
Det här kapitlet syftar till att ge en översiktlig bakgrund till den kommunala näringspolitikens 
utveckling i Sverige under de senaste decennierna. Dessutom belyses kort relationen mellan 
kommun och näringsliv. I de två följande avsnitten följer beskrivningar av Kinda Kommun 
och den ekonomiska föreningen Växtkraft Kinda. Det är likväl det samarbetet som är föremål 
för undersökning i denna uppsats. 
 
2.1 Kommunal näringspolitik 
 
Sveriges kommunala näringspolitik, i en internationell jämförelse, är mycket intressant att 
studera. Det beror bland annat på det starka kommunala självstyret. Den kommunala 
näringspolitiken präglas av få pekpinnar då den tillhör den oreglerade delen av verksamheten. 
Dessutom präglas kommunernas organisationer ofta av professionellt kunnande inom många 
olika områden, så även inom näringspolitiken.11

 
Det är viktigt för kommunen att ha en god överblick över det lokala näringslivet. Den 
uppenbara anledningen är givetvis behovet av skatteintäkter som behövs för att finansiera 
verksamheter som skola och daghem m.m.12 Kommunal politik är idag mycket mer komplex 
än tidigare, då centralstaten var den dominerande aktören i kommunens samarbeten. Idag 
samarbetar kommunen med flera aktörer både vid skapande och implementering av lokal 
politik.13 Lundqvist och Pierre menar att kommunens möjlighet att påverka sin omgivning i 
hög grad är relaterad till resursutbyten mellan det offentliga och det privata på lokal nivå. 
Kommunen har genom sin ställning som institution unika resurser vilka kan användas i 
förhandlingar med andra aktörer.14    
 
2.1.1 Utvecklingen i Sverige 
 
I likhet med övriga Europa, och då först och främst de övriga nordiska länderna, genomgick 
de svenska kommunerna från 1960-talet och framåt en omfattande institutionell 
omstrukturering.15 Under 1980-talet inrättades lokala organ och nämndorganisationerna fick 
större frihet. Båda dessa företeelser, tillsammans med lanseringen av kommunalråd, är 
exempel på åtgärder som genomförts i syfte att stärka den lokala demokratin.1990-talet 
däremot präglas av hänsyn till de ekonomiska målen, exemplifierade genom införandet av 
beställarutförarmodeller samt kundvalsmodeller. Den här förändringsprocessen, som 
egentligen startade redan under 1980-talet, kan beskrivas i termer som privatisering, nytt 
ledarskap, intern marknadsorientering, målstyrning, beställar- och kontraktsstyrning, 
brukarinflytande etc.16

 
Kommunens verksamhet har givetvis påverkats av den svenska ekonomins utveckling över 
tid. Efterkrigstiden, vilken präglades av högkonjunktur med låg arbetslöshet, följdes av en 
period av obalans och inflation med början redan under 1970-talet. Den världsomspännande 

                                                 
11 Pierre, Jon, (1992) s. 10-11 
12 Jönsson, Sten (1989) Kommunal organisation – från programbudgetering till kommundelsnämnder. 
Studentlitteratur, Lund. s. 240 
13 Mörck, Johan (2005) s. 8 
14 Lundqvist, Lennart och Pierre, Jon (1995) Kommunal förvaltningspolitik, Studentlitteratur, Lund. s. 11 
15 Baldersheim, Harald och Wollmann, (2006) The Comparative Study of Local Government and Politics: 
Overview and Synthesis. Helmut Barbara Budrich Publishers, Opladen. s. 13 
16 Lundqvist, Lennart och Pierre, Jon (1995) s. 11, 13 
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lågkonjunkturen i början av 1990-talet drabbade Sverige hårt och resulterade bland annat i en 
rekordhög (8%) arbetslöshet. Underskottet i statsfinanserna växte i början av decenniet och 
var inte i balans igen förrän 1998. Under den här perioden försvann fler än 100.000 
arbetstillfällen inom den kommunala verksamheten, främst beroende på statens minskade 
bidrag.17

 
Många svenska kommuner drabbades under 1990-talet av arbetslöshet - vilket ledde till 
minskade skatteintäkter - vilket i sin tur ledde till minskade resurser för den kommunala 
verksamheten. Arbetslösheten berodde på lågkonjunkturen men påverkades även av en 
strukturell omvandling av näringslivet, ofta betydande att traditionell tillverkningsindustri 
omvandlas till någonting annat. Även negativ befolkningsutveckling är ett problem som kan 
relateras till arbetslöshet. En negativ balans mellan in- och utflyttning, kombinerat med låga 
födelsetal ger givetvis minskade skatteintäkter till den kommunala verksamheten.18 Mörck 
menar att kommunen under de senaste två decennierna fått större möjligheter att genom lokala 
experiment utnyttja de existerande resurserna. Under 1990-talet stärktes tanken om att 
samhällets olika aktörer borde samarbeta i större utsträckning i för att kunna lösa 
gemensamma problem. Detta tog sig bland annat uttryck i att kommuner inledde samarbeten 
med privata företag, frivilligorganisationer samt andra kommuner. Denna form av samarbete 
med externa aktörer brukar benämnas local governance eller urban governance.19

 
Många kommuner försöker aktivt locka till sig nya företag för att ersätta tidigare förlorade 
arbetstillfällen. Olika former av vidareutbildning är ett annat sätt att komma tillrätta med 
arbetslöshetsproblemet. Komvux, kunskapslyftet, högskoleutbildningar och andra 
eftergymnasiala utbildningar är alla exempel på vidareutbildningar. Genom dessa försöker 
kommunerna anpassa arbetskraften till de nya förutsättningarna på arbetsmarknaden som 
strukturomvandlingen för med sig. En annan strategi kan vara att prioritera infrastrukturen för 
att på så vis underlätta pendling till andra kommuner och därmed undgå viss utflyttning. 
Dessutom kan kommunerna satsa på, och marknadsföra, en attraktiv boendemiljö i 
kommunen. Detta för att locka till sig nya invånare och samtidigt förbättra chanserna att 
behålla de som redan bosatt sig i kommunen.20

 
2.1.2 Relationen mellan kommun och näringsliv 
 
Jon Pierre menar att det är på kommunal nivå som samarbetet mellan det offentliga och det 
privata är mest utvecklat. De politiska och de ekonomiska sfärerna, som tidigare varit skilda 
åt, är numera sammanlänkade med varandra. Med en grund av gemensamma mål, som till 
exempel ökad tillväxt och att säkra arbetstillfällen, sammanförs företagare, tjänstemän och 
politiker för att arbeta tillsammans. Det är det växande beroendet mellan näringsliv och 
kommun som är grundorsaken till samarbetet. Beroende på problemens natur tar sig dessa 
samarbeten olika former.21 Som tidigare nämnt är grunden för ett samarbete, mellan kommun 
och näringsliv, att båda parter ser en möjlighet att vinna något på samarbetet. I det fall en 
aktör inte upplever någon sådan vinst försvinner incitamentet för att delta och aktören drar sig 
ur samarbetet. Pierre beskriver: 
 

                                                 
17 Häggroth, Sören (2000) Local Governance – The Case of Sweden. BTJ Tryck AB, Lund. s. 51-52 
18 Mörck, Johan (2005) s. 15-16 
19 Ibid. s. 7 
20 Ibid. s. 16-17 
21 Pierre, Jon, (1992) s. 9 
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”Häri ligger således det lokala offentligt-privata samarbetets rationele; parterna opererar inom 
skilda verksamheter med skilda mål och resursbehov, men eftersom motparten kontrollerar 
viktiga resurser för den egna verksamheten, ökar båda parters möjlighet att uppnå väsentliga 
mål genom någon form av samarbete.”22

 
En viktig aspekt angående beroendeförhållande är huruvida det är symmetriskt eller 
asymmetriskt. Ett symmetriskt beroendeförhållande existerar i det fall samtliga aktörer är lika 
mycket beroende av varandra. Ett asymmetriskt beroendeförhållande avser en situation där 
någon part är mer beroende än andra parter.23 Kommunerna är beroende av näringslivet då det 
är företagen som är kraftkällan till skatteunderlaget som behövs för att finansiera den 
kommunala verksamheten. Näringslivet är också beroende av kommunen för sin verksamhet. 
Dock spelar det kanske mindre roll vilken kommun som erbjuder dessa resurser. Därmed kan 
företag relativt enkelt flytta sin verksamhet från en kommun till en annan. Kommunen 
däremot kan ha mycket svårare att hitta nya företag, som dessutom skall passa in i den lokala 
näringslivsstrukturen. Detta förhållande gör att beroendet blir asymmetriskt.24

 
2.2 Kinda kommun 
 
Kinda kommun är belägen i södra Östergötland och Kisa är områdets centralort. Rimforsa och 
Horn är andra orter i kommunen. Den första kända bebyggelsen i Kindabygden härstammar 
från äldre stenåldern. Med tiden bildades jordbrukssamhällen i Kinda med Stångåns sjösystem 
som viktig transportled. Ur historisk synvinkel är området kanske mest känt för slaget om 
Kisa 1542 under Dackefejden samt för marknaden Bartelsmässan. Marknaden hölls i Kisa där 
två betydelsefulla handelsvägar till Eksjö respektive Gamleby korsades. Bartelsmässan hölls 
från sen medeltid fram till 1900-talets början.25  
 
Kommunens närhet och goda kommunikationer till Linköping medför även bra förbindelser 
med övriga delar av landet. På fritidsområdet erbjuder kommunen exempelvis en alpin 
skidanläggning, fiskevatten och vandringsleder. På kommunens hemsida beskrivs områdets 
landskap som varierande, bestående av berg, sjöar och skogar. Kommunen kännetecknas 
också av Kinda Kanal med tillhörande sjösystem där Åsunden och Sommen är de största 
sjöarna.26

  
Den 31 december 2006 var kommunens invånarantal 9 918, fördelade på en yta av 1 135 
kvadratkilometer.27 Under de senaste tio åren har antalet invånare minskat från 10 381 år 
1996. Det beror på att födelseöverskottet i kommunen varit konstant negativt under det 
senaste decenniet. Som exempel så var 2006 års födelsetal –32. Flyttningsöverskottet däremot 
varierar under samma period med både positiva och negativa årsresultat. 2006 var 
flyttningsnettot i Kinda kommun +5 invånare. Kinda kommuns nettopendling, det vill säga 
antalet inpendlare minus antalet utpendlare, var -991 år 2005. Antalet utlandsfödda 
kommuninvånare samma år uppgick till 5% av den totala befolkningen. Det kan jämföras med 
att Sverige som land vid samma tidpunkt hade 13% utlandsfödda invånare.28

                                                 
22 Pierre, Jon, (1992) s. 21 
23 Ibid. s. 20 
24 Ibid. s. 21-23 
25 http://www.kinda.se 2007-07-30 
26 Ibid. 
27 http://regionfakta.com 2007-07-30 
28 http://www.kinda.se 2007-07-30 
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De fem största näringsgrenarna i kommunen är i storleksordning Tillverkning och utvinning, 
Vård och omsorg, Handel och kommunikation, Utbildning och forskning samt Jordbruk, 
skogsbruk, jakt och fiske. De tre vanligaste yrkena i kommunen 2005 var Vård- och 
omsorgspersonal (20%), Processoperatörer inom trä- och pappersindustri (9%) samt 
Försäljare detaljhandel; demonstratörer m fl. (4%). Antalet egna företagare i kommunen år 
2005 var 627 och antalet arbetssökande i mars 2007 uppgick till 447 stycken.TP

29
PT  

 
I det nuvarande kommunfullmäktige, som består av 39 ledamöter, är mandatfördelningen 
följande: Socialdemokraterna 15, Centerpartiet 8, Moderaterna 5, Kristdemokraterna 4, 
Folkpartiet 3, Miljöpartiet 2 samt Vänsterpartiet 2.TP

30
PT 

 
2.2.1 Kinda kommun och det lokala näringslivet 
 
Kinda kommun har som målsättning att ”bli landets attraktivaste småkommun”. Målet skall 
uppnås genom en näringslivsstrategi, förankrad såväl inom kommunen som inom det lokala 
näringslivet. Detta skall ske genom att aktivt arbeta för att ”skapa förutsättningar för 
utveckling av det befintliga näringslivet samt underlätta etablerandet av nya verksamheter”. 
Även områden som inte är direkt relaterade till näringslivet skall prioriteras för att skapa en 
bra helhet. Exempel på sådana områden är infrastruktur och offentlig service som vård, 
omsorg och skola. Utbildning som tillhandahålls i Kinda kommun skall utgå från det lokala 
näringslivets särskilda krav. Det innebär att företagen skall kunna få sina kompetensbehov 
tillgodosedda vilket även innebär möjligheter till vidareutbildning.TP

31
PT 

 
Kinda kommun eftersträvar ett samarbete med andra regioner och kommuner som har något 
att tillföra den egna kommunen. Kommunen vill även samarbeta med näringsliv, 
intresseorganisationer och andra aktörer genom nätverksbyggande. För att kunna leva upp till 
målen har Kinda kommun listat några essentiella punkter:  
 
•Kommunen skall sträva efter att ha en snabb och praktisk myndighetsutövning för att skapa 
förutsättningar för ett expanderande näringsliv. Dessutom skall det finnas en bra 
planberedskap för att underlätta industrilokaliseringar.  
•Attraktivt boende är en viktig del i kommunens framtoning. Möjligheter för anhörig att finna 
arbete i området samt en bra och prisvärd barnomsorg är grunder som kommunen anser 
viktiga. 
•De lokala företagen skall ha möjlighet att utvecklas genom utbildning och andra 
kompetenshöjande aktiviteter.  
•Infrastrukturen i området är av stor betydelse. Bra vägar och järnvägar, för både gods- och 
persontrafik, samt en snabb och effektiv lokaltrafik bör eftersträvas. 
 •Därutöver skall det finnas tekniska förutsättningar för användning av modern data- och 
telekommunikation.  
•Det skall ske en aktiv marknadsföring av kommunen och näringslivet i densamma. Kinda 
kommun skall även sträva efter en utveckling av besöksnäring och turism.TP

32
PT  

 

                                                 
TP

29
PT HTUhttp://www.kinda.seUTH 2007-07-30 

TP

30
PT Ibid. 

TP

31
PT Ibid. 

TP

32
PT Ibid. 



 

2.3 Växtkraft Kinda 
 
Växtkraft Kinda är en ekonomisk förening som drivs av Kinda kommun, näringslivet, banker 
och andra organisationer.33 Bolagsverket definierar termen ekonomisk förening likt följande: 
 
”Ekonomisk förening är en företagsform där medlemmarnas ansvar begränsas till det kapital 
som satsas i föreningen. Det skall finnas minst tre medlemmar. En förening företräds av en 
styrelse. Föreningen måste ha minst en revisor. Styrelse och revisor väljs av företagsstämman. 
En ekonomisk förening ska registreras hos Bolagsverket. Bostadsrättsföreningar och 
kooperativa hyresrättsföreningar är särskilda former av ekonomisk förening.”34

 
Växtkraft Kinda är en sammanslagning mellan flera nätverk men utvecklades först och främst 
utifrån Kinda Turistförening. Växtkraft Kinda blev en ekonomisk förening 2006. 
Samarbetsformen bestämdes efter studiebesök i flertalet andra kommuner där olika 
samarbetsformer studerades.35 Vid årsskiftet 2006/2007 uppgick antalet medlemmar till 72 
stycken.36 Den uttalade affärsidén som presenteras för Växtkraft Kinda lyder som följer: 
 
”Växtkraft Kinda har till uppgift att stödja, initiera och driva utvecklingen av företagandet 
samt medverka till att Kinda blir en attraktiv plats för boende och besökare. Detta genom 
arbete med marknadsföring, kompetensutveckling och företagsutveckling.”37

 
Utöver denna affärsidé så beskrivs verksamheten ytterligare i föreningens 
verksamhetsberättelse för 2006: 
 
”Växtkraft Kindas verksamhet måste vara långsiktig och uthållig samt ha som viktigaste mål 
att utveckla näringslivet till gagn för både ägare, anställda och kommuninvånare. Detta för att 
tillgodose förväntningarna från medlemmar, näringsliv och kommun.”38

 
2.3.1 Organisation 
 
Under Växtkraft Kindas styrelse arbetar en ”växtkraftsmotor” vars uppgift är att handlägga 
medlemmarnas ärenden samt verkställa styrelsens beslut. Därutöver består organisationen av 
tre idé- och arbetsgrupper samt ett antal projekt.39 De tre arbetsgrupperna, och exempel på 
arbetsuppgifter, är kompetensförsörjning (utbildningar, seminarier, mentorsprogram), 
marknadsföring (informationsstrategi, hemsida, broschyrer och skyltning) och 
företagsutveckling (workshops, nätverksbyggande och företagsrådgivning).40 Projekten är 
finansierade av Östsam, Kinda kommun, EU:s strukturfonder Mål2Södra och Leader + 
Sommenbygd.41 Nedan följer en kort beskrivning av de pågående projekten: 
 
Växtkraft och företagarutveckling 
Projektet går i första hand ut på att stödja och bygga upp Växtkraft Kinda. Förutom att 
strukturera upp verksamheten anordnas till exempel företagarträffar och en Företagsvecka. 
                                                 
33 Växtkraft Kinda Verksamhetsberättelse 2006. s 1 
34 http://www.bolagsverket.se/foreningar/ekonomisk/ 2007-06-28 
35 Intervju med PL. 
36 Växtkraft Kinda Verksamhetsberättelse 2006. s. 1-2 
37 http://www.vaxtkraftkinda.se 2007-04-23 
38 Växtkraft Kinda Verksamhetsberättelse 2006 s. 1 
39 Ibid. s. 1, 3 
40 http://www.vaxtkraftkinda.se 2007-04-23, Växtkraft Kinda Verksamhetsberättelse 2006 s. 6 
41 http://www.vaxtkraftkinda.se 2007-04-23 
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Det goda värdskapet 
Projektet går ut på att sprida ett servicetänkande bland företagare där bland annat en så kallad 
”kvalitetssäkring” ingår. 
Horn/Hycklinge framtid2 
Målet med verksamheten är att ta fram en utvecklingsplan för området. Det skall ske genom 
att skapa ett gott klimat för föreningar och företag. 
Aktivitetsområdet Hackel 
Målet med projektet är att undersöka förutsättningarna för ett aktivitetsområde i Hackel, 
Rimforsa. 
 
Utöver dessa har även ytterligare projekt - Förstudie Kinda Kanal, Resurscentrum för 
kvinnors Företagande, samt Fiskeprojekt Östergötland 2 - drivits och avslutats under år 
2006.42

 

                                                 
42 Växtkraft Kinda Verksamhetsberättelse 2006. s 3-6 

 11



 

3. Teori 
 
I det här kapitlet presenteras uppsatsens teoretiska del. Kapitlet är uppdelat i tre delar: 
governance, policynätverk samt public-private partnerships. Det är utifrån dessa teorier som 
jag ämnar analysera uppsatsens empiriska del. Avsikten är att ge en övergripande beskrivning 
av dessa teoretiska områden för att så småningom sammanföra delar av dessa i en teoretisk 
analysram. Den teoretiska ramen presenteras i slutet av detta kapitel. 
 
3.1 Governance 
 
Governance-teorin har sin bakgrund i flera områden som t.ex. public administration, 
organisationsteori och statsvetenskap.43 De skandinaviska länderna påverkades under 1990-
talet av New Public Management och marknadstänkande i samma utsträckning som USA och 
Storbritannien. Jon Pierre hävdar dock att inte allt för stor vikt skall läggas vid dessa 
företeelser för att förklara ursprunget till governance. Politiska institutioner har alltid bedrivit 
ett utbyte med det övriga samhället, även om det tagit sig olika uttryck genom historien. Det 
intressanta är att studera hur detta utbyte sker och vilka konsekvenser det får.44  
 
3.1.1 Från government till governance 
 
Begreppet governance har många innebörder och det är därför mycket svårt att ge begreppet 
en klar och enkel förklaring. Rhodes definierar det som följer: 
 
”So, governance refers to self-organizing, interorganizational networks characterizied by 
interdependence, resource exchange, rules of the game and significant autonomy from the 
state.”45  
 
Beroende avser i det här fallet beroendet mellan organisationer. Gränser mellan de offentliga, 
privata och frivilliga sektorerna blir allt otydligare. Resursutbytet leder till kontinuerliga 
interaktioner mellan aktörer i nätverk. Interaktionerna styrs av spelregler och är baserade på 
förtroende. Nätverken är självorganiserade och autonoma från staten.46 Pierre och Peters 
definierar governance som följer: “we see governance as the articulation and pursuit of 
collective interests in the “post-strong” state era.”47 Pierre utvecklar definitionen ytterligare: 
 
“A baseline definition of governance is that it refers to the action, manner or system of 
governing in which the boundary between organizations and public and private sectors has 
become permeable. Governance recognizes the interdependence of organizations. The essence 
of governance is the interactive relationship between and within governmental and non-
governmental forces.”48

 

                                                 
43 Pierre, Jon, (1997) Partnerships in Urban Governance – European and American Experience, London, 
MacMillan Press Ltd. s. 35 
44 Pierre, Jon, (1997) s. 4 
45 Rhodes, R.A.W. (1997) Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and 
Accountability, Bury St Edmunds, St Edmundsbury Press Ltd. s. 15 
46 Ibid. s. 53. 
47 Pierre, Jon, Peters Guy (2000) Governance, Politics and the State, London, MacMillan Press Ltd. s. 12 
48 Pierre, Jon, (1997) s. 38 
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Enligt Pierre är således det mest väsentliga i governance det ömsesidiga beroendet mellan 
olika organisationer och samarbetet mellan, och inom, den offentliga sfären och övriga 
samhället. 
 
För att än tydligare förklara begreppet governance sätts det ofta i relation till government. 
I Europa har termen governance fått betydelsen att staten inte ensam styr samhället i alla 
avseenden. Governance får ofta rollen att symbolisera det övriga samhällets ökade 
inblandning inom detta område.49  Government däremot avser en tydlig inriktning på staten, 
på legalistiska och formella strukturer. Stoker, återgiven i Björk m.fl., anser att governance är 
en ny form av governing. Rhodes menar att förändringsaspekten sätts i fokus genom 
governance. Government skall inte ses som något som är förlegat, begreppet har fortfarande 
betydelse. Governance är ”det nya”, det som beskriver en förändring av hur samhället styrs.50

   
Pierre menar att governance utgår från institutioner, processer (transaktioner mellan det 
privata och det offentliga) och värden (normsystem). Att gå från government till governance 
innebär att fokus flyttas från institutionerna till processerna. Institutionernas betydelse skall 
dock inte förringas då förståelsen av institutionernas roll är avgörande för att kunna förstå 
governance.51

 
“Government is used to refer to the formal institutional structure and location of authoritative 
decision-making in the modern state. The concept of governance is wider and directs attention 
to the distribution of power both internal and external to the state. Its focus is on the 
interdependence of governmental and non-governmental forces in meeting economic and 
social challenges. Governance is about governmental and non-governmental organizations 
working together. Its concern is with how the challenge of collective action is met and the 
issues and tensions associated with this shift in the pattern of governing.”52

 
Pierre betonar att governance karaktäriseras av beständiga interaktioner i syfte att skapa en 
vinst som aktörerna inte skulle kunna uppnå om de agerat var och en för sig. Parterna i 
samarbetet behöver inte vara jämlika. Samarbetet handlar inte bara om att producera en viss 
produkt eller tjänst utan har även någon form av socialt syfte.53

 
Dagens governance-teorier, som analyserar det utökade samarbetet mellan det offentliga och 
det privata, skiljer sig åt genom att de inriktar sig på olika analytiska och institutionella 
nivåer. Governance-teori används numera inom en rad varierande områden som inkluderar 
allt ifrån utrikespolitik till ekonomisk politik. Som en konsekvens av detta varierar även de 
prioriterade problemområdena och sätten att närma sig dessa. Pierre har dock identifierat en 
gemensam grund för detta omfångsrika område. Den gemensamma nämnaren är fokuseringen 
på institutionaliseringen av samordningsmekanismerna mellan stat och det civila samhället.54

 
Governance kan beskrivas både som ett empiriskt fenomen likväl som ett analytiskt 
perspektiv. Därmed kan governance användas för att analysera hur politiska processer och 
system styrs samt hur de organiseras.55 I det fall governance betraktas som ett nytt empiriskt 

                                                 
49 Pierre Jon, Peters Guy (2000) s. 7 
50 Björk, Peder m.fl. (2003) s. 110-111 
51 Pierre, Jon, (1997) s. 4-6 
52 Ibid. s. 34-35 
53 Ibid. s. 40-41 
54 Ibid s. 3 
55 Björk, Peder m.fl. (2003) s. 22 
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fenomen återfinns en mängd olika inriktningar eller variationer. Governance kan ses som 
privat-offentligt samarbete, individer som interagerar, arrangemang som styr förändringar och 
minskar störningar, sociala processer, att leda nätverk samt skapa förutsättningar för kollektivt 
agerande och ordnat styre.56

 
3.1.2 Åtta governance-perspektiv 
 
Rhodes beskriver sex olika perspektiv för begreppet governance: the minimal state, the new 
public management, good governance, socio-cybernetic system, self-organizing networks och 
corporate governance 57 Björk m.fl. listar sju olika perspektiv, varav de fem första är identiska 
med Rhodes. Därutöver beskriver han även multi-level governance samt public governance. 
Nedan följer en kort beskrivning av de sammanlagt åtta perspektiven. 
 
Governance as the minimal state 
Utgångspunkten för det här perspektivet är att statens ansvarsområde är för omfattande och 
den offentliga byråkratin är för ineffektiv och kostsam. Den privata sektorn, vilken är 
konkurrensutsatt, är bättre lämpad att sköta viss service och produktion. För att minska 
offentliga utgifter genomförs privatiseringar och nedskärningar. Marknad och kvasimarknad 
används för att tillhandahålla offentliga tjänster och uppgifter. Den privata sfärens ökande 
inflytande beror även delvis på den ökande globaliseringen.58

 
Governance as the new public management NPM 
I den här varianten är grundtanken att den traditionella offentliga sektorn bör förändras med 
idéer från den privata sfären. Begreppet New Public Management härstammar ur 
“managerialism” och “new institutional economics” och kan även benämnas ”entrepreneurial 
government” eller ”market-based administration”. Managerialism innebär ett införande av 
management-metoder, från den privata till den offentliga sektorn, som karaktäriseras av bl.a. 
en mer direkt styrning, resultatfokusering och kundorientering. New institutional economics 
innebär ett införande av marknadens villkor med konkurrens. Dessutom innebär den här 
inriktningen en mer flexibel organisation, individuellt ansvar, resultatfokusering och 
kvasimarknader.59

 
Governance as ”good governance” 
Good governance kommer från världsbankens utlåningspolicy. De använder politisk makt, 
genom att ställa krav på mottagarländer, för att uppnå och säkerställa vissa mål. Yttrandefrihet 
och andra rättigheter, låga skatter och en effektiv offentlig sektor är exempel på sådana mål.60 
Enligt Världsbanken innebär begreppet “good governance”:  
 
”an afficient public service, an independent judical system and legal framework to enforce 
contracts; the accountable administration of public funds; an independent public 
auditor,responsible to a representative legislature; respect for the law and human rights at all 
levels of government; a pluralistic institutional stucture, and a free press.”61

 

                                                 
56 Ibid. s. 111-112 
57 Rhodes, R.A.W. (1997) s. 47. 
58 Björk, Peder m.fl. (2003) s. 113-114, Rhodes, R.A.W. (1997) s. 47 
59 Rhodes, R.A.W. (1997) s. 48-49, Björk, Peder m.fl. (2003) s 114 
60 Björk, Peder m.fl. (2003) s. 118-119 
61 Leftwich 1993:610, återgiven i Rhodes, R.A.W. (1997) s. 49 
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Rhodes menar att “good governance” är en förening mellan New Public Management och den 
liberala demokratin.62

 
Governance as a socio-cybernetic system 
I det här perspektivet är det centrala de alltmer oklara gränserna mellan den privata, den 
offentliga samt även den frivilliga sektorn. Ett sociopolitiskt system, uppkommet genom 
samhällets ökande dynamik och komplexitet, är resultatet av olika aktörers integration. 
Aktörerna, som kan vara individer såväl som organisationer, samverkar för att tillsammans 
hantera problem som de allena inte har tillräckliga resurser för att klara av. Fokusering ligger 
även på mångfalden av aktörer som är involverade, deras gemensamma mål med 
verksamheten samt det ömsesidiga beroendet dem emellan63. 
 
Policyresultaten är inte ett resultat av endast en myndighets arbete. De traditionella, centrala 
myndigheterna är inte längre allenarådande, det politiska systemet har förändrats genom 
privata aktörers intåg. Alla inblandade aktörer är beroende av varandra, alla besitter centrala 
resurser då ingen aktör ensam innehar samtliga nödvändiga resurser.64 Detta resursberoende 
skapar stabilitet i det sociopolitiska systemet. Staten skall först och främst ses som den som 
skapar förutsättningar för samarbetet aktörerna emellan. Även om staten inte är suverän så har 
den fortfarande goda, och i vissa fall nya, förutsättningar för att styra samhället.65 Exempel på 
sociopolitiska samarbetsformer är self –and co-regulation, public-private partnerships, co-
operative management samt joint entrepreneurial ventures.66

 
Governance as self-organizing networks 
Rhodes menar att self-organizing betyder att nätverket är självstyrande och autonomt. Björk 
m.fl. definierar self-organizing networks som följer: “Nätverken är självorganiserade och 
utgör en komplex mix av offentliga, privata och frivilliga organisationer som verkar för att 
erbjuda offentliga tjänster”.67 Här handlar governance om hur nätverken kan styras eller 
koordineras. Björk m.fl. menar att nätverksstyre bör ses som ett alternativ till marknad eller 
hierarki. Även Rhodes anser att nätverksstyre skall betraktas på detta vis och inte som en 
hybrid av dessa.68

 
Genom det resursutbyte som sker inom nätverken blir aktörerna mindre beroende av aktörer 
utanför nätverket, däribland staten, och får därmed större möjlighet att påverka sin situation. 
Nätverken används dock inte för beslutsfattande utan är först och främst till för att skapa 
informella kontakter som existerar parallellt med de formella relationerna. Nyckelord i sådana 
relationer är kommunikation och förtroende.69

 
Governance as corporate governance 
I det här perspektivet ligger tyngdpunkten på öppenhet, konkurrens och klara 
ansvarsförhållanden genom en tydlig rollfördelning. Det kan även beskrivas som att det är det 
nyare privata styrelsesättet som påverkar den traditionella offentliga sektorn. Corporate 

                                                 
62 Rhodes, R.A.W. (1997) s. 49 
63 Björk, Peder m.fl. (2003) s. 120-121 
64 Rhodes, R.A.W. (1997) s. 50-51 
65 Björk, Peder m.fl. (2003) s. 120-121 
66 Rhodes, R.A.W. (1997) s. 51 
67 Björk, Peder m.fl. (2003) s. 122, Rhodes, R.A.W. (1997) s 52 
68 Rhodes, R.A.W. (1997) s. 52 
69 Björk, Peder m.fl. (2003) s. 122-123 
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governance kan definieras som ”the system by which organisations are directed and 
controlled”.70  
 
Multi level governance 
Multi-level governance omfattar, som namnet anger, relationer mellan aktörer på olika nivåer, 
från transnationella till subnationella aktörer. Förtjänsten med det här perspektivet är just att 
det ger en möjlighet att studera och analysera relationer mellan aktörer som befinner sig på 
olika nivåer, något som är svårare att genomföra ur en hierarkisk synvinkel. Från början kom 
termen multi-level governance till för att beskriva EU:s relation till dess medlemsstater, men 
idag har den således fått en vidare betydelse. Peters och Pierre anser att de nya processerna 
mellan olika nivåer har ersatt det traditionella hierarkiska systemet.71

 
Public governance 
Public governance kan ses som en kritik mot tidigare beskrivna new public management. 
Enligt det här perspektivet råder inte samma förutsättningar för den privata och den offentliga 
sektorn, därmed måste teknikerna modifieras. Om new public management karaktäriseras av 
effektivitet så inkluderar public governance även legitimitet och rättssäkerhet. Karaktäristiskt 
är statens samverkan med det övriga samhället. Staten bör ”fokusera på att få aktörer från 
hela samhället att samverka.”72 Aktörerna i nätverken saknar en hierarkisk ordning, utan att 
för den skull vara jämlika. Kickert menar att governance inom ett nätverk är en blandning av 
hierarki och marknad.73

 
Till skillnad från the minimal state, new public management, good governance samt multi-
level governance, vilka fokuserar på det offentliga och då framförallt staten, så fokuserar, 
socio-cybernetic system och self-organizing networks och public governance på samhället i 
ett större perspektiv. Dessa typer av governance anser att analysenheten består av aktörer från 
flera olika delar av samhället. Den senare ansatsen är att föredra när det gäller forskning i 
Sverige, främst på grund av den framträdande kommunala nivån menar Björk.74

 
Inom self-organizing networks betonas nätverkens autonomi gentemot staten och som ett 
resultat av detta utvecklar det egna, specifika koordineringsformer. Karakteristiskt för self-
organizing networks är även att aktörerna samarbetar mot ett gemensamt mål i ett nätverk. 
Förtroende är den viktigaste koordineringsmekanismen i nätverken. Centrala 
stabiliseringsfaktorer är regler för samverkan, ett utbyte av resurser samt ett ömsesidigt 
beroende bland aktörerna.75 Förutom gemensamma mål är förtroende och kommunikation 
viktiga faktorer i detta perspektiv. I de governance-perspektiv som betonar nätverkens 
betydelse har resursutbytet en central roll. Sällan beskrivs dock hur och var detta resursutbyte 
äger rum och inte heller vad dessa resurser egentligen består av.76 Inom socio-cybernetic 
systems antas det att: ”eftersom aktörer själva saknar tillräckliga resurser blir de ömsesidigt 
beroende av varandra när de samverkar.”77 Self-organizing networks menar att ömsesidigt 
beroende och förhandlingar skapar stabilitet inom nätverket. Båda inriktningarna är överens 
om att gemensamma mål och intressen är viktiga förutsättningar för ett lyckat samarbete.78 
                                                 
70 Chadbury Report 1992:15, återgiven i Rhodes, R.A.W. (1997) s 48 
71 Björk, Peder m.fl. (2003) s. 123-124 
72 Ibid. s. 125 
73 Ibid. 
74 Ibid. s. 128 
75 Ibid. s. 130 
76 Ibid. s. 132-133 
77 Ibid. s. 133 
78 Ibid. 
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Oavsett vilket governance-perspektiv som används så är den vanligaste åsikten att de 
offentliga aktörernas inflytande minskar i de fall de samverkar i nätverk. Taylor menar dock 
att det kan vara tvärtom. Genom sina betydande och unika resurser har de stor möjlighet att 
både påverka och forma nätverket under den process då nätverket skapas.79 Staten skulle 
härmed kunna fortsätta att behålla sin dominerande ställning. Genom att staten inte behöver 
implementera besluten kan kraft och resurser läggas på själva policyskapandet, övervakning 
och uppföljning. Som en kontrast till denna tankegång så bör det även nämnas att det finns 
forskare som menar att de privata aktörernas makt i nätverken blir så stor att de offentligas 
medverkan blir överflödig.80

 
3.2 Policy och policynätverk 
 
Det är inte bara nätverksanalysen som tar upp förhållandena och relationerna mellan 
offentliga myndigheter och intressegrupper. Två andra betydande teorier är pluralismen och 
korporatismen. Av de tre ovan nämnda teorier skall pluralismen ses som den historiskt 
dominerande. Korporatismen och nätverksteorin uppstod som kritik gentemot pluralismen. Av 
det skälet följer först en genomgång av denna utveckling. 
 
3.2.1 Pluralism, korporatism och nätverk 
 
Även om det inte finns någon homogen pluralistisk teoribildning så har den präglat den 
statsvetenskapliga forskningen sedan lång tid tillbaka. Den klassiska pluralismen, ofta 
personifierad genom Robert Dahl, menar att grupper har förmåga att påverka beslutsfattande i 
samhället samt att inga av dessa grupper är dominerande.81

 
Det centrala i den inte helt homogena pluralismen är fokuseringen på relationerna mellan 
staten och intressegrupper av olika slag. Offentlig policy skapas genom interaktioner mellan 
staten och intressegrupper. De senares möjlighet att påverka beror på deras resurstillgångar. 
Policy skall inte ses som resultat av underliggande maktstrukturer utan, återigen, det är 
interaktioner som skapar policy.82 De styrande har en relativt passiv roll där dess främsta 
uppgift är att fördela resurser, vilka de olika intressegrupperna konkurrerar om sinsemellan. 
Den relativa maktbalansen mellan intressegrupperna återspeglas därmed i de styrandes 
beslut.83 Resurstillgångarnas betydelse, för att ha möjlighet att påverka, gynnar de grupper 
som har stora ekonomiska resurser, vilket i sin tur missgynnar andra mindre bemedlade 
grupper i samhället. Staten kan jämföras med en slags marknadsplats, som är relativt öppen, 
där konflikter och intressen hanteras.84

 
Det centrala i korporatismen, även om inte heller den är att betrakta som en homogen 
teoribildning, är att organiserade intressen integrerats i statliga policyprocesser. Genom denna 
integration har vissa grupper fått makten att påverka staten samtidigt som det verkar 
exkluderande på andra grupper. De resursstarka grupperna och staten är de som utformar 
policy, policyprocessen blir därmed uppdelad och hierarkisk. Policyprocessen blir stängd och 
som en följd av detta är konkurrensen mellan olika intressen liten.85

                                                 
79 Taylor 1997:442, återgiven i Björk, Peder m.fl. (2003) s. 131 
80 Björk, Peder m.fl. (2003) s. 131-132 
81 Ibid. s. 84 
82 Ibid. s. 86-87 
83 Rhodes, R.A.W. (1997) s. 30 
84 Björk, Peder m.fl. (2003) s. 86-87 
85 Ibid s. 87-88 
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Korporatismen skiljer sig från pluralismen på flera sätt. Intressegrupperna är färre till antalet, 
hierarkiskt organiserade och har dessutom nära kontakter med de styrande. Schmitter delar in 
korporatismen i state corporatism och societal corporatism. I båda fallen har staten en aktiv 
roll. I state corporatism styr staten bolagen genom att ta beslut som bolagen sedan 
implementerar. Även i societal corporatism är det bolagen eller intressegrupperna som 
implementerar de politiska besluten, dock har de i det här fallet inte någon större förmåga att 
påverka besluten då de inte inkluderas i förhandlingar med staten.86

 
Genom kritiken mot korporatismen och pluralismen, vilket innebar att vissa grupper 
exkluderas ur den statliga policyprocessen av olika anledningar, utvecklades forskningen 
under rubriken politiska subsystem. De samarbeten, mellan olika grupper och staten, som 
dock äger rum kan bli institutionaliserade och därmed exkluderande. Dessa politiska 
subsystem kan beskrivas som ”mönster av relationer, såväl formella som informella, mellan 
aktörer som är involverade i policyprocesser inom specifika politikområden”.87

 
Ur politiska subsystem utvecklade Ripley och Franklin subgovernments, vilket avsåg ett 
kluster av individer, statliga såväl som ickestatliga, vilka effektivt genomför rutinbeslut inom 
vissa policyområden. Jordan och Richardson ansåg att ett policyområde kan bestå av flera 
policy communities där privata och offentliga aktörer bedriver ett regelbundet samarbete.88 
Deras policy communities kännetecknas av ett resursutbyte, ett ömsesidigt beroende och 
gemensamma värderingar. Dessa policy communities är förhållandevis stabila även om deras 
struktur är otydlig och/eller föränderlig. Aktörerna har starka intressen, vilket särskiljer dem 
från andra grupperingar, och samverkar i slutna nätverk. Det som är mest stabiliserande, och 
samtidigt en förutsättning, är den gemensamma problemidentifieringen. På grund av ett allt 
mer öppet och komplicerat politiskt system utvecklades senare begreppet issue networks. 
Heclo menade att en mer omfattande offentlig politik, ett ökat antal aktörer samt 
specialisering krävde en fokusering kring de öppna nätverken, issue networks. Dessa nätverk 
kan vara svårdefinierade men är ofta organiserade utefter ett gemensamt intresse med 
intellektuell eller emotionell grund. Aktörerna är flera till antalet, utan att någon av dem har 
någon dominerande roll, och aktörssammansättningen kan variera.89

 
De tidigare återgivna teorierna hade dock sina brister ansåg vissa. För det första så framgick 
det inte hur relationer mellan intressegrupper och staten påverkade utfallet av 
policyprocessen. För det andra fattades det en fokusering på aktörerna, deras utbyte av 
resurser och deras inbördes relationer.90

 
Nätverksteorin grundar sig på antaganden om att aktörer, med regelbundna interaktioner 
mellan dem, deltar i ett socialt system. Jordan och Schubert menade att policyprocessen 
alltmer skapades och utfördes i nätverk som ett resultat av flera förändringar i samhället: 
”…framväxten av det organiserade samhället, sektorisering, decentralisering och 
fragmentering av staten samt allt otydligare gränser mellan det offentliga och det privata”.91

 

                                                 
86 Rhodes, R.A.W. (1997) s. 30-31 
87 Björk, Peder m.fl. (2003) s. 90 
88 Ibid. s. 92 
89 Ibid. s. 91-94 
90 Ibid. s. 95 
91 Ibid. s. 96 
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Likt governance kan studiet av policynätverk härledas till den organisationsvetenskapliga 
utvecklingen, även om statsvetenskapen och policyvetenskapen starkt bidragit till 
utvecklingen. Policynätverk kan inte ses som ett homogent forskningsområde, men det som 
karaktäriserar fältet är ”hur samverkan mellan aktörer organiseras och koordineras i dagens 
moderna samhälle.”92 Policyvetenskapen har sin utgångspunkt i analyserandet av 
beslutsfattandet. Till en början var den rationella aktören som, ställd inför olika 
handlingsalternativ, skulle välja det alternativ som var mest lönsamt för sig själv. Senare 
utvecklades teorin till att handla om en begränsad rationalitet där aktörens val inte längre är 
nyttomaximerande utan snarare tillfredställande eller tillräckligt bra.93 Intresset för 
mellanorganisatoriska nätverk ökade i takt med att beslutsprocesser och beslutsfattande kom 
att anses som alltmer komplext. Antalet aktörer, strategier, problemuppfattningar och 
lösningar ökade. Detta tillsammans med uppfattningen att de dessutom förändras med tiden, 
var orsaken till komplexiteten.94

 
Forskningen kring policynätverk har även ett ursprung i statsvetenskapen. Det är först och 
främst relationen mellan staten och organiserade intressen som intresserat statsvetarna. Inom 
organisationsteorin har rationalitet och resursberoende, både inom och mellan organisationer, 
varit de dominerande begreppen. Genom systemteorins utveckling förändrades synen på 
organisationen, från att ha uppfattats som en isolerad aktör till att ses som ett öppet system 
som interagerar med sin omgivning.95 Nätverken har förändrats, och framförallt utökats, från 
att tidigare varit funktionella offentliga institutioner till att numera även innehålla aktörer från 
den privata sektorn samt olika frivilligorganisationer.96

 
3.2.2 Definitioner 
 
Vad är policy? Björk menar att policy är: ”den minsta gemensamma nämnaren av en 
uppsättning idéer som försöker förverkligas genom handling, exempelvis genom att samverka 
i nätverk”.97 Hogwood och Gunn menar att, förutom statlig aktivitet och inblandning, så 
innehåller policybegreppet allmänna mål, enskilda företag, program, beslut och utfall. 
Premfors anser att policy kan ses som en programförklaring, riktlinjer för en verksamhet samt 
särskilda åtgärder för att understödja dessa. Enligt Hjern är policy ”…en eller flera idéer samt 
försöken att skapa institutionella arrangemang för att förverkliga dem”.98 Definitioner av 
policy kan variera inom flera aspekter, till exempel analysnivå och analysenhet. 
 
Rhodes definierar policy-nätverk som “a cluster or complex of organisations connected to 
one another by resource dependencies.”99 Enligt Börzel består policynätverk av varaktiga 
relationer. Dessa relationer är av ickehierarkisk natur och bygger på ett ömsesidigt beroende 
och på ett resursutbyte inom nätverket. Aktörerna är samtliga medvetna om att samverkan är 
det enda sättet att nå de uppsatta målen.100 Rhodes menar att det finns en stor variation av 
olika slags nätverk, allt ifrån väl integrerade samfund till löst bundna nätverk knutna till 
enstaka frågor. Han identifierar fem olika typer av policynätverk vilka rangordnas efter 
täthetsgrad med policy communities högst upp och issue networks i botten på skalan. 
                                                 
92 Björk, Peder m.fl. (2003) s. 81 
93 Ibid. s. 82 
94 Ibid. 
95 Ibid. s. 82-83 
96 Rhodes, R.A.W. (1997) s. 45 
97 Björk, Peder m.fl. (2003) s. 97 
98 Hjern 1985:6, återgiven i Björk, Peder m.fl. (2003) s. 98 
99 Rhodes, R.A.W. (1997) s. 37 
100 Börzel, (1998:254), återgiven i Björk, Peder m.fl. (2003) s. 81-82 
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Dessutom skiljer sig nätverken åt beroende på medlemskap och resursfördelningen mellan 
medlemmarna.101

 
Rhodes hävdar att nätverksanalysen kan användas inom flera veteskapliga fält som t. ex. 
statsvetenskap, sociologi och socialantropologi. Dessutom menar han att nätverksanalysen 
kan användas på olika analysnivåer. På makronivå analyseras statens relation med resterande 
samhället, på mesonivå relationer mellan offentliga sektorn och intressegrupper och på 
mikronivå analyseras interpersonella relationer.102 Vid studier av policynätverk på mesonivå 
ses nätverk som en politisk struktur vars inverkan är dubbel: Den både främjar och hämmar de 
politiska aktörerna och resultatet av deras arbete. Nätverk, struktur och aktörer har alla en 
ömsesidig påverkan på varandra. Strukturen har en hämmande inverkan på aktören, men 
aktören kan i sin tur påverka strukturen. Båda dessa processer kan pågå samtidigt inom 
nätverket.103

 
3.2.3 The interest intermediation school samt Governance school 
 
Börzel anser att policynätverk kan ses som teori, metod och modell. Vidare hävdar hon att det 
finns två olika forskningsinriktningar inom ämnet: The interest intermediation school samt 
Governance school. Enligt den förstnämnda inriktningen är policynätverk en vidareutveckling 
av pluralismen och korporatismen och begreppet inbegriper relationer mellan offentliga och 
privata aktörer. Björk menar på liknande sätt att The interest intermediation school behandlar 
relationer mellan stat och organiserade intressen och att det finns flera gemensamma 
beröringspunkter som är signifikanta för den här inriktningen:104

 
1. Aktörerna i policynätverket har en gemensam grund att stå på, t. ex. ett policyprogram eller 
ett policyproblem. Aktörerna behöver dock inte ha samma mål med samarbetet, målen kan 
dessutom förändras över tid. Den gemensamma grunden för ett kollektivt agerande är ett 
måste för policynätverket. Det kan förkomma konflikter inom policynätverket även om 
samarbete är den bästa formeln för framgång.105

2. Resursutbytet inom ett policynätverk är av stor betydelse. Börzel ser policynätverk som: 
”…power dependency relationships between the government and interest groups, in which 
resources are exchanged.”106 Det finns även forskare som anser att resursutbytet är så viktigt 
att utan ett sådant existerar inte policynätverket. Rhodes hävdar att resursutbytet är viktigt för 
att: ”(i) nå sina mål, (ii) maximera sin påverkan över resultatet och (iii) undvika att bli 
beroende av andra aktörer utanför nätverket”107. Trots en betydande fokusering på 
resursutbytet ges det få förslag på vad dessa resurser egentligen består av. 
3. Klijn hävdar att alla organisationer besitter resurser som till exempel finansiella medel och 
kompetens. Ofta är det dock så att en organisation inte ensam innehar alla, för sin verksamhet, 
nödvändiga resurser och måste därför samarbeta med andra organisationer som besitter dessa. 
Det är ett resursberoende mellan aktörerna i policynätverket som skapar relationer mellan 
desamma.108

                                                 
101 Rhodes, R.A.W. (1997) s. 10, 37-38 
102 Ibid. s. 32 
103 Ibid. s. 11 
104 Björk, Peder m.fl. (2003) s. 98 
105 Ibid. 
106 Börzel, Tanja, (1998) Organizing Babylon – On The Different Conceptions of Policy Networks, Public 
Administration, Vol 76, Blackwell Publishers Ltd. s. 256 
107 Björk, Peder m.fl. (2003) s. 99 
108 Klijn (1997:21), återgiven i Björk, Peder m.fl. (2003) s. 99 
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4. Resursberoendet är även ömsesidigt, vilket leder till interaktioner, vilket i sin tur leder till 
policynätverk. Resursberoendet behöver dock inte vara symmetriskt. Med det menas att det 
ömsesidiga beroendet existerar inom hela nätverket, inte att aktörerna parvis är beroende av 
varandra Dessutom kan policynätverket vara asynkront, det vill säga att aktörernas beroende 
av varandra inte behöver existera samtidigt utan kan variera över tid.109

5. Enligt policynätverksansatsen kan aktörerna i ett policynätverk bestå av offentliga och 
privata organisationer, företag, individer samt andra organiserade intressen. I de flesta fall är 
staten en av aktörerna. Vissa forskare menar att policynätverk är autonoma, åtminstone till en 
viss grad, därför att det inte existerar någon suverän part inom ett nätverk. Uppfattningarna 
om statens roll varierar något. Rhodes menar att staten alltid dikterar villkoren när de är med i 
policynätverk på grund av att det är den som har de otvivelaktigt största resurserna.110

6. Ett ganska outforskat område är att beskriva och förstå policy genom policynätverk. Det 
innebär att policynätverk betraktas som en oberoende variabel och utifrån den förklaras 
policy.  
7. Ett något mer välstuderat område är aktörernas integration i nätverken, delvis beroende på 
att just integrationen varit en viktig del redan då teorierna kring issue networks presenterades.  
8. Varaktighet och stabilitet är även de återkommande begrepp och återigen är det 
relationerna mellan aktörerna som åsyftas.111

 
3.2.4 Resursberoende 
 
Policy network-modellen försöker förklara varför vissa nätverk är mäktigare än andra samt 
varför vissa grupper är mäktigare än andra inom nätverket. Rhodes menar att maktberoendet 
är en central fråga i policynätverk. För att kunna förstå olika aktörers maktposition, individers 
likväl som organisationers, måste resursfördelningen samt typer av resurser beaktas. Även i 
de fall forskaren ämnar förklara maktskillnader mellan olika nätverk skall resursberoendet 
studeras.112 Rhodes förklarar: 
 
“However, networks are rooted in resource exchange. So, the distribution of the resources 
between actors in a specific network remains central to any explanation of the distribution of 
power in that network. Equally, the different pattern both of resources, and their distribution 
between the several actors, in networks explains in part, the differences between networks.”113

 
3.2.5 Hierarki, marknad och nätverk 
 
Policynätverk kan ses som en av tre koordineringsformer tillsammans med marknad och 
hierarki, utan att för den skull utesluta någon av dem.114 Rhodes menar att det finns tre olika 
typer av governing-strukturer: hierarki, marknad och nätverk. Vilken form som bör användas 
beror på praktiska omständigheter, effektiviteten är det vägledande, och är olika för olika 
governing-strukturer. Hierarkin kännetecknas av byråkrati och administrativa system. 
Marknad kännetecknas av privatisering, beställar-utförare-modeller och kvasimarknader.115

 

                                                 
109 Björk, Peder m.fl. (2003) s. 99-100 
110 Ibid. s. 100-101 
111 Ibid. s. 102 
112 Rhodes, R.A.W. (1997) s. 10-11 
113 Ibid. s. 37 
114 Björk, Peder m.fl. (2003) s. 105 
115 Rhodes, R.A.W. (1997) s. 47 
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Hierarkin har på senare år alltmer utmanats av dess motpol, nätverket, som organisationsform 
lämpligast för att uppnå gemensamma mål. Vissa menar att hierarkin är grunden i alla typer 
av organisation och dess främsta fördelar är två till antalet: ett tydligt ansvarstagande samt en 
hög effektivitet. Effektivitetsvinsten kan delvis förklaras med att transaktionskostnaderna 
minskar i organisationen. Andersson och Aarum Andersen menar vidare att strukturlöshet, 
som präglar nätverksformen, gör att ansvarsförhållandena blir svårdefinierade. Därför är det 
viktigt med en stor öppenhet inom nätverket.116

 
3.3 Public Private Partnerships 
 
Public-private partnerships är en av de institutionella mekanismer som kännetecknar 
governance, och därmed övergången från government till governance, och kan dessutom ses 
som ett resultat av den ökade globaliseringen.117 Det ökade antalet partnerskap, en gemensam 
trend för hela Europa, beror bl.a. på EU:s strukturreform, uppkomsten av regionala och lokala 
utvecklingsorganisationer samt ett minskat stöd från centralmakten. Både den offentliga och 
den privata sektorn har funnit att deras ömsesidiga beroende av varandra ökat. De behöver 
varandra för att kunna utnyttja samtliga möjliga resurser och för att kunna åstadkomma detta 
behövs ett sektoröverskridande samarbete. Därav har de gränsöverskridande partnerskapen 
blivit allt vanligare.118 Det är på regional och lokal nivå som partnerskapsmodellen använts 
flitigast, troligtvis av skälet att det är på dessa nivåer som de bästa förutsättningarna för 
partnerskap erbjuds. De sämre sidorna med partnerskap är först och främst demokratiförluster. 
Med det menas att kontroll och ansvarsutkrävning försvåras.119

 
Det är dock svårt att klart definiera vad public-private partnerships egentligen är, att klart 
skilja det från andra samverkansformer. Enligt en definition från EU består partnerskapets 
aktörer av personer från den sociala ekonomin samt från privat och offentlig sektor. Vid en 
jämförelse med andra samverkansformer antyder namnet partnerskap något mera jämställt 
och varaktigt.120  
 
Som alternativ till en definition så presenterar Peters fem kännetecken eller egenskaper som är 
karaktäristiska för just partnerskap: 1. Ett partnerskap skall innehålla två eller flera aktörer 
varav åtminstone en är representant för den offentliga sektorn. 2. Samtliga aktörer skall ha 
mandat att förhandla för sin organisations räkning. Det här kravet brukar vara svårt att nå upp 
till för representanterna från offentliga sektorn, främst på grund av deras organisations flera 
olika nivåer samt att de måste ta hänsyn till en budgetprocess. 3. Relationerna mellan 
aktörerna måste vara varaktiga. 4. Alla deltagande aktörer skall bidraga med någon form av 
resurs till partnerskapet. Resurserna kan vara av både materiell och immateriell karaktär. 5. 
Medlemmarna i partnerskapet skall även kunna hållas gemensamt ansvariga för resultatet av 
verksamheten.121 Det är utifrån dessa fem karakteristika som jag kommer att diskutera 
partnerskap i uppsatsen. 

                                                 
116 Abrahamsson, Bengt, Aarum Anderssen, Jon (2005) Organisation – att beskriva och förstå organisationer, 
Korotan Ljubljana, Liber. s. 251, 265 
117 Baldersheim, Harald och Wollmann, (2006) s. 45, Pierre, Jon, (1997) s. 34 
118 Pierre, Jon, (1997) s. 11 
119 Ahrnens, Anette, (2003) Partnerskap i Praktiken – En Studie Av De Regionala Partnerskapen i Skåne Och 
Kalmar Län, Statsvetenskapliga Institutionen, Lunds Universitet. s. 18-21 
120 SOU 2006:4 s. 11-12 
121 Pierre, Jon, (1997) s. 12-13 
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Pierre redogör för olika sätt att närma sig public-private partnerships. Det första innebär att 
studera den strukturella miljö, institutionell såväl som sociopolitisk, i vilken dessa partnerskap 
utvecklas. Det andra sättet innebär att partnerskap betraktas som ett av flera policyredskap, 
vilka myndigheter använder för att implementera sin policy.122 Peters beskriver den 
strukturella angreppsvinkeln, där public-private partnerships kan ses som exempel på 
institutioner och organisationer som följer: 
 
”The basic point of the institutional approach (or actually the approaches) is that there are 
structual and organizational aspects of social life that shape behaviour and have as much or 
more influence over decisions as do the properties of individual decisionmakers.”123

 
Genom att skapa en gemensam organisation slipper aktörerna lita till individers 
återkommande förhandlande för att åstadkomma en kollektiv handling. Förutom denna 
regelstyrda bas är det även vanligt att aktörerna delar vissa värdegrunder och har ett 
gemensamt mål med verksamheten.124

 
”…these partnerships can be conceptualized as stable institutional structures that are governed 
by shared understandings of priorities and values, as well as by sets of rules that have been 
mutually agreed upon by the two (or more) actors.”125

 
Public-private partnerships kan även ses som ett av många policy-instrument som 
myndigheterna har att välja bland. Varför då använda sig av just partnerskap? Vilka är 
fördelarna? En fördel med partnerskap  är att det kan vara ett bra sätt att genomföra policy och 
samtidigt undgå uppmärksamhet från allmänheten angående verksamheten. En nackdel är 
dock svårigheten med ansvarskrävande och kontroll över verksamheten. Båda dessa för- och 
nackdelar beror på den bristande insynen. Ett annat skäl är att partnerskapet kan vara den mest 
kostnadseffektiva jämfört med andra alternativ. Ett tredje skäl kan vara att politiska program 
blir mindre påverkade av byråkratiska processer om de genomförs i formen av ett partnerskap 
än vad de blivit inom den offentliga sektorn. Processerna blir ”lösare” vilket gör att 
effektiviteten vid t.ex. beslutsfattande blir större. Ett sista skäl är att den offentliga politiken 
inte betraktas som lika betvingande av det övriga samhället, då den genomförs i formen av 
partnerskap, på grund av att samarbetet bygger på frivillighet.126 Partnerskap skall betraktas 
som ett viktigt instrument, men det är vare sig den ultimata lösningen på alla problem rörande 
public policy eller endast en symbolisk handling.127

 
3.3.1 Grunder till partnerskap 
 
Lowndes och Skelcher identifierar fyra grunder eller orsaker som främjar partnerskap. Den 
första är ett resursberoende. För den offentliga sektorn, som är påverkad av en allt mer 
påtaglig resursbrist, kan partnerskap öka effektiviteten i resursutnyttjandet samt dessutom 
skapa förutsättningar för helt nya resurser. Den andra är att nya offentliga institutioner söker 
sätt att integrera sig med det övriga fragmenterade organisatoriska samhället. Den tredje 
grunden är att den offentliga sektorn har att göra med komplexa frågor, wicked issues, som 

                                                 
122 Pierre, Jon, (1997) s. 6 
123 Ibid. s. 15 
124 Ibid. 
125 Ibid. s. 19 
126 Ibid. s. 20-22 
127 Ibid. s. 25 
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bara kan lösas genom att sammanföra resurser från olika grupper i samhället. Den fjärde är att 
partnerskap är ett sätt att öka inslaget av demokrati, att öppna upp och tillgängliggöra 
beslutsprocesserna.128

 
Pierre menar att det är näst intill omöjligt att förutse i vilka situationer och miljöer som 
public-private partnerships skapas. Däremot kan vissa förutsättningar och betydande faktorer 
uppmärksammas: 1. I vilken utsträckning privata och offentliga sektorn har intresse av det 
gemensamma målet med partnerskapet. 2. Det måste finnas en möjlighet till ett utbyte, 
relaterat till det gemensamma målet, mellan aktörerna. 3. Bristen på andra alternativ till 
partnerskap för att nå målen. 4. Ledarna från både den privata respektive den offentliga 
sektorn måste ”erkänna” partnerskapet. Utan deras ”goda vilja” försvåras samarbetet. 5. Den 
offentliga sektorn bör vara jämbördigt stark med den privata sektorn. Ett asymmetriskt 
maktförhållande är ingen bra förutsättning för ett lyckosamt partnerskap.129

 
3.3.2 Jämförelse med nätverk och regimteori 
 
Vid en jämförelse mellan policynätverk och partnerskap går det att finna både likheter och 
skillnader. Gemensamt för de båda är informationsutbytet och de informella mötesplatserna. 
Det som främst skiljer dem åt är att nätverk är en mer passiv form av samarbete medan 
partnerskap fordrar ett mer aktivt deltagande av medlemmarna. Utöver det så är partnerskapet 
ofta mer formaliserat jämfört med nätverket.130 Lowndes och Skelcher menar att en 
distinktion bör göras mellan partnerskap som organisationsform och nätverk som en form av 
governance. De förklarar:131

 
”… partnership as an organizational structure is analytically distinct from network as a mode 
of governance – the means by which social co-ordination is achieved. The creation of a 
partnership board does not imply that relations between actors are conducted on the basis of 
mutual benefit, trust and reciprocity – the characteristics of the network mode of governance. 
Rather, partnerships are associated with a variety of forms of social co-ordination – including 
network, hierachy and market.”132

 
Interaktioner mellan organisationer i partnerskap kan förstås i termer av samarbete och 
konkurrens. Konkurrens innebär att aktörerna, inom partnerskapet såväl som utåt, tävlar om 
begränsade resurser. I partnerskapet existerar alltid en konflikt mellan behovet av att 
samarbeta och det faktum att resurserna är begränsade. Att ingå ett partnerskap är att värna 
om de nödvändiga resurserna och därmed sin egen organisations överlevnad. Samarbete 
beskrivs som: ”..synergistic gain and programme enhancement from sharing resources, risks 
and rewards and the prioritizing of  collaborative rather than competitive advantage”133

 
Davies hävdar att nätverk inte skall betraktas som den mest framträdande formen av 
governance i Storbritanniens lokala politik. Han menar vidare att partnerskap skall ses som en 
specifik form av governance då hierarkin, av blandningen mellan hierarki, marknad och 
nätverk, är den mest framträdande i brittiska partnerskap. Genom att använda sig av 
                                                 
128 Lowndes, Vivien, Skelcher, Cris, (1998) The dynamics of Multi-Organizational Partnerships: An Analysis of 
Changing Modes of Governance, Public Administration Vol. 76 (313-333) Blackwell Publishers Ltd, Oxford. s. 
314-316 
129 Pierre, Jon, (1997) s. 26-27 
130 Ahrnens, Anette, (2003) s. 17 
131 Lowndes, Vivien, Skelcher, Cris, (1998) s. 319 
132 Ibid. s. 314 
133 Ibid. s. 317 
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regimteori hävdar han att de brittiska partnerskapen inte kan ses som det traditionella 
”governance by government” eller det mer moderna ”governance by network”.134 Davies 
beskriver regimteori som följer: ”Regime theory is a sophisticated, neopluralist 
understanding of local networking, focusing on the state-market relationship in the US urban 
politics.”135

 
Regimteori, i likhet med nätverksteori, menar att gemensamma mål och förtroende mellan 
aktörerna behövs för ett långvarigt samarbete. Synbara synergieffekter är avgörande för 
partnerskapets framsteg. Till skillnad mot nätverksteorin, som tar nätverken för givna, anser 
regimteoretikerna att nätverk inte tillkommer av sig själva utan att nätverksskapande är en 
process, en ständig kamp. Frivillighet, nära relationer mellan de lokala offentliga 
myndigheterna och näringslivseliten samt lokala motiv är andra framträdande kännetecken.136

 
Davies menar att de brittiska partnerskapen, vilka kan ses som en uppmaning från staten att 
utöka lokala myndigheters samarbete med näringslivet genom att tillsammans söka olika 
ekonomiska bidrag, är ganska misslyckade då engagemanget från näringslivet varit minst sagt 
svagt. Tvärtemot utvecklingen i USA verkar statens inflytande över policyskapande och 
implementering i partnerskapen öka i Storbritannien. De få undantagen kännetecknas av hög 
autonomi, företag med stark lokal förankring, samt företag som förutspår möjliga vinster 
genom partnerskapet.137

 
3.3.3 Partnerskapets livscykel med tre typer av governance 
 
Lowndes och Skelcher anser att partnerskap har en livscykel som kan delas in i fyra steg: pre-
partnership collaboration, partnership creation, partnership programme delivery samt 
partnership termination. Vidare hävdar de att de olika stegen domineras av tre olika typer av 
governance: hierarki, marknad och nätverk.138 Lowndes och Skelcher: 
 
“...we argue that market and hierarchical arrangements as well as networking are apparent in 
partnerships. Indeed, we propose that partnerships pass through  a life cycle in which different 
modes of governance assume a particular importance at different points in time and in relation 
to particular partnership tasks.”139

 
De tre grundtyperna för governance är som tidigare angivet marknad, hierarki och nätverk. 
Marknadstypen har sin grund i kontraktsbundna relationer rörande egendom. Relationerna 
styrs av prismekanismer och präglas av flexibilitet. Konkurrens och misstänksamhet medför 
att samarbete försvåras. Hierarkitypen kännetecknas av strukturer och byråkrati, formalisering 
och rutiner. Förutsättningar för samarbete är högre än i marknadstypen, men med hierarki 
förloras flexibilitet. Nätverkstypen främjar samarbete på grund av att den är baserad på 
lojalitet, tillit och frivillighet. Lowndes och Skelcher menar att nätverkstypen, likt ett 
subsystem, alltid påverkar ett partnerskap, även i de steg där marknad och hierarki 
dominerar.140 De fyra stegen är: 
                                                 
134 Davies, Jonathan S., (2002) The Governance Of Urban Regeneration: A Critique Of The “Governing Without 
Government” Thesis. Public Administration Vol. 80, No 2 (301-322) Blackwell Publishers Ltd, Oxford. s. 301-
304 
135 Ibid. s. 304 
136 Ibid. s. 304, 306 
137 Ibid. s. 307, 313 
138 Lowndes, Vivien, Skelcher, Cris, (1998) s. 313 
139 Ibid. s. 314 
140 Lowndes, Vivien, Skelcher, Cris, (1998) s. 318-319 
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1. Pre-partnership collaboration 
Governancetypen är nätverk som präglas av ett gemensamt syfte, tillit och informalitet. 
2. Partnership creation and consolidation 
Hierarki är den dominerande governancetypen med  auktoritet, formalisering och status som 
viktiga kännemärken. 
3. Partnership programme delivery 
Marknadstypen är framträdande med marknadsmekanismer och kontrakt som utmärkande 
drag. Präglas även av ringa samarbete. 
4. Partnership termination or succession 
I det avslutande steget återtar nätverket den dominerande positionen.141

 
De tre olika governance-typerna både samexisterar och överlappar varandra genom 
partnerskapets livscykel. Nätverket är dock ständigt närvarande, även i de steg där marknad 
och hierarki dominerar, och en förutsättning för ett lyckosamt partnerskap.142 Lowndes och 
Skelcher hävdar att utmaningen för ett parnerskap ligger i att hantera övergångarna mellan de 
olika governance-typerna i livscykelns olika steg:  
 
”The development of effective partnerships requires that attention is paid to the tensions 
generated by their development over time as their primary tasks change from formation into 
delivery and then to closure or succession. The central challenge is for co-operative strategy 
lies in managing the interaction of different modes of governance.”143

 
3.4 Teoretisk ram 
 
Nedan presenteras uppsatsens teoretiska ram vilken senare i analyskapitlet appliceras på det 
empiriska materialet. I den teoretiska ramen ingår i för uppsatsen centrala begrepp och delar 
av governance-teori samt teorier kring policynätverk och public-private partnerships. 
 
Enligt governance-teorin är den viktigaste koordineringsmekanismen i ett samarbete 
förtroende mellan aktörerna. Utgångspunkten är gemensamma mål som kan uppnås genom 
samarbete. Dessutom fungerar regler, resursutbyte och ett ömsesidigt beroende som 
stabiliseringsfaktorer inom nätverken. Vi har även sett att resursutbyte är en central 
förklaringsfaktor för att förstå hur policynätverk uppstår. Enligt policyteorin är 
resursberoendet i ett nätverk ömsesidigt (men behöver inte vara symmetriskt) – vilket leder 
till interaktioner – vilket i sin tur leder till policynätverk. Jag skall analysera vilken betydelse 
följande faktorer haft för samverkan i projektet Växtkraft och företagarutveckling: 
 

- gemensamma mål och intressen – finns det enligt aktörerna gemensamma mål och 
intressen som förenar de samverkande parterna? 

- resursutbyte – sker ett utbyte av resurser inom samarbetet och vilka resurser utbyts i så 
fall? 

- ömsesidigt beroende - upplever aktörerna att det finns ett ömsesidigt beroende i 
projektet? 

- förtroende – vilken betydelse uppger aktörerna att förtroende har för samverkan i 
projektet? 

                                                 
141 Ibid. s. 320 
142 Ibid. s. 320, 331 
143 Ibid. s. 331 
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Resursutbyte är även ett centralt begrepp inom PPP-teorin och i det följande ska jag analysera 
mitt material även ur ett PPP-perspektiv. Inom PPP-teorin kan interaktioner mellan 
organisationer förstås i termer av samarbete och konkurrens. Konkurrens innebär att 
aktörerna, inom partnerskapet såväl som utåt, tävlar om begränsade resurser. I partnerskapet 
existerar alltid en konflikt mellan behovet av att samarbeta och det faktum att resurserna är 
begränsade. Vad präglar projektet i Växtkraft Kinda – samarbete eller konkurrens? 
 
Samarbetet skall även analyseras ur Peters fem kännetecken eller egenskaper som är 
karakteristiska för just partnerskap: 
 
1. Ett partnerskap skall innehålla två eller flera aktörer varav åtminstone en är representant för 
den offentliga sektorn.  
2. Samtliga aktörer skall ha mandat att förhandla för sin organisations räkning. Det här kravet 
brukar vara svårt att nå upp till för representanterna från offentliga sektorn, främst på grund 
av deras organisations flera olika nivåer samt att de måste ta hänsyn till en budgetprocess.  
3. Relationerna mellan aktörerna måste vara varaktiga. 
4. Alla deltagande aktörer skall bidraga med någon form av resurs till partnerskapet. 
Resurserna kan vara av både materiell och immateriell karaktär.  
5. Medlemmarna i partnerskapet skall även kunna hållas gemensamt ansvariga för resultatet 
av verksamheten. 
 
Projektet skall även analyseras utifrån Lowndes och Skelchers teori kring partnerskapens 
livscykel och de tre governance-typerna:  
1. Pre-partnership collaboration – Governance-typen är nätverk som präglas av ett gemensamt 
syfte, lojalitet, tillit och informalitet. 
2. Partnership creation and consolidation - Hierarki är den dominerande governance-typen 
med struktur, byråkrati, auktoritet, formalisering, status och rutiner som viktiga kännetecken. 
3. Partnership programme delivery - Marknadstypen är framträdande med 
marknadsmekanismer och kontrakt som utmärkande drag. Den här typen präglas också av 
konkurrens och misstänksamhet vilket begränsar samarbete. 
4. Partnership termination or succession - I det avslutande steget återtar nätverket den 
dominerande positionen. 
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4. Redovisning av intervjuer 
 
I det här kapitlet skildras de intervjuer som gjordes i samband med uppsatsen och som därmed 
utgör uppsatsens empiriska del. Som tidigare nämnt är intervjuerna gjorda med personer 
knutna till Växtkraft och företagarutveckling som är ett delprojekt som verkar för att bygga 
upp den ekonomiska föreningen Växtkraft Kinda. 
 
4.1 Inledning 
 
Till en början kan det vara på sin plats att introducera de fem intervjuobjekten samt deras 
funktioner i Växtkraft Kinda. Även om de intervjuade inte uttalat någon önskan om 
anonymitet ser jag ingen poäng med att nämna deras namn i uppsatsen. De två första 
representerar kommunen och kommer hädanefter att benämnas K1 och K2. Den tredje 
intervjuade är projektledare för Växtkraft och företagarutveckling, och har fått förkortningen 
PL. PL företrädde till en början Kinda Turistförening som senare utvecklades till Växtkraft 
Kinda. De två sista intervjuade representerar näringslivet under förkortningarna P1 respektive 
P2. P1 företräder ett relativt stort företag. P2 driver flera mindre företag och blev engagerad 
genom organisationerna Svensk Handel i Kinda och Kinda Turistförening. Samtliga 
intervjuade har deltagit sedan starten av Växtkraft Kinda 2006. Som tidigare angetts var det 
mitt eget önskemål att de intervjuade deltagit i projektet en längre tid så att de haft möjlighet 
att bilda sig klara uppfattningar angående samarbetet.  
 
Samtliga intervjuade uppger att de aktörer som deltar i projektet är desamma som deltar i 
Växtkraft Kinda.144 Detta har sin förklaring i att projektet är tätt sammankopplat med 
huvudorganisationen och i första hand går ut på att stödja och bygga upp Växtkraft Kinda. De 
intervjuade uppger att deltagarna först och främst består av enskilda företag men även 
kommunen och andra organisationer medverkar.145

 
Både P1 och P2 anger att de har mandat att förhandla för sin egen organisation i Växtkraft 
Kinda.146 För kommunens representanter är det inte lika klara förhållanden. K1: ”-Formellt 
sett – nej, men informellt – ja. Min chef litar på mig.”147 K2 svarar bekräftande på frågan men 
med förbehållet att i vissa fall behövs politiska beslut.148 PL, genom sin roll som 
projektledare, förhandlar inte likt de andra aktörerna. Det är varje intervjuades uppfattning att 
medlemmarna gemensamt står ansvariga för resultatet av samarbetet i projektet, undantaget 
K1 som, oklart varför, avstår från kommentar.149 Angående medlemskap och medlemsantal i 
projektet menar de intervjuade att det först och främst är kindabaserade företag, 
organisationer och fackföreningar samt även i viss mån idrottsföreningar som får frågan. De 
uppger att det formellt är styrelsen som beslutar om vem som får delta.150  
 
4.2 Gemensamma mål och intressen 
 
På frågan om varför respektive företag/organisation deltar i samarbetet menar 
representanterna från kommunen att kommunen skall verka så bra som möjligt för 
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näringslivet. Att förena krafter i ett samarbete är ett bra sätt att verka för företagsutveckling i 
Kinda. Deras bestämda uppfattning är att ett stort antal företag leder till en bra kommun.151 P1 
framhäver behovet av kompetensförsörjning och betonar även vikten av samverkan mellan 
kommun, skola och näringsliv. ”-De anställda ska trivas – fritid, kultur, föreningar – 
helhetssynen är viktig.”152 P2 påpekar vikten av att alla större organisationer bör finnas med i 
Växtkraft Kinda då det underlättar samarbetet.153 Projektledaren, som inte företräder någon 
organisation eller något företag, avstår från att svara på denna fråga. 
 
PL uppger att målet med samarbetet är att skapa ett bättre näringslivsklimat, att underlätta 
företagande. Dessutom är det viktigt att koncentrera resurserna då Kinda är en liten 
kommun.154 K2 menar att det viktigaste målet är att säkerställa kompetensförsörjningen i 
kommunen. Utöver det vill kommunen uppnå företagsutveckling, marknadsföring och 
nyetableringar.155 K1 tillägger att samarbetet är ett sätt att bli en aktör på regional nivå.156 P1 
anger att kommunen skall utvecklas positivt, vara en attraktiv arbetsgivare, en bra 
”boendekommun” och därmed öka sitt befolkningsunderlag.157 Även P2 uppger att samarbetet 
skall leda till en utveckling för bygden, att kommunen blir ett ”attraktivt boende” samt ett bra 
turistmål158. 
 
Samtliga tillfrågade anser att det finns ett gemensamt mål med verksamheten.159 K2, PL och 
P1 hänvisar till verksamhetsplanen där ett gemensamt formulerat mål presenteras.160 Dock är 
K1 inte helt övertygad om att målet  är gemensamt för alla deltagare. K1: ”-Målet är Kinda 
kommuns bästa. Men det är möjligt att det varierar individuellt bland deltagarna.”161  
 
K1 ser inga speciella för- eller nackdelar över huvud taget.162 K2 uppger att den viktigaste 
fördelen är att alla betydelsefulla aktörer samlas. Nackdelen är problem med förankring, att nå 
ut till alla medlemmar. PL menar att Växtkraft Kinda blir en stark lobbyorganisation, att 
aktörerna som deltar blir starkare tillsammans. PL ser inga större nackdelar, men tycker sig 
märka olika ”kulturer” i näringsliv respektive kommun.163 P1 tycker att fördelen är att 
samarbetet medför ”kontaktytor eller nätverk där man kan bolla ideer.”164  Den främsta 
nackdelen uppges vara att samarbetet är mycket tidskrävande. P2 menar att fördelen är den 
breda förankringen bland deltagarna. Exkludering av företag uppmärksammas som en 
nackdel.165

 
Kommunens representanter anser att medlemsnyttan i Växtkraft Kinda kan synliggöras på ett 
bättre sätt. Det är av stor betydelse att medlemmarna är nöjda med samarbetet. De menar att 
förankringen kan stärkas, det finns ett problem att nå ut till alla medlemmar.166 PL anser att 
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deltagarna måste lära sig varandras strukturer, hur ärendegången ser ut. Tillgängligheten och 
informationsutbytet kan förbättras.167 Liksom K1 är de båda representanterna från näringslivet 
överens om att medlemsnyttan måste synliggöras på ett bättre sätt, att visa på konkreta 
resultat. P1: ”-Att visa resultat. Konkreta åtgärder är viktigast. Sprida och få ut det som är 
bra med samarbetet via möten och lokala medier.” 168

 
Angående kommunens roll och betydelse i projektet anser K1 att kommunen är en viktig 
finansiär. Kommunen och Växtkraft Kinda är viktiga för varandra.169 K2 anser att kommunen 
är pådrivande i samarbetet. Kommunens avsikt är att vara i minoritet, den vill således inte 
vara majoritetsägare i samarbetet170. PL anser att kommunen utgör en förutsättning för 
samarbetet på grund av finansieringen där kommunen bidrar starkt. Dessutom avsätter de 
mycket tid till projektet.171 P1 upplever att kommunen har en viktig roll i samarbetet då den 
kan skapa förutsättningar för företagande genom infrastruktur och utbildning.172 P2 anser att 
projektet snarare är viktigt för kommunen då de får ta del av företagens kompetens.173

 
K2 anser att kommunen bättre kan stödja de lokala företagen genom att underlätta 
myndighetsbeslut: ”…att vara steget före med att informera om byråkratiska 
förändringar/förhållanden, ibland lite sena.”174 PL anser att det tar tid att hitta rätt 
samarbetsform. Näringslivet tillsammans med kommunen blir en starkare röst som kan 
påverka i frågor som rör infrastruktur och liknande ärenden.175 P1 uttrycker att vissa ärenden 
tar för lång tid och att kommunen ibland har svårt att ta åt sig idéer. Det behövs 
attitydförändringar, bättre flexibilitet och service.176 P2 anser att tjänstemännen måste få ett 
förändrat synsätt. Företagen behöver mer stöd, det finns ”en stor feghet i bemötandet mot 
företag”.177 Därtill behövs utförligare information om byråkratiska processer. 
 
4.3 Resursutbyte 
 
Samtliga intervjuade är överens om att det sker ett resursutbyte i samarbetet. Alla medlemmar 
bidrar med ekonomiska resurser genom en medlemsavgift.178 P1 och P2 påpekar även att 
bidraget varierar i storlek mellan aktörerna, att till exempel bankerna är viktiga sponsorer. 
Andra resurser som utbyts i projektet är kompetens, kontakter och i viss mån lokaler. Tid som 
viktig resurs nämns även av samtliga intervjuade.179 De båda näringslivsrepresentanterna 
betonar båda resursen tid och att det påverkar aktörerna på skilda sätt. P1: ”-Tid, tid som 
kostar -Man måste avlöna någon annan som jobbar när du lägger ner tid. Det ingår inte i 
rollen – som det däremot gör i kommunen.”180
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K1 menar att resurserna utbyts i idé- och arbetsgrupper och vid andra aktiviteter.181 K2 svarar 
likartat men betonar informella platser där resursutbytet sker: ”-Resurser utbyts på ett antal 
mötesplatser såsom styrelsemöten, nätverksträffar, pubkvällar och andra informella träffar.” 
182P1 och P2 nämner uteslutande formella mötesplatser, som styrelse och arbetsgrupper, som 
platser där resurser utbyts. Aktiviteter som Företagarmässan och Lärcentrum nämns likaså. P1 
och P2 anser att projektmöten, styrelsemöten och enskilda möten är sådana tillfällen när 
resurser utbyts.183  
 
På frågan om fler, och i så fall vilka, resurser borde utbytas menar kommunens representanter 
att resurserna främst borde samordnas på ett bättre sätt samt anser att det handlar om att skapa 
och utveckla produkter som till exempel kompetensutveckling.184 På liknande sätt vill PL se 
en bättre samordning i projektet.185 P1 och P2 anser att kompetensutnyttjande kan bli bättre. 
Växtkraft Kinda går miste om okänd lokal kompetens och det gäller att hitta ett arbetssätt för 
att ändra på det. Andra utvecklingsområden är utbildningar och arbetskraftspooler. Dessutom 
eftersträvar de ett utökat samarbete för att finna outnyttjade resurser bland aktörerna.186

 
4.4 Ömsesidigt beroende 
 
Båda kommunens representanter, K1 och K2, samt P1 anser att det existerar en 
beroendesituation mellan kommunen och näringslivet.187 K2 uttrycker det som följer: ”-Ja, 
självklart. Kommunen bidrar med strukturer och myndighetsutövning. Näringslivet genererar 
tillväxt och befolkning”188. PL och P2 anser däremot inte att det i dagsläget finns något sådant 
beroende, men båda tror att så kan bli fallet i framtiden.189 PL: ”-Jag hoppas att vi kan bli 
beroende av varandra. Det tar tid att bygga upp.”190

 
På frågan om beroendet är ömsesidigt eller om någon part är mer beroende än den andra 
svarar K1, K2 och P1 att beroendet är ömsesidigt. Alla tre betonar vikten av att se till en 
helhet där både det lokala näringslivet och kommunen ingår. Dock är de inte övertygade om 
att alla andra aktörer i projektet uppfattar det så.191 K1 uttrycker det så här: ”-Ja, givetvis är 
beroendet ömsesidigt. För att samhället ska fungera på ett bra sätt. Men det är inte säkert att 
alla företagare upplever det så, att kommunens betydelse är så stor.”192  
 
De intervjuade som anser att ett ömsesidigt beroende existerar menar alla att det är en 
omständighet som påverkar samarbetet.193 K2 beskriver denna påverkan som en positiv och 
drivande kraft. Beroendesituationen fungerar som ett kitt som förenar aktörerna. P1 har en 
liknande åsikt i frågan och menar att de som förstår symbiosen mellan kommun och 
näringsliv blir mer positiv till samverkan.194  
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4.5 Förtroende 
 
Samtliga tillfrågade säger sig känna förtroende gentemot de andra aktörerna i projektet195. 
PL:s, P1:s och P2:s förtroende är dock inte lika förbehållslöst som hos kommunens 
representanter. De anger att det finns vissa brister i förtroendet. Det beror först och främst på 
att Växtkraft Kinda är en tämligen ny skapelse vilket medför att samarbetsformerna ännu inte 
är färdigutvecklade.196 PL: ”-Jo men internkommunikationen kunde bli bättre, det beror nog 
på att man inte hittat rätt form ännu. Öppenhet är mycket viktigt. Och tillgänglighet. Vi måste 
jobba på det, det kan bli bättre.”197  PL nämner också att det hos vissa företagare funnits en 
viss misstänksamhet gentemot kommunen.  
 
Betydelsen av att känna förtroende för de andra aktörerna är stor enligt de intervjuade. De 
beskriver att förtroende är grunden för samarbetet, att det är viktigt för att både skapa och 
behålla relationer inom projektet.198 P2 uppger att utan förtroende finns det ingen anledning 
att stanna kvar i projektet.199

 
4.6 Samarbete/konkurrens och inflytande 
 
K1och K2 anser att aktörerna har olika mycket inflytande över samarbetet och att dessa 
skillnader har sin grund i engagemang och kompetens hos aktörerna.200 K1: ”-Ja, det beror på 
engagemanget som deltagarna lägger ner. Annars är det ingen skillnad mellan kommun och 
näringsliv angående den aspekten. Den som engagerar sig har större möjlighet att 
påverka.”201 K2 menar att olika personer kan ha olika mycket inflytande beroende på 
kompetens och drivkraft. Det kan även skifta över tid.202 PL har liknande åsikter men betonar 
även kommunens inflytande: ”-Kommunen har stort inflytande, inflytande över frågor. Men 
styrelsen är sammansatt av både små och stora företag.”203 Till skillnad från de tidigare 
återgivna åsikterna menar representanterna från näringslivet att olikheterna inte beror på 
drivkraft eller engagemang. P1 och P2 anser att ingen utmärker sig speciellt men uppger att 
vissa ”positioner” har mer inflytande än andra, trots en väl sammansatt styrelse. De som har 
större inflytande i projektet är de större företagen, bankerna och kommunen. 
 
Samtliga intervjuade förutom K1 anger att det finns konkurrens mellan aktörerna. K2 uppger 
att, trots att samarbete dominerar, konkurrens kan uppstå om till exempel en viss marknad. PL 
uttrycker det som följer: ”-Vissa bevakar sina intressen. Revirpinkning. Tar tid att hitta rätt 
former, att lära sig ge och ta.” P1 menar att det, på grund av ekonomiska prioriteringar, kan 
uppstå konkurrens om att få specifika mål tillgodosedda.204 P2 tycker att konkurrens är något 
naturligt och att det vore egendomligt om det inte existerade inom projektet.205
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4.7 Formell- eller informell samverkan 
 
På frågan om hur de intervjuade uppfattar samarbetet, av mer formell eller informell karaktär, 
beskriver K1 projektet som huvudsakligen informellt, dock med ett formellt ramverk.206 K2 
beskriver samarbetet som ett nätverk och betonar vikten av person och kompetens i relation 
till den formella organisationen.207 Därmed betonar båda kommunens representanter vikten av 
informella kontakter i samarbetet. De tre andra intervjuade är av en annan åsikt, de framhåller 
i stället att projektet är en formell organisation.208 PL uppger att även om samarbetet startade 
som ett nätverk så skall den nu ses som en formell organisation.209 P1 menar att:                    
”-Organisationen är formell, det formella är ryggraden. Synergier som uppstår är 
informella.”210

 
Samtliga intervjuade understryker dock vikten av de informella kontakterna i relation till de 
formella kontakterna i samarbetet.211 K2: ”-Det informella är viktigare. Den informella 
processen är avgörande. Det formella är ett hjälpmedel.”212 Flera framhåller även de 
formella och då först och främst vid beslutsfattande. P1 anser dem likvärdiga men det 
informella är av betydelse för att det är där kraften i samarbetet finns.213 K2 och P2 är de som 
starkast framhäver de informella kontakternas betydelse.214 P2: ”-Det formella, det är 
styrelsemöten. Det informella är oerhört, oerhört viktigt. Det är där rösterna kommer 
fram.”215

 
4.8 Samarbetets fortsättning 
 
Kommunens representanter menar att projektets framtid först och främst avgörs av 
möjligheten till finansiering samt av medlemsantalet. Finansieringen är beroende av 
kommunens insatser och av regionalt stöd från till exempel Mål-2.216 PL tycker sig se en risk 
för att medel till regional utveckling minskar då dessa projekt tenderar att bli mer regionala. 
På så sätt försvinner medel som tidigare gått till mindre lokala projekt.217 P1 och P2 anser 
båda att samarbetet bör fortsätta efter den utsatta tiden, utan utförligare kommentarer.218

 
Vid en eventuell fortsättning av samarbetet vill K1 se att samarbetet mellan arbetsgrupperna i 
Växtkraft Kinda effektiviseras. På liknande sätt kan samarbetet mellan förvaltning och 
näringsliv förbättras.219 K2 vill öka delaktigheten hos medlemmarna samt föra en tätare dialog 
inom samarbetet.220 PL har flera förslag på förbättringar och poängterar vikten av att 
synliggöra medlemsnyttan: ”-Mera aktiviteter. Kompetenshöjning. Nyföretagarcentrum och 
Växtkraft Kindas samarbete kan förbättras. Mer direkt hjälp till företagarna från Växtkraft 
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Kinda – viktigt att medlemsnyttan görs synlig.” 221Både P1 och P2 menar att ett ökat 
medlemsantal är eftersträvansvärt.222
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5. Slutsatser 
 
I det här kapitlet redovisas uppsatsens slutsatser genom att knyta samman den teoretiska 
ramen med det empiriska materialet. Kapitlet inleds med diskussion om huruvida Växtkraft 
Kinda är ett public-private partnership. Därefter följer en analys av fyra centrala punkter inom 
governance-teorin, nämligen gemensamma mål och intressen, resursutbyte, ömsesidigt 
beroende och förtroende. Efter detta diskuteras huruvida aktörerna ser projektet som en 
formell eller informell företeelse och hur detta kan påverka samarbetet. Avslutningsvis 
behandlas även inflytande och samarbete/konkurrens. 
 
5.1 Växtkraft Kinda – ett public-private partnership? 
 
Till en början kan det vara aktuellt att reda ut om Växtkraft Kinda kan ses som ett public-
private partnership. För detta ändamål använder jag mig av Peters fem kännetecken vilka är 
karaktäristiska för sådana partnerskap. Ett partnerskap skall innehålla två eller flera aktörer 
varav åtminstone en är representant för den offentliga sektorn, ett krav som Växtkraft Kinda 
motsvarar - både den privata och den offentliga sektorn är representerade bland de 72 
medlemmarna. Enligt Peters skall samtliga aktörer ha mandat att förhandla för sin 
organisations räkning. Det här kravet brukar vara svårt att nå upp till för representanterna från 
offentliga sektorn, främst på grund av deras organisations flera olika nivåer samt att de måste 
ta hänsyn till en budgetprocess. Detta konfirmeras i denna undersökning då representanterna 
från näringslivet båda uppger att de har mandat att förhandla för sin egen organisation i 
Växtkraft Kinda medan företrädarna från kommunen har svårare att svara ja eller ens klart på 
denna fråga. Både K1 och K2 ger tveksamma svar och hänvisar bland annat till att vissa 
ärenden kräver politiska beslut. Växtkraft Kinda har funnits som ekonomisk förening i mer än 
ett år vilket gör att relationerna mellan aktörerna måste betraktas som varaktiga, vilket var den 
tredje egenskapen hos ett partnerskap. Av intervjuerna framkommer bland annat att samtliga 
deltagare i samarbetet bidrar med någon form av resurs och därmed är det fjärde kravet 
uppfyllt. Det sista kännetecknet är att medlemmarna i partnerskapet skall kunna hållas 
gemensamt ansvariga för resultatet av verksamheten. Förutom K1, som väljer att avstå från att 
svara, är det alla intervjuades uppfattning att medlemmarna gemensamt står ansvariga för 
resultatet av samarbetet i projektet. Med detta som grund är det min uppfattning att Växtkraft 
Kinda kan betraktas som ett public-private partnership då det uppvisar de flesta av Peters 
kännetecken för sådana. 
 
5.2 Gemensamma mål, resursutbyte, beroende, förtroende. 
 
Enligt teorier kring policynätverk är det avgörande att aktörerna i ett policynätverk har en 
gemensam grund att stå på. Det kan vara ett policyproblem såväl som ett policyprogram. 
Målet med verksamheten behöver dock inte vara gemensamt för alla och kan dessutom 
förändras över tid. Alla de tillfrågade i den här undersökningen anser att det finns ett 
gemensamt mål med verksamheten och de flesta hänvisar till verksamhetsplanen där ett 
gemensamt formulerat mål återges. Därmed har aktörerna i Växtkraft Kinda samlats bakom 
ett gemensamt policyprogram. Samtliga intervjuade anser att samarbetet främjar 
företagsutvecklingen som i sin tur gynnar kommunens utveckling. K1 har dock en invändning 
mot detta och tror att målet mycket väl kan variera individuellt bland deltagarna. Analyseras 
svaren mer omsorgsfullt kan också vissa nyansskillnader skönjas. Trots att samtliga enas 
bakom ett gemensamt program så varierar målen något mellan aktörerna. 
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Kommunens representanter anser att det är kommunens uppgift att verka för det lokala 
näringslivet samt att den vill skapa ett bättre näringslivsklimat genom företagsutveckling, 
marknadsföring och nyetableringar. Dessutom ser de samarbetet som ett sätt att säkerställa 
kompetensförsörjningen till det lokala näringslivet på sikt och slutligen finns även tanken om 
att Växtkraft Kinda i framtiden skall bli en regional aktör. Näringslivsrepresentanterna uppger 
att behovet av kompetensförsörjning och nyttan av varandras kompetenser inom varierande 
områden är de främsta drivkrafterna till att delta i samarbetet. Representanterna för det lokala 
näringslivet betonar också båda vikten av att Kinda skall vara en bra boendekommun och ett 
attraktivt turistmål. 
 
Vid en analys av resursutbytet visar det sig att alla inblandade aktörer i Växtkraft Kinda bidrar 
med en medlemsavgift, som varierar i storlek bland medlemmarna, till verksamheten. 
Exempel på andra resurser som utbyts i samarbetet är lokaler, kontakter, samt 
kunskap/kompetens. Förutom det finansiella bidraget är tid något som samtliga intervjuade 
nämner. Just tid påverkar aktörerna i samarbetet på olika sätt. Kommunen har personal som 
jobbar med näringslivsfrågor och kanske inte ser den investerade tiden som något stor 
uppoffring. Näringslivsrepresentanterna däremot uppger båda att tid en är en betydande 
uppoffring från deras sida. Framförallt de mindre företagen har svårare att avsätta tid till 
Växtkraft Kinda.  
 
Det finns en skillnad mellan kommunens och det lokala näringslivets syn på var resursutbytet 
äger rum. Enligt kommunens representanter sker resursutbytet i informella såväl som i 
formella miljöer. PL nämner uteslutande formella mötesplatser, som styrelse och 
arbetsgrupper, som platser där resurser utbyts. P1 och P2 anser att projektmöten, 
styrelsemöten och enskilda möten är sådana tillfällen när resurser utbyts. Det är intressant att 
näringslivsrepresentanterna inte nämner några informella platser där de utbyter resurser. Vad 
detta kan bero på återkommer jag till senare. 
 
Till min förvåning, ty det var en del av min förförståelse av grunden för samarbetet, är det inte 
alla intervjuades uppfattning att det existerar en beroendesituation mellan kommunen och det 
lokala näringslivet. Båda kommunens representanter samt P1 anser dock att det förhåller sig 
så. Dessutom betraktar de beroendet som ömsesidigt. Dessa tre uttrycker sig på liknande sätt 
vilket innebär att kommunen bidrar med strukturer och myndighetsutövning medan det lokala 
näringslivet genererar tillväxt och befolkningsunderlag. PL och P2 anser däremot inte att det i 
dagsläget finns något sådant beroende, men båda tror att så kan bli fallet i framtiden. Att vissa 
av de intervjuade inte uppfattar någon beroendesituation mellan kommunen och det lokala 
näringslivet behöver dock inte betyda att beroendesituationer saknas i projektet. Det kan 
mycket väl vara så att just de aktörerna är beroende av andra aktörer i samarbetet men att de 
inte parvis, kommun - näringsliv, ser denna bundenhet. Då beroendet även kan vara asynkront 
gynnar väl deras förhoppning om att de i framtiden kan skapa en beroendesituation med 
kommunen. Detta kan vara förklaringen till att inte alla delar uppfattningen att näringslivet 
och kommunen är beroende av varandra. 
 
De intervjuade som anser att ett ömsesidigt beroende mellan kommunen och det lokala 
näringslivet existerar menar alla att det är en omständighet som påverkar samarbetet. K2 
beskriver denna påverkan som en positiv och förenande kraft. Detta kan resultera i att vissa 
aktörer har en starkare drivkraft för att delta i samarbetet. De som ser ett ömsesidigt beroende 
mellan kommun och näringsliv torde vara mer angelägna i sina interaktioner med varandra. 
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Som tidigare nämnts anses resursutbytet leda till kontinuerliga interaktioner mellan aktörer i 
nätverk. Interaktionerna styrs av spelregler och är baserade på förtroende. Även de 
intervjuade uppger att det är av stor betydelse att känna förtroende gentemot de andra 
aktörerna. Dock går det att skönja en viss distinktion mellan svaren från kommun respektive 
näringsliv. Kommunens representanter uppger att de har förtroende gentemot de andra 
aktörerna. De andra tillfrågade, PL, P1 och P2 säger sig också ha förtroende för de andra 
aktörerna, men förtroendet är inte lika förbehållslöst som hos kommunens representanter. De 
anger att det finns vissa brister i förtroendet och menar att detta beror på att Växtkraft Kinda 
är en tämligen ny skapelse vilket gjort att samarbetsformerna inte ännu är färdigutvecklade. 
 
5.3 Formell eller informell samverkan 
 
På frågan om hur de intervjuade uppfattar projektet beskriver K1 projektet som informellt. K2 
beskriver samarbetet som ett nätverk och betonar vikten av social och yrkesmässig kompetens 
i relation till den formella organisationen. Därmed betonar båda kommunens representanter 
vikten av den informella aspekten av samarbetet. De tre andra intervjuade är av annorlunda 
åsikt, de framhåller att Växtkraft Kinda framförallt är en formell organisation och att det 
formella är ryggraden i projektet. PL uppger att även om samarbetet startade som ett nätverk 
så skall den nu ses som en formell organisation. 
 
Här kan det vara på sin plats att återknyta till frågorna om var resurserna i samarbetet utbyts. 
Där kunde vi se en viss skillnad då näringslivsrepresentanterna uteslutande framhöll formella 
bytesplatser medan kommunen också betonade informella sådana. Kanske hör dessa svar ihop 
med synen på organisationen – som mestadels formell eller informell. Om 
näringslivsrepresentanterna anser att resursutbytet sker i formella miljöer betraktar de kanske 
organisationen som mer formell. På liknande sätt hör kanske kommunens mer informella syn 
på organisationen ihop med de informella bytesplatserna. För att förklara skillnaderna i 
aktörernas syn på formell kontra informell organisation vill jag använda Lowndes och 
Skelcher teori om att all partnerskap genomgår en livscykel i fyra steg vilka alla kännetecknas 
av olika governance-typer. 
 
Projektet som studerats har endast funnits i sin nuvarande form under något år och är således, 
vilket flera av de intervjuade uppgett, inte helt färdigkonstruerat. Aktörerna från näringslivet 
ser projektet som formellt i första hand vilket skulle placera projektet i det andra steget i 
livscykeln, Partnership creation and consolidation-fasen. Den här fasen präglas av hierarki, 
formalisering, auktoritet och status. Det faktum att kommunens representanter hellre verkar 
betrakta projektet i informella termer stämmer bättre in på det första steget i livscykeln, Pre-
partnership collaboration, vilken domineras av nätverkstypen med informalitet och tillit som 
framträdande kännetecken. Kan det vara så att projektet just nu är i en övergångsfas - mellan 
första och andra steget - och att det är därför kommun och näringsliv uppfattar det på olika 
sätt? 
 
Det behöver dock inte vara så att partnerskapet befinner sig i en övergångsfas. Lowndes och 
Skelcher påpekar ju som tidigare angett att nätverksformen alltid är närvarande och påverkar 
samarbetet i samtliga steg.  Dessutom både samexisterar och överlappar de tre olika 
governance-typerna varandra genom partnerskapets livscykel. Nätverket är ständigt 
närvarande, även i de steg där marknad och hierarki dominerar. 
 
Något som kan styrka resonemanget kring att nätverket alltid är närvarande samt att det är en 
förutsättning för ett framgångsrikt partnerskap är det faktum att samtliga intervjuade betonar 
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vikten av de informella kontakterna i relation till de formella kontakterna i samarbetet. Vissa 
framhåller även de formella men då i första hand vid beslutsfattande. 
 
5.4 Samarbete/konkurrens och inflytande 
 
Kommunens representanter anser att aktörerna har olika mycket inflytande över samarbetet 
och att dessa skillnader har sin grund i engagemang, drivkraft och kompetens hos aktörerna, 
något som även kan skifta över tid. PL har liknande åsikter men betonar även att kommunens 
inflytande är betydande. Till skillnad från de tidigare återgivna åsikterna menar 
representanterna från näringslivet att olikheterna inte beror på drivkraft eller engagemang. 
Näringslivets representanter uppger också att ingen ”sticker ut” särskilt mycket men medger 
att vissa ”positioner” har mer inflytande än andra. Dessutom framhåller de att de större 
företagen, bankerna och kommunen har mer inflytande i jämförelse med småföretagen. 
 
Även i det här fallet kan en viss meningsskiljaktighet urskiljas bland de intervjuade. 
Kommunen anser att skillnaderna i inflytande beror på engagemang, drivkraft och kompetens 
medan näringslivet ser position och storlek som det som avgör inflytande. Detta kan, återigen, 
tyda på att kommunen ser projektet mer som en informell organisation medan näringslivet ser 
den som mer formell. 
 
Dessutom kan här göras en återkoppling till resursutbytet. Det kan förhålla sig så att storleken 
på de ekonomiska resurserna har betydelse för hur stort inflytande aktörerna besitter. Då 
aktörernas ekonomiska bidrag till samarbetet varierar i storlek så varierar därmed också deras 
relativa inflytande. Enligt Rhodes måste resursfördelningen, samt typer av resurser, beaktas 
för att förstå de relativa maktförhållandena inom ett policynätverk. Det kan vara detta som P2 
ger uttryck för när denne uppger att bankerna och kommunen har ett större inflytande i 
samarbetet. 
 
Samtliga intervjuade förutom K1 anger att det finns konkurrens mellan aktörerna. De 
intervjuade uppger att, trots att samarbete dominerar, konkurrens kan uppstå om till exempel 
en viss marknad. PL instämmer i att det existerar en konkurrens mellan aktörerna i Växtkraft 
Kinda och beskriver att vissa aktörer bevakar sina intressen gentemot andra. 
Näringslivsrepresentanterna menar att det, på grund av ekonomiska prioriteringar, kan uppstå 
konkurrens om att få specifika mål tillgodosedda. De tycker att konkurrensen är ett naturligt 
inslag i projektet. 
 
5.5 Slutord 
 
Jag har kommit fram till att Växtkraft Kinda är ett public-private partnership enligt Peters fem 
kriterier. Det empiriska materialet visar att aktörerna har ett gemensamt formulerat mål men 
att det samtidigt varierar i viss utsträckning. Resurserna som utbyts är förutom de ekonomiska 
även, tid, kontakter, kunskap och lokaler. Resursen tid påverkar aktörerna på olika vis – 
näringslivsrepresentanterna uppger att det är en större uppoffring för dem jämfört med 
kommunen. Dessutom anser kommunens representanter att resurserna främst utbyts i 
informella miljöer medan näringslivsrepresentanterna uppger att det sker i formella miljöer. 
Tre utav de fem intervjuade uppger att det existerar ett ömsesidigt beroende mellan 
kommunen och det lokala näringslivet och att det är en omständighet som verkar som en 
positiv och drivande kraft i samarbetet. Samtliga anser att förtroende är en viktig komponent i 
samarbetet men förtroendet är något svagare bland de privata aktörerna. 
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Det finns även en skillnad i synen på projektet. Kommunens representanter beskriver 
organisationen i informella termer medan näringslivet anser att det är en formell organisation. 
Dock är samtliga överens om betydelsen av informella kontakter i samarbetet. Inflytandet i 
samarbetet beror på engagemang och kompetens enligt kommunens representanter. 
Näringslivsrepresentanterna uppger att inflytande beror på storlek och position i projektet. De 
intervjuade uppger även att trots att samarbete dominerar så finns det en viss konkurrens 
mellan aktörerna i projektet. 
 
I framtida forskning vore det intressant att undersöka varför det tycks finnas en skillnad 
mellan kommun och det lokala näringslivet i synen på projektet som formellt respektive 
informellt. Vad beror detta på och på vilket sätt påverkar det samverkan? Dessutom kan det 
vara intressant att närmare granska aktörernas inflytande i samarbetet genom att till exempel 
göra en tydligare koppling till resursutbytet än vad som gjorts i denna uppsats. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
1. Inledning 
1.1 Berätta kort om vilken organisation/företag du företräder i samarbetet. 
1.2 Hur länge har Du deltagit i projektet? 
1.3 Vilka andra aktörer deltar i projektet? 
1.4 Har Du mandat att förhandla för din organisation (”är Du Din egen huvudman”) i 
samarbetet? 
1.5 Står medlemmarna i ”Växtkraft och företagsutveckling” gemensamt ansvariga för 
resultatet av samarbetet? 
1.6  Hur regleras medlemsantalet i samarbetet? 
 
2. Gemensamt mål/problem 
2.1 Vilket eller vilka är skälen till att Din organisation deltar i det här samarbetet?   
2.2 Vad vill ni uppnå med samarbetet? 
2.3 Upplever Du att det finns ett gemensamt mål med verksamheten? 
2.4 Vilka är för- och nackdelarna med samarbetet? 
2.5 Hur skulle samarbetet kunna förbättras? 
2.6 Vilken roll har kommunen haft, och hur viktig är kommunen för projektet? 
2.7 Vad skulle kommunen kunna göra annorlunda för att ”hjälpa” företagen? 
 
3. Resursutbyte 
3.1 Finns det ett utbyte av resurser i samarbetet och hur ser det i så fall ut? 
3.2 Vilka resurser bidrar er organisation med? 
3.3 Vilka resurser bidrar de andra aktörerna med? 
3.4 Bidrar alla eller endast ett fåtal? 
3.5 Hur och var utbyts dessa resurser? 
3.6 Tycker Du att ni skulle utbyta mer resurser i samarbetet? 
 
4. Ömsesidigt beroende 
4.1 Finns det en beroendesituation mellan aktörerna, mellan kommun och näringsliv? 
4.2 Är beroendet ömsesidigt? 
4.3 Hur påverkar det samarbetet? 
 
5. Samarbete/konkurrens och inflytande 
5.1 Finns det någon part i samarbetet som har ett större inflytande över hur ni samarbetar eller 
vilka frågor som ni jobbar med? 
5.2 Upplever du att det finns någon konkurrens mellan aktörerna? 
 
6. Förtroende 
6.1 Känner Du förtroende gentemot de andra aktörerna i samarbetet? 
6.2 Hur viktigt tycker Du att det är med förtroende mellan parterna i samarbetet? 
 
7. Formell- eller informell samverkan 
7.1 Hur uppfattar Du samarbetet (t.ex. som en formell eller informell organisation)? 
7.2 Hur viktiga är de formella respektive informella kontakterna i samarbetet? 
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8. Fortsättning 
8.1 Samarbetet är tydligen tidsbegränsat, hur ser Du på en möjlig fortsättning efteråt? 
8.2 Vill Du se en fortsättning? 
8.3 I vilken form i så fall? 
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