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Förord 

När jag skriver dessa avslutande ord är det nästan på dagen sex år sedan jag 
påbörjade min forskarutbildning och avhandlingsprojektet. Den allra första 
arbetsdagen träffade jag den grupp som kom att utgöra kärnan i arbetet, 
deltagarna i FoU-projektet NTG Partnerskap. Ett stort tack till er för att ni har 
varit generösa med er tid och era erfarenheter. Det har varit roligt att lära 
tillsammans med er! 

Jag vill också tacka svenska ESF-rådet för finansiering av projektet och 
handläggarna inom EQUAL-programmet som har bjudit in till olika 
sammanhang där jag har fått inblick i programmet och möjligheter att 
presentera och få återkoppling på mina resultat. Ett särskilt tack för ert 
engagemang och våra intressanta diskussioner vill jag rikta till Annika 
Öhgren, Torsten Thunberg, Cecilia Jakobsson och Johannes Wikman.  

Att skriva avhandling beskrivs ofta som en resa. I detta projekt har 
resandet inte bara varit en metafor för kunskapsprocessen, många timmar har 
tillbringats på tåg på väg till eller från partnerskap spridda över landet. Den 
fysiska resan och resan att organisera ett interaktivt FoU-projekt hade blivit 
både tråkig och svår utan sällskap. Därför vill jag tacka Mats Andersson, 
utvecklingsledare för NTG Partnerskap. Tack Mats för trevligt sällskap, ett 
givande samarbete och för betydelsefulla synpunkter på mina texter.  

Av särskild betydelse för att bringa ordning i avhandlingsarbetet är 
handledarna. Lennart Svensson har varit min huvudhandledare. Jag förundras 
gång på gång över din nyfikenhet och drivkraft inför frågor kring delaktighet 
och utveckling. Tack för omsorgsfull läsning, konstruktiva kommentarer och 
kreativa förslag till förbättringar. Helena Klöfver har varit min biträdande 
handledare och ett stöd genom att visa tillit till min förmåga även i stunder 
när självförtroendet och avhandlingsprocessen har vacklat. Tack för din 
klarsynthet, kloka råd och din läsning som har förbättrat både struktur och 
språk i mina texter.  

Avdelningen för Sociologi och forskningsmiljön Arbete och arbetsliv har 
utgjort min arbetsplats under åren som doktorand. Ett kollektivt tack till alla 
för en välkomnande och rolig arbetsmiljö och för värdefulla kommentarer på 
mitt arbete i olika faser. 

Ytterligare en miljö där jag har känt mig välkommen och lärt mig mycket 
är FoU-centrum APeL. Tack Carina Åberg för att du med din drivande kraft 
och kunskap var viktig i det inledande arbetet att förvandla NTG Partnerskap 
från en vag idé till konkreta aktiviteter. Att arbeta interaktivt var för mig 
alldeles nytt och att balansera forskning och utveckling en utmaning. Tack 
Ann-Christine Larsson och Kjerstin Larsson för att ni delat med er av 
erfarenheter kring interaktiv forskning och för trevliga stunder tillsammans 
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under konferenser och kurser. Tack Karin Isaksson Iliev för transkribering 
och genomförande av telefonintervjuer.  

En grundläggande del av vetenskapligt arbete är kritisk granskning. Mitt 
arbete granskades på slutseminariet av Tommy Roxenhall från 
Mittuniversitetet. Tack för din konstruktiva läsning, relevanta förslag till 
förbättringar och för ett bra seminarium som gav mig inspiration att tydligare 
skriva fram avhandlingens resultat. 

Tillvaron som doktorand har varit en omtumlande upplevelse med toppar 
av förtjusning och glädje över framsteg, och dalar av frustration och 
förvirring. I denna process har gemenskapen med andra doktorander varit en 
tillgång. Tack ”kohorten” för att ni gjort doktorandlivet betydligt roligare. 
Andreas Wallo har i flera omgångar har läst, kommenterat och diskuterat 
mina texter och har tillsammans med Sofia Nyström och Song-ee Ahn stöttat 
genom vänskap och uppmuntran, stort tack till er! 

Till mina vänner utanför universitetet vill jag rikta ett kollektivt men 
hjärtligt tack – ni är uppskattade! En vän som har bidragit på ett påtagligt sätt 
till avhandlingen är Eva Bolander. Tack för noggrann korrekturläsning och 
för den inspiration och de insikter jag har fått från våra samtal om skrivande, 
metod och teori men också om livets små och stora händelser.    

Jag vill också tacka mina nära och kära. Tack familjen Wistus, Petterson 
och Nordmark för all uppmuntran och för att ni har visat tilltro till min 
förmåga och stöttat mig när det har behövts som allra mest. Ett särskilt tack 
till Rosita och Anders Nordmark för att ni tog god hand om Axel när 
vardagen krisade i slutet av avhandlingsskrivandet. 

 Slutligen, till min sambo Jonas Nordmark och vår son Axel. Tack Jonas 
för att du utmanar mitt tänkande genom att ta med mig på teoretiska och 
filosofiska utflykter ”i vinkelvolten” och för viktiga synpunkter på min text. 
Men allra störst tack för ditt stöd och din kärlek. Axel, du är mitt livs största 
glädje – vad jag ser fram emot allt utforskande vi har framför oss. 
 

 
Norrköping i februari 2010  
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1. Inledning 

Hur ska man kunna förändra strukturer underifrån om man inte ens kan 
förändra dem uppifrån? Partner 1, partnerskap h.  

Citatet ovan handlar om vilka möjligheter som finns att förändra 
samhällsstrukturer genom utvecklingsarbete. Frågan om hur förändring 
initieras – ovanifrån eller underifrån – är central i forskning om och 
organisering av utvecklingsarbete. Kritik mot ovanifrånstyrda utvecklings-
initiativ har varit att lösningarna saknar förankring, legitimitet och flexibilitet 
då de ofta är expertstyrda och dåligt anpassade till den lokala kontexten och 
dess behov. Underifrån styrda initiativ bygger å andra sidan på lokala behov 
och har potential att åstadkomma bred delaktighet, men saknar ofta mandat 
för att få ett bredare genomslag (Svensson och von Otter 2001).  

Partnerskap är en organiseringsform som försöker att lösa frågan med 
ovanifrån- eller underifrånstyrd utveckling genom att kombinera delaktighet 
och inflytande med förankring och legitimitet.  Föreliggande avhandling 
studerar ett sådant försök att kombinera underifrån- och ovanifrån styrd 
organisering av utveckling, nämligen utvecklingspartnerskap inom EQUAL-
programmet. EQUAL är ett program som initierats av Europeiska Social-
fonden i syfte att åstadkomma innovativa lösningar på problem med 
diskriminering och exkludering på arbetsmarknaden och utvecklings-
partnerskap en obligatorisk arbetsform för att beviljas medel inom 
programmet. I detta kapitel presenteras en kort bakgrund till organiserings-
formen partnerskap, avhandlingens metodologiska och teoretiska ingångar, 
syfte och forskningsfrågor samt dispositionen av avhandlingen. 

Partnerskap – en ny organiseringsform för 
utvecklingsarbete  
 
Citatet som inleder denna avhandling uttrycker en viss uppgivenhet. Det är 
svårt att driva förändring och utveckling – hur är det möjligt att driva förän-
dring underifrån om det inte ens går att förändra ovanifrån? Uppkomsten av 
partnerskap som organiseringsform har skett mot bakgrund av svårigheterna 
för enskilda aktörer att lösa komplexa samhällsproblem (Castells 1996; 
Geddes och Benington 2001; Giddens 1998; Sennett 1998). Globalisering, 
teknologisk utveckling och ekonomisk omstrukturering har förändrat 
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arbetsmarknadens uppbyggnad och villkor, vilket har skapat en situation där 
problem med social exkludering blivit allt mer påtagliga och komplexa 
(Castells 1996). Traditionella sätt att styra upplevs vara för komplexa, 
svåröverskådliga, trögrörliga och hierarkiska för att möta de stora samhälls-
förändringar som globalisering, ökad förändringstakt och ett allt mer 
fragmentariserat samhälle medför (Hedlund 2008; Hudson och Rönnblom 
2003). Behovet av samverkan består i att ingen aktör ensam kan lösa 
komplexa problem vilket har lett till nya sätt att styra och organisera 
utvecklingsarbete.  

Denna förändring i förutsättningarna för styrning och organisering på 
samhällsnivå sammanfattas ofta som en förskjutning från government till 
governance (Hedlund och Montin 2009; John 2001; Kjaer 2004; Pierre och 
Peters 2000). Begreppet governance beskriver ett nytt sätt att styra som 
skiljer sig från traditionell hierarkisk organisering genom att betona 
processer och nätverk snarare än hierarkier och avgränsade organisationer 
(Bogason och Toonen 1998). Styrningen bygger på icke-hierarkisk 
organisering, bred representation och jämlika relationer. Policyprocessen 
beskrivs som en samverkansprocess mellan flera olika aktörer från offentlig, 
privat och ideell sektor (Rhodes 1997).  

Samverkan mellan organisationer ses som ett sätt att föra samman olika 
nivåer av styrning (från lokal till global nivå) och på så vis öka möjligheter 
till inflytande från fler aktörer än den traditionella styrningen (government) 
som är baserad på fixerade hierarkiska strukturer (Benington 2001 refererar 
Castells 1996).  

Partnerskap ses som ett inslag i governance som ett nytt sätt att styra 
baserat på en nätverksliknande organisering utan hierarkier och med bred 
representation (Elander 1999; Hedlund 2008; Hudson och Rönnblom 2003). 
Arbete i partnerskap för att åstadkomma utveckling har förekommit både 
inom offentlig, privat och ideell sektor och inom olika politik- och 
verksamhetsområden. Exempel på områden där partnerskap har använts är 
socialpolitik, regional utveckling och arbets-marknad, hälsovård, socialt 
arbete, kriminalvård, teknisk produktutveckling och biståndsarbete (Geddes 
1997; Geddes och Benington 2001; Glendinning, Powell och Rummery 
2002; Harrison 2002; Kjaer 2003; McLaughlin 2004; Robinson, Hewitt och 
Harriss 2000). 

Benington och Geddes (2001) beskriver hur förändrad styrning i form av 
partnerskap inom EU har blivit ett sätt att hantera två centrala problem: ökad 
social exkludering och bristande legitimitet. Social exkludering ses som ett 
hot mot EU:s politiska mål avseende social sammanhållning, integration och 
ekonomisk tillväxt. Bristande legitimitet förklaras som en följd av att 
traditionell styrning genom hierarkiska institutioner inte är tillräckligt flexibel 
för att möta snabba samhällsförändringar. Ytterligare kritik mot traditionell 
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styrning och en grund för den bristande legitimiteten är att den traditionella 
styrningen inte ger tillräckliga möjligheter till delaktighet i de politiska 
processerna.  

Mot denna bakgrund finns ett politiskt formulerat behov av en 
organiseringsform för utvecklingsarbete kring komplexa samhällsproblem 
som både är effektiv och demokratisk. En organiseringsform som kan 
förändra samhällsstrukturer. Partnerskap har beskrivits som svaret på dessa 
behov genom att lösa problemen med att organisera utveckling antingen 
genom ett renodlat ”top-down”- eller genom ett ”bottom-up”-perspektiv. 
Partnerskap är nämligen tänkt att kombinera bred representation och 
delaktighet med förankring och mandat (Geddes och Benington 2001; 
Svensson och Nilsson 2008). Tanken är att partnerskap ska skapa bättre 
resursanvändning, bredare delaktighet och bättre lösningar. Nyckeln till detta 
är samverkan mellan olika aktörer som ger innovativa lösningar anpassade 
till den lokala kontexten och som legitimerar arbetet genom att fler aktörer 
och intressen varit delaktiga i utvecklingsarbetet (Reflection Note on 
Integrating Partnership into the ESF Programmes 2007 – 2013, Svensson och 
Nilsson 2008).  

Tilltron till partnerskap som lösningen på svårigheterna att lösa 
komplexa samhällsproblem är således stor. Begreppet partnerskap är utbrett 
men tidigare forskning visar att begreppet partnerskap saknar enhetliga 
definitioner (SOU 2003:123). Kombinationen av de stora förväntningarna 
och begreppets otydlighet har väckt kritiska frågor från flera forskare. 
Hedlund och Montin (2009) frågar om genomslaget av nya styrnings- och 
organiseringsformer verkligen är så stort och genomgripande som det påstås 
och hur denna förändring ser ut i Sverige. Pierre (2009) menar att det finns en 
risk att nya begrepp som sprids snabbt och används med oklara definitioner 
blir mytomspunna – är det nya verkligen så nytt som språkbruket ger sken 
av? Caplan och Stott (2008) i sin tur menar att organiseringsformen 
partnerskap riskerar att avfärdas som ett otydligt och svårfångat fenomen och 
att begreppets inriktning på positiva värden såsom harmoni, konsensus och 
delaktighet döljer de utmaningar som partnerskapsarbete i praktiken innebär. 
Harrison (2002) menar att språkbruket kring partnerskap är så färgat av talet 
om demokratiska värden att detta språkbruk skyler de komplexa processer 
som skapar förutsättningar för delaktighet. Utifrån partnerskapsbegreppets 
otydlighet är det således intressant att närmare studera vad partnerskap 
innebär som organiseringsform i praktiken i olika sammanhang för att på så 
vis fånga spänningen mellan det otydliga språkbruket kring partnerskap och 
den praktik där partnerskapen organiserar sitt arbete. I denna avhandling 
studeras partnerskap inom EQUAL-programmet som ett fenomen från 
programdokumentets idé till partnerskapens praktik.  
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Utvecklingspartnerskap inom EQUAL-
programmet  
 
Utvecklingspartnerskapen i denna avhandling har varit verksamma inom ett 
av Europeiska Socialfondens initiativ, EQUAL-programmet och är således 
finansierade av EU. Inom EU har partnerskap, framförallt under 1990-talet 
och framåt, kommit att bli en allt vanligare organiseringsform för att skapa 
samarbete mellan privat och offentlig sektor, och för att organisera regionalt 
utvecklingsarbete (Kjaer 2003; Wildridge, Childs, Chawtra och Madge 
2004). Partnerskap har framförallt använts inom EU: s strukturfonder och 
används numera som obligatorisk organiseringsform för flera stora EU-
program, däribland EQUAL-programmet.  

EQUAL-programmet syftar till att motverka diskriminering och 
exkludering i arbetslivet och på arbetsmarknaden. Programmets mål är att ge 
alla möjligheter till meningsfullt arbete, att underlätta för alla att delta i 
arbetslivet utifrån sina förutsättningar samt att främja jämställdhet mellan 
män och kvinnor. Viktiga riktlinjer för arbetet är att säkerställa delaktighet 
och empowerment genom att målgrupper och målgruppsorganisationer ges 
möjlighet och resurser att medverka i beslutsprocessen och drivandet av 
verksamheten. Partnerskapen ska ha förmåga att få brett genomslag för den 
experimentella verksamheten som testas och att sprida goda exempel och 
kunskap från mindre lyckade resultat (”Gemenskapsinitiativprogram för 
Equal 2000-2006 SVERIGE”).  

Inom EQUAL-programmet bildades Nationella Tematiska Grupper 
(NTG) i syfte att ta tillvara erfarenheter och kunskap från partnerskapens 
arbete. En tematisk grupp bildades i syfte att sammanställa erfarenheter och 
kunskap kring organiseringsformen utvecklingspartnerskap, NTG 
Partnerskap. Detta avhandlingsarbete är en del av ett FoU-projekt kring 
partnerskap som NTG Partnerskap initierade. 

Metodologisk och teoretisk ingång 
 
Forskningsansatsen, som beskrivs närmare i avhandlingens metodkapitel, har 
varit interaktiv vilket innebär att forskningen har skett tillsammans med 
deltagarna i NTG Partnerskap.  Syftet med den interaktiva ansatsen har varit 
att skapa kunskap som är både praktiskt och teoretiskt intressant.  En skillnad 
mellan utvecklingsdelen av NTG Partnerskap och forskningen i avhandling-
sarbetet handlar om perspektiv på utvecklingspartnerskap som organiserings-
form. För deltagarna i NTG Partnerskap var det främst intressant att 
reflektera kring hur partnerskap kan organiseras för ett lyckat 
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utvecklingsarbete. Denna praktiska frågeställning utgår från de målsättningar 
som finns i EQUAL-programmet och från ett pragmatiskt förhållningssätt till 
programmets målsättningar, idéer och begrepp om partnerskap. I 
avhandlingsarbetet har teoretiska perspektiv varit viktiga för att ställa frågor 
till det empiriska materialet och för att kritiskt granska begreppet partnerskap 
och rådande premisser för partnerskapsarbete. Detta skiljer således forskning 
från utvecklingsperspektivet där utgångspunkten är att begreppet partnerskap 
är godtaget och där det snarare är relevant att finna sätt att hantera rådande 
förutsättningar för att kunna genomföra ett partnerskapsarbete.  

I avhandlingen behandlas partnerskap med hjälp av teoretiska perspektiv 
och begrepp på tre olika nivåer, organisatorisk, interorganisatorisk och 
samhällelig nivå. På organisationsnivån används teorier om att organisera 
utveckling genom temporära organisationer, arbetsfördelning och ledning 
samt genus i organisering. På inter-organisatorisk nivå behandlas partnerskap 
som samverkan mellan olika organisationer. På samhällsnivå används två 
teoretiska perspektiv för att analysera partnerskap. Det ena perspektivet 
handlar om politisk styrning. Partnerskap förstås som en del av en 
förskjutning från traditionella demokratiska system till styrning genom 
samverkansprocesser. Detta nya sätt att styra diskuteras som en potentiell 
förnyelse av demokratin. Det politiska perspektivet handlar dels om politisk 
styrning på samhällsnivå och dels om hur demokratiska aspekter ser ut i 
partnerskapen på organisationsnivå. Utifrån detta perspektiv är det intressant 
att studera hur representation och delaktighet ser ut i 
utvecklingspartnerskapen på en organisationsnivå. 

Det andra teoretiska perspektivet på samhällelig nivå är nyinstitutionell 
organisationsteori som belyser hur organisering sker i samspel mellan en 
organisation och dess omgivning. Organisering förstås i ett institutionellt 
sammanhang där partnerskap ses som ett resultat av komplexa ekonomiska, 
politiska och sociala processer (Mörth och Sahlin Andersson 2006). 
Perspektivet fokuserar på organisering av partnerskap i en samhällelig 
kontext. 

Syftet med utvecklingspartnerskapen inom EQUAL är att skapa 
utveckling som innebär att förändra strukturer och system, en utveckling som 
är mer omfattande och förväntas vara mer hållbar än avgränsade 
projektinsatser. En beskrivning av utvecklingspartnerskapens kontext är att 
de arbetar i gränslandet mellan social- och arbetsmarknadspolitik på flera 
olika nivåer (lokal, regional, nationell och europeisk nivå) och med olika 
aktörer – från ideell, privat och offentlig sektor inom dessa politik- och 
verksamhetsområden. Det handlar exempelvis om arbetsgivare, 
intresseorganisationer, fackföreningar, socialförsäkrings- och 
utbildningssystem. Utvecklingspartnerskapens uppgift är att arbeta mot 
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exkludering och diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Det är en 
arbetsmarknad som är segregerad och stratifierad efter maktrelationer såsom 
klass, etnicitet och genus (Abrahamsson och Gunnarsson 2002; Gonäs 2005; 
Knocke 1986; Neergaard 2006). Den samhälleliga kontexten blir därför 
betydelsefull för att förstå organiseringen i partnerskap.  

Syfte och forskningsfrågor 
 
Mot bakgrund av presentationen av partnerskap ovan och avhandlingens 
teoretiska utgångspunkter är avhandlingens syfte att beskriva och analysera 
utvecklingspartnerskap som ett sätt att styra och organisera utvecklings-
arbete. Syftet beskrivs mer precist genom följande fyra forskningsfrågor: 
 

 Hur beskrivs idén om partnerskap i EQUAL-programmets 
programdokument och av deltagarna?  

 Hur har arbetet i partnerskapen organiserats?  
 Hur har representation och delaktighet sett ut i de studerade 

utvecklingspartnerskapen och hur upplever deltagarna möjligheter till 
representation och delaktighet? 

 Vilka möjligheter och dilemman finns med partnerskap som 
organiseringsform för ett temporärt utvecklingsarbete med syfte att 
motverka diskriminering och exkludering i arbetslivet och på 
arbetsmarknaden?  

Partnerskap studeras således som ett resultat av samspelet mellan 
organisering och samhälleliga förutsättningar. En utgångspunkt är att de 
demokratiska aspekterna av politisk styrning och förutsättningar i 
partnerskapens kontext samspelar med partnerskapens organisering av 
utvecklingsarbetet. För att förstå partnerskapens förutsättningar att lösa 
komplexa samhällsproblem behöver vi därför förstå både vad som händer i 
organisationen och i samhället. Figur 1 illustrerar avhandlingens 
forskningsfrågor. 
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Figur 1 visar avhandlingens forskningsfrågor och hur avhandlingens 
empiriska material presenteras och analyseras. Startpunkten är en analys av 
programdokumentens idé om partnerskap. Därefter används intervju- och 
enkätmaterial för att beskriva hur representation, delaktighet och organisering 
sett ut och upplevts av koordinatorer, partner och deltagare i partnerskapen. 
Slutligen beskrivs hur dessa erfarenheter av praktiskt partnerskapsarbete 
format nya idéer om partnerskapsarbete hos deltagarna i studien samt en 
diskussion kring vilken betydelse detta har för organisering och styrning av 
utvecklingsarbete genom partnerskap. 

Disposition 
 
I detta avsnitt ges en kort beskrivning av avhandlingens innehåll och upplägg. 
Inledningskapitlet har gett en kort bakgrund till organiseringsformen 
partnerskap, introducerat arbetets teoretiska och metodologiska angreppssätt 
samt beskrivit avhandlingens syfte och forskningsfrågor.  

I nästföljande kapitel presenteras tidigare forskning kring partnerskap 
som organiseringsform. I urvalet och framställningen av tidigare forskning 
görs en indelning mellan forskning som studerar partnerskap som politisk 
styrning och forskning som studerar partnerskap som organisering av 
utvecklingsarbete.  I det tredje kapitlet presenteras de teoretiska utgångs-
punkter och begrepp som används i avhandlingen. Här introduceras 
perspektiv på organisering av utvecklingsarbete och samverkan på 
organisatorisk och interorganisatorisk nivå samt ett politiskt styrnings-
perspektiv, och ett nyinstitutionellt perspektiv på organisering som används 
för att analysera partnerskap på samhällsnivå.  

Kapitel fyra beskriver avhandlingens metodologiska utgångspunkter, 
design och genomförande. Här presenteras den interaktiva forskningsansatsen 
och hur avhandlingens empiriska material har samlats in och analyserats.  

Figur 1. Avhandlingens forskningsfrågor 

1. Partnerskap 
som idé i 
program‐
dokumenten. 

2. Representation 
och delaktighet. 
3. Arbetets 
organisering. 

4. Betydelse för 
utvecklings‐
arbete. 
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I kapitel fem närmar vi oss så fenomenet partnerskap såsom det tagit 
form i EQUAL-programmet. Kapitlet är det första av avhandlingens fyra 
empiri- och analyskapitel. Kapitlet bygger på en dokumentanalys av 
programdokumenten för svenska EQUAL-programmet och visar hur 
partnerskap introduceras och görs till en legitim idé. Här presenteras material 
från programdokumenten parallellt med analys kring hur detta kan förstås 
utifrån avhandlingens teoretiska perspektiv. Att låta framställningen pendla 
mellan empiri och analys är ett genomgående grepp i avhandlingen.  

Efter att ha studerat partnerskap som idé i programdokumenten tar 
kapitel sex ett steg närmare partnerskapens praktik genom att se vem som är 
inkluderad och delaktig i partnerskapens arbete. Här presenteras både 
kvantitativa och kvalitativa resultat som beskriver hur representation, 
delaktighet och inflytande sett ut och upplevts i de studerade partnerskapen. 
Om kapitel sex fokuserat på vem, så beskriver nästa kapitel vad partner, 
koordinatorer och deltagare gör och hur partnerskapen har organiserat sitt 
arbete. I kapitel sju beskrivs hur arbetet initierats, fördelats och hur partner 
och koordinatorer upplevt sina roller i arbetet.  

I kapitel åtta återvänder vi till idén om partnerskap, men inte såsom den 
framstår i programdokument utan såsom idén om partnerskap ser ut utifrån 
koordinatorer och partners praktiska erfarenheter av partnerskap som 
organiseringsform för utvecklingsarbete.  

Avslutningsvis diskuteras resultaten från empiri- och analyskapitlen i 
avhandlingens slutdiskussion. Empiri- och analyskapitlen sätts i relation till 
varandra och i relation till teori och tidigare forskning om organisering av 
utvecklingsarbete. Kapitlet syftar till att lyfta resultaten i ett större 
sammanhang och diskuterar resultatens teoretiska såväl som praktiska 
relevans. Här diskuteras även förtjänster och begränsningar med 
avhandlingens metodologiska ansats samt förslag till fortsatt forskning.
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2. Tidigare forskning om partnerskap  
 

I följande kapitel presenteras tidigare studier av partnerskap. Kapitlet har 
dubbla syften, att ge en bakgrund till fenomenet partnerskap och att 
presentera resultat från tidigare forskning om partnerskap. Forskning om 
organisering i partnerskap återfinns inom flera olika vetenskapliga ämnes-
områden och kan ses som ett tvärvetenskapligt begrepp (Mullinix 2001). 
Utifrån avhandlingens syfte att studera och analysera partnerskap som 
organiseringsform för utvecklingsarbete mot exkludering och diskriminering 
på arbetsmarknaden har jag valt att knyta an till två forskningstraditioner som 
är framträdande i tidigare forskning om partnerskap.   Den första traditionen 
studerar partnerskap som politisk styrning och fokuserar demokratiska 
aspekter av partnerskap som organiseringsform. Den andra traditionen 
studerar partnerskap som en av flera ”nya” organiserings-former som bygger 
på nätverksstrategier för utvecklingsarbete. I denna tradition fokuseras 
framförallt organisering och arbetsformer. Denna indelning är ett sätt att 
kategorisera tidigare forskning. Ambitionen har inte varit att skapa 
ömsesidigt uteslutande kategorier, snarare att förtydliga vilka frågor som 
varit i fokus i de olika traditionerna och studierna.  

I kapitlet presenteras studier som fokuserar partnerskap som politisk 
styrning, studier som fokuserar partnerskap som organisering av 
utvecklingsarbete och slutligen följer ett avsnitt som presenterar forskning 
utifrån kritiskt granskande perspektiv på begreppet partnerskap. 

Partnerskap som politisk styrning – från 
hierarkisk byråkrati till nätverk? 
 
En vanligt förekommande forskningstradition i studier av partnerskap är att 
studera och analysera partnerskap i relation till demokrati och att se 
partnerskap som en form av politisk styrning. Partnerskap har beskrivits som 
en del av en rörelse ”från government till governance”, från traditionell 
hierarkisk statlig styrning till styrning genom interaktion mellan olika aktörer 
(offentliga, privata, ideella) på olika nivåer (lokala, regionala, nationella och 
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internationella) i nätverksliknande samverkansorganisationer (Kjaer 2004; 
Pierre och Peters 2000; Rhodes 1997).1  

Partnerskap ses som en samverkansorganisation där politisk styrning sker 
genom bred representation i nätverksliknande och icke-hierarkiska 
organiseringsformer. Styrningen antas på så vis bli mer effektiv genom att 
berörda aktörer kan agera fortare och utforma mer flexibla och 
behovsanpassade lösningar. I EU-dokument benämns denna form av politisk 
styrning som good governance (Reflection Note on Integrating partnerships 
in ESF programmes 2007-2013). Nätverksstyrning syftar till att skapa 
samverkan mellan aktörer och samhällssektorer som tidigare inte samverkat. 
Om politisk styrning traditionellt sett har verkat genom interventioner på den 
ekonomiska marknaden, så verkar partnerskap snarare på marknadens villkor 
och utmanar traditionella gränser mellan privat och offentligt (Pierre 1997). 
Hedlund och Montin (2009) beskriver detta som en komplex styrning som 
involverar flera olika aktörer och intressen och som en process där olika 
nätverk korsar varandra.  

Mörth och Sahlin Andersson (2006) har studerat partnerskap mellan 
organisationer från privat och offentlig sektor i Sverige. De ser partnerskap 
som en reellt ny form av politisk styrning genom att nätverksorganisering 
mellan jämställda partner och förändrade gränser mellan offentlig och privat 
sektor skiljer sig mot traditionell politisk styrning. Samverkan mellan privat 
och offentlig sektor är i sig inte något nytt, men partnerskap är ett nytt inslag 
i samverkan mellan privat och offentlig sektor. Partnerskap har kommit att bli 
ett inslag i EU:s styrning som sker genom mjuka regleringar i form av 
politiska överenskommelser snarare än formell lagstiftning.  

Denna förändring i politisk styrning medför ett förändrat synsätt på 
ansvar – det är inte längre givet att den offentliga sektorn är ensamt ansvarig 
för centrala samhällstjänster (Mörth och Sahlin Andersson 2006). 
Partnerskapens etablering i Sverige förklaras av Mörth och Sahlin Andersson, 
(2006) med tre utvecklingstendenser i politisk styrning och samhällelig 
organisering. Den första utvecklingstendensen är förändrade relationer 
mellan privata och offentliga aktörer. Offentlig sektor har allt mer närmat sig 
det privata och gränserna mellan privat och offentligt överskrids och blir allt 
otydligare. Den andra tendensen är en förskjutning från government till 
governance, där traditionella formella hierarkiska system för politisk styrning 
utmanas av nätverksliknande icke-hierarkisk organisering för styrning. Den 
tredje tendensen är att organisering inom både offentlig och privat sektor allt 

                                                 
1 Montin (2007) föreslår att begreppet interaktiv samhällsstyrning används som 
svenskt begrepp för governance. Jag har valt att använda begreppet governance eller 
nätverksstyrning för att definiera begreppet i relation till traditionell styrning. 
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oftare kommit att ske i form av projekt. Projektorganisering innebär 
organisering i tidsbegränsade organisationer formade för ett särskilt uppdrag, 
i samverkan mellan flera olika aktörer (Mörth och Sahlin Andersson 2006). 

Partnerskap som politisk styrning har främst studerats inom 
statsvetenskap, men även inom organisationsteori, företagsekonomi och 
genom tvärdisciplinära studier med fokus på social inkludering och 
exkludering. Gemensamt för studier av partnerskap som politisk styrning är 
att partnerskap ses som ett exempel på governance, det vill säga att styrning 
sker genom nätverk, överenskommelser i förmodade jämlika relationer 
mellan olika aktörer och samhällssektorer. Denna förändring medför nya, 
otydliga gränser mellan privat och offentligt och ett förändrat synsätt på 
ansvar. Politisk styrning genom partnerskap bygger på informell, icke-
hierarkisk samverkan där arbetet drivs framåt av konsensus. På flera sätt 
skiljer sig partnerskap således från det traditionella representativa politiska 
systemet. I studier av partnerskap som politisk styrning fokuseras aspekter av 
demokrati i partnerskap som legitimitet, transparens, ansvarsutkrävande, 
representation, delaktighet och inflytande. Dessa studier bygger främst på 
kvalitativa metoder såsom fallstudier och kvalitativa intervjuer.  

Legitimitet, transparens och ansvar 
 
Partnerskap studeras som politisk styrning som sker på andra grunder än de 
som är betecknande för det traditionella representativa demokratiska 
systemet. Flera studier (Benington och Geddes 2001; Kjaer 2003; Mörth och 
Sahlin Andersson 2006; Pierre 1997) visar att de oklara ansvars- och 
maktförhållande mellan privat och offentlig sektor som skapas genom 
organisering i partnerskap kan problematiseras ur ett demokratiperspektiv. 
Transparens och ansvarsutkrävande försvåras av den otydlighet som präglar 
styrning genom partnerskap.  

Mörth och Sahlin Andersson synliggör en motsättning mellan demokrati 
och styrning som uppstår i mötet mellan partnerskap och det traditionella 
demokratiska systemet (mellan governance och government). Otydligheten i 
ansvars- och maktförhållanden som uppstår genom informell organisering 
skapar å ena sidan demokratiska problem, å andra sidan visar 
forskningsresultat att dessa otydligheter är en förutsättning för att partnerskap 
ska fungera effektivt. Motsättningen mellan effektivitet och demokrati 
uppstår då transparens och tydlig ansvarsfördelning kräver organisering med 
tydliga roller, mål och regler, en organisering som samtidigt skapar 
tungrodda och komplicerade beslutsprocesser som verkar hämmande för 
effektivitet (Mörth och Sahlin Andersson 2006). 
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I traditionell politisk styrning är transparens och tydlig makt- och 
ansvarsfördelning skapare av och tecken på legitimitet. Pierre skriver att 
partnerskap ofta är handlingsinriktade organisationer med fokus på lokal 
ekonomisk utveckling. Partnerskapen bedöms och legitimeras därför utifrån 
dess resultat (Pierre 1997). Partnerskapens legitimitet skapas således snarare 
genom prestationer och resultat än genom representation, transparens och 
koppling till valda politiker.  

Representation, delaktighet och inflytande 
 
Bred representation och jämlika relationer mellan olika aktörer ses som 
centrala aspekter av utveckling genom partnerskap (Caplan och Stott 2008).  

Geddes och Benington (2001) har studerat lokala partnerskap som syftar 
till att motverka social exkludering inom EU och menar att jämlik samverkan 
i partnerskap endast är möjlig om varje deltagare identifieras som en partner 
som bidrar med relevanta resurser i arbetet. Dessa studier visar att 
partnerskap innebär potential för bättre utvecklingsarbeten genom ökad 
samverkan, ökad tillit, gemensamt använda resurser och nya sätt att 
formulera policys. Samtidigt exkluderas grupper som har en marginaliserad 
position i samhället från partnerskapen då marginaliserade grupper ses som 
objekt för de lösningar och de policys som partnerskapen skapar, snarare än 
som relevanta aktörer i arbetet (Geddes och Benington 2001). Vidare lyfter 
Benington och Geddes (2001) dilemmat med möjligheter att utkräva ansvar 
och den komplexa organisering som partnerskap med bred representation 
kräver. Bred representation och jämlika relationer tycks motarbetas av en 
komplex organisering som har fokus på resultat. För att uppnå resultat 
fokuserar partnerskapen på konsensus och därför stannar överens-
kommelserna vid att vara det som alla aktörer kan enas om under givna 
förutsättningar, snarare än att bygga på olika perspektiv på problemen och 
utmana givna förutsättningar. Utifrån denna process menar Benington och 
Geddes (2001) att partnerskap snarare omformulerar än löser de problem med 
styrning som de är tänkta att lösa.  

Flera svenska studier har studerat inflytande i partnerskap, främst ur ett 
köns- och jämställdhetsperspektiv men också med fokus på integration. 
Studier av partnerskap inom regionala tillväxtprogrammen i Sverige visar att 
idéer, perspektiv och intressen från marginaliserade grupper tenderar att 
marginaliseras i partnerskapen eftersom tillväxtdiskursen ofta domineras av 
manliga aktörer som främjar traditionellt sett manliga områden (Bull 2001; 
Hudson och Rönnblom 2003; Westberg, Kronvall och Hård 2005).  
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Hedlund (2008) har studerat partnerskap inom regionala tillväxtprogram 
ur ett könsperspektiv och visar att det råder skillnad mellan hur partnerskapen 
utåt sett verkar utifrån en jämställdhetsprincip med inkluderande 
diskussioner, och hur det interna arbetet präglas av ett mansdominerat, 
byråkratiskt elitstyre. Nätverk mellan män i regionen tycks stärkas inom 
partnerskapen, medan nätverk mellan kvinnor inom lokal och regional politik 
försvagas. Dessa informella maktrelationer gör att en maskulin hegemoni 
råder och upprätthålls i frågor om innovationer, tillväxt och entreprenörskap, 
vilket försvårar för andra perspektiv att göra sig gällande i de regionala 
politiska processerna. Hedlunds studie visar att partnerskap organiserade i en 
anda av att lösningar skapas genom bred representation, dialog och 
konsensus och på ytan ser ut att vara jämställda och inkluderande men i 
praktiken urholkar den representativa demokratin och reproducerar rådande 
maktrelationer i regionerna (Hedlund 2008). 

Andersson (2006, 2008) har studerat hur integration av invandrade 
förenas med frågor om ekonomisk tillväxt inom regionala tillväxtpartnerskap 
i Sverige. Resultaten visar att partnerskapsarbetet i viss utsträckning har haft 
effekter på regional ekonomisk tillväxt, dock har tillväxt och integration inte 
integrerats utan dessa behandlas som skilda frågor (Andersson 2006). Vidare 
visar resultat från partnerskap, både i EQUAL-programmet och i regionala 
tillväxtprogrammen, att invandrade exkluderas från partnerskapen även i de 
fall då partnerskapen har ett uttalat integrationsperspektiv. Andersson (2008) 
frågar hur det kommer sig att invandrade inte ses som resurser och varför 
partnerskapen snarare verkar se myndigheter som resurser i frågor om 
integration. 

Ett gemensamt resultat från ovan presenterade studier är att trots att 
partnerskap på ytan har en inkluderande ansats med bred representation så 
exkluderas marginaliserade grupper, frågor och perspektiv. Hur uppstår 
denna exkludering? Hudson och Rönnblom (2003) visar att 
partnerskapsmodellen inrymmer en spänning mellan å ena sidan en vilja att 
inkludera alla berörda aktörer och å andra sidan en princip av att agera genom 
konsensus. Partnerskapen riskerar att utgå från de perspektiv som flest eller 
starkast aktörer företräder, snarare än från en bredd i perspektiv, vilket kan 
förklara att konflikter och skilda intressen osynliggörs i eller exkluderas från 
partnerskapen.  

Mörth och Sahlin Andersson (2006) har studerat partnerskap mellan 
aktörer inom privat och offentlig sektor och deras resultat visar att trots att 
partnerna i ett partnerskap formellt sett är jämställda, så innebär det inte med 
självklarhet att makten är jämnt fördelad mellan partnerna. Faktorer för hur 
maktrelationer formas i partnerskap är partnerskapets organisering, 
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tillit/förtroende samt omfattningen av deltagarnas olika förväntningar på 
partnerskapets syfte och mål (Mörth och Sahlin Andersson 2006).  

Diskussioner och analys av representation, delaktighet och inflytande kan 
göras på mikro-, meso- och makronivå. Ovan presenterade studier fokuserar 
mesonivån (grupper och organisationer) och utgår från vilka frågor och 
perspektiv som förs upp på partnerskapens agenda. Även på makronivå 
återfinns frågor om representation, delaktighet och inflytande. Pierre (1997) 
visar att partnerskapens nationella kontext påverkar möjligheten till jämlika 
relationer mellan partnerna. Studier av partnerskap från olika nationer visar 
att den roll som stat och offentlig sektor respektive näringsliv och privat 
sektor har i de olika länderna påverkar representation och inflytande i 
partnerskap. I stater med stark offentlig sektor kom denna sektor att dominera 
partnerskapen, i stater med starkt näringsliv och en tradition av marknads-
anpassat styre kom istället privata aktörer att prägla partnerskapen och dess 
arbete (Pierre 1997). 

Tidigare forskning visar på en diskrepans mellan talet om partnerskap, 
präglat av demokratiska värden, och hur demokratiska värden omsätts genom 
partnerskap i praktiken. Av flera studier framgår det att partnerskapen 
exkluderar marginaliserade och exkluderade grupper och reproducerar de 
maktrelationer som råder i samhället i övrigt (Andersson 2006, 2008; 
Benington och Geddes 2001; Bull 2001; Hedlund 2008; Hudson och 
Rönnblom 2003; Westberg, Kronvall och Hård 2005). Gemensamt för 
tidigare studier är att partnerskapens omgivning påverkar maktrelationer 
inom partnerskapen och att konsensus som drivkraft för samverkan å ena 
sidan kan fungera effektivt och å andra sidan exkluderande och 
marginaliserande. Alternativa perspektiv utesluts, både i termer av vilka 
grupper, organisationer och sektorer som finns representerade och i termer av 
vilka idéer och perspektiv som representeras och har inflytande över arbetet.  

Ett genomgående dilemma som tidigare forskning visar är en motsättning 
mellan effektivitet och demokrati. Bred representation och jämlika relationer 
används på en diskursiv nivå som argument för att partnerskap skapar 
effektivare politisk styrning, medan studier av partnerskap i praktiken visar 
brister i representation och svårigheter med att skapa jämlika relationer i 
partnerskapen. Traditionella demokratiska legitimitetsfaktorer såsom 
transparens, samt tydlig makt- och ansvarsfördelning verkar hämmande för 
partnerskapens effektivitet. Tidigare forskning visar att partnerskap har en 
utmaning i att hantera demokrati med bred representation, delaktighet, tydligt 
formellt ansvar och transparenta beslutsprocesser och samtidigt hantera de 
förutsättningar som utvecklingsprocesser kräver av partnerskapens 
organisering.  

 



Kapitel 2. Tidigare forskning om partnerskap 
 

25 
 

Partnerskap som organisering av 
utvecklingsarbete  
 
Partnerskap har också studerats som en organiseringsform för 
utvecklingsarbete. Här beskrivs en teoretisk och empirisk utveckling över tid 
som leder fram till uppkomsten av nätverksstrategier och nya 
organiseringsformer för att bedriva utvecklingsarbete. Utveckling ställs ofta 
som motsats till ordinarie verksamhet. Utveckling förväntas ställa andra krav 
på organisering än ordinarie verksamhet, varför särskilda former för 
organisering av utvecklingsarbete har blivit populära. Partnerskap kan ses 
som en av dessa organiseringsformer som har uppstått inom ramen för 
nätverksstrategin.  

Från rationell planering i projekt till nätverksstrategier i 
partnerskap 
 
Projektorganisering har blivit en allt vanligare form att organisera arbete i 
ordinarie verksamhet likväl som i utvecklingsarbeten (Lindgren och 
Packendorff 2006). Projektorganisering är vanligt förekommande både inom 
näringsliv och inom offentlig sektor, inom organisationer med vana av inter-
organisatorisk samverkan genom tillfälliga utvecklingsorganisationer och 
inom organisationer med traditionell, byråkratisk och hierarkisk organisering 
(Ekstedt m.fl. 1999; Engwall 1995; Packendorff 2002; Sahlin Andersson och 
Söderholm 2006). Organisering i projekt kan rent av ses som ett 
organisatoriskt mode och projektmanagement som ett kunskapsområde med 
omfattande litteratur som fokuserar hur organisering av projekt sker på bästa 
sätt (Blomqvist och Söderholm 2006; Røvik 2000). I likhet med många andra 
fenomen förklaras uppkomsten och utbredningen av projektorganisering med 
ökad förändringstakt i samhället och behov av flexibla organiseringsformer 
(Blomberg 1998). 

Ett sätt att förstå genomslagskraften i projekt som organiseringsform är 
att projektet genom att vara avgränsat i tid och organiserat för en specifik 
uppgift antas möjliggöra en flexibel organisering med högre grad av 
delaktighet och utrymme för förändringar (Packendorff 1995; Pinto 1996). 
Sahlin Andersson (1996, 2006) förklarar projektorganiseringens genomslags- 
kraft med att projekt antas vara både planerade, rationella och ordnade och 
samtidigt erbjuda organisering med utrymme för flexibilitet, förändring och 
oförutsägbarhet. Organisering i projekt ses således som ett alternativ till 
traditionell byråkratisk organisering och antas innebära utveckling för både 



Det motsägelsefulla partnerskapet 

26 
 

individer och organisationer som deltar i projektet (Pinto 1996). Lindgren 
och Packendorff (2006) visar en skillnad mellan hur projekt i praktiken är 
nära förknippat med värden såsom utveckling, kunskap och utmaningar 
medan managementteorier om projektarbete innebär en strikt definition av 
projektarbete som gör att projektorganisering i teorin innebär en specifik 
uppsättning metoder och tekniker för att uppnå resultat.  

Ur ett rationalistiskt perspektiv på projektorganisering kan utveckling 
planeras fram och projekt organiseras genom en skicklig projektledare som 
planerar med tydliga mål och handlingar som leder fram till att målen 
uppfylls (Lindkvist och Söderlund 2006). Utifrån ett rationalistiskt perspektiv 
ses organisering i projekt som ett medel för att uppnå bestämda mål (Engwall 
1995). Planering är centralt och sker utifrån en rationell beslutsmodell 
bestående av olika faser från att ett klart och tydligt mål formuleras, 
alternativa handlingar för att nå detta mål utformas och utvärderas till att det 
handlingsalternativ som ger högst måluppfyllelse väljs och genomförs 
(Sahlin 1996). Som stöd för att organisera och planera projekt finns en 
omfattande uppsättning av projektplaneringstekniker som syftar till att ge 
struktur och tydliggöra olika steg i planeringsprocessen (Svensson och von 
Otter 2001).  

Det rationalistiska perspektivets teoretiska grundantaganden för hur 
organisering fungerar och vad som påverkar organisering utgår från en ”top 
down” modell för organisering och planering (Sandberg och Targama 2007). 
Perspektivet bygger på en (positivistisk) kunskapssyn där vetenskaplig 
kunskap om kausalitet och lagbundenheter ligger till grund för att planera, 
styra och kontrollera världen (Blomberg 1998; Sandberg och Targama 2007). 
Individer antas göra rationella val, under förutsättning att de har tillgång till 
korrekt information, och ha såväl stabila egenskaper som handlingsutrymme 
att agera (Blomberg 1998). Med tillgång till vetenskapliga observationer om 
vad som påverkar organisationer är det möjligt att hitta orsakssamband och 
förbättra planeringsinstrument och organisering och på så vis kontrollera vad 
som sker i organisationen. Organisationer och individer antas fungera 
förutsägbart, under givna förutsättningar och organisationens mål ses som 
tydliga, enhetliga och oproblematiska i termer av olika intressen eller olika 
tolkningar av dessa (Blomberg 1998; Sandberg och Targama 2007; Svensson 
och von Otter 2001).  

Kritiken mot ett rationalistiskt ledningsperspektiv på projektorganisering 
handlar om att perspektivet bygger på förenklade antaganden om hur 
samhället, organisationer och individer samspelar och därför presenterar 
alltför enkla lösningar. Projektorganisering blir applicerbart i alla 
sammanhang, utan hänsyn till lokala förutsättningar (Blomberg 1998; 
Svensson och von Otter 2001). Ett rationalistiskt och planeringsstyrt 
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perspektiv på organisering för utveckling blir alltför förenklat, eftersom 
utvecklingsarbete inte alltid går att förutsäga eller planera för i förväg då det 
sker i en kontext av osäkerhet (Engwall 1995; Sahlin Andersson och 
Söderholm 2006; Svensson och von Otter 2001). 

Blomberg (1998) kritiserar det rationalistiska ledningsperspektivet och 
menar att det förmedlar ett ”ingenjörsmässigt planeringsperspektiv” som 
representerar ett förlegat synsätt på kunskap, samhälle, organisationer och 
individer. Blomberg menar att rådande definition av och antaganden om 
projekt i själva verket utgör myter. Är projekt verkligen en unik och 
avgränsad verksamhet, en överlägsen organisationsform och är planering, 
tydliga och fasta mål, tidsplaner och kostnadsbudget verkligen svaret på alla 
verksamheters behov? Blomberg visar genom empiriska studier av projekt att 
det i själva verket är svårt att bedöma projektresultat. Långsiktiga effekter är 
svåra att bedöma och ibland oväntade eller rent av oönskade. Dessutom har 
de inblandande aktörerna ofta skilda mål eller förändrar sina mål under 
arbetets gång vilket försvårar bedömningen av projektets resultat (Blomberg 
1998).  

Ytterligare kritik mot ett rationalistiskt ledningsperspektiv på 
projektorganisering är att det osynliggör maktrelationer som t.ex. genus 
(Blomberg 1998; Svensson och von Otter 2001). Utifrån kritiken av ett 
rationalistiskt ledningsperspektiv på organisering av utvecklingsarbete har 
olika teoretiska perspektiv utvecklats vilka i större utsträckning fokuserar 
kontext, processer och maktrelationer (Sahlin Andersson och Söderholm 
2006; Svensson och von Otter 2001). Ett exempel är systemteorier som ser 
organisationen som en helhet där organisationens olika nivåer samspelar med 
en föränderlig omvärld (Svensson och von Otter 2001). Ett annat exempel är 
nyinstitutionell teori som utgår från att organisationer för att överleva 
behöver anpassa sig till omgivningen och därför formas i samspel med 
omgivningen för att skapa legitimitet (Powell och DiMaggio 1991; Røvik 
2000; Sahlin Andersson 1996). Sandberg och Targama (2007) beskriver hur 
olika tolkande perspektiv har kommit att utvecklas med avstamp i kritiken 
mot rationalistiska perspektiv. Framförallt går kritiken ut på att rationalistiska 
teorier misslyckas med att synliggöra samspelet mellan individen, hur 
individen uppfattar och tolkar sin omgivning och handlingar inom 
organisationer och samhällen (Sandberg och Targama 2007). Empiriskt har 
en rad nya organiseringsformer uppstått som kan inrymmas under den 
samlande benämningen nätverksstrategier för att bedriva utvecklingsarbete. 
Dessa organiseringsformer beskrivs ofta som försök att hantera de problem 
med utvecklingsarbete som organisering i projekt inte kunnat lösa.  
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Nätverksstrategier och ”nya” organiseringsformer för 
utvecklingsarbete 
 
I och med kritiken av ett rationalistiskt ledningsperspektiv och dess fokus på 
planering har behov av att synliggöra och stötta processer som leder till 
utveckling kommit att bli centrala i forskning och i formulerandet av nya 
organiseringsformer. Allt mer fokus har kommit att riktas mot samverkan 
mellan olika aktörer och lärande som en central aspekt av utvecklingsarbete. 
Jag kommer här att redogöra för några former av organisering som bygger på 
tankar om samverkan och nätverksstrategier, och som ofta inkluderas i talet 
om ”nya” organiseringsformer. Gemensamt för dessa är att de beskrivs som 
platta organisationer, utan hierarkier och byråkrati.  

Gustavsen och Hofmeier (1997) beskriver hur nätverk som strategi för 
samverkan och lärande mellan organisationer under 90-talet fick allt större 
genomslag som utvecklingsorganisation. Tanken är att samverkan mellan 
organisationer skapar förutsättningar för utveckling på ett sätt som inte är 
möjligt i enskilda organisationer (Gustavsen och Hofmeier 1997).  

Intresset för nätverk som utvecklingsorganisation har flera olika ursprung 
och är intressant för att förstå nätverkets genomslagskraft som ett alternativ 
till ordinarie organiseringsformer. Gustavsen och Hofmeier (1997) visar på 
några olika exempel varifrån erfarenheter av nätverk hämtats. Ett exempel är 
det geografiska området Silicon Valley i Kalifornien där ett flertal företag 
verksamma inom IT-branschen etablerades och utvecklades genom närheten 
och relationen till varandra. Här innebar de geografiskt och branschbaserade 
nätverken utvecklingsmöjligheter genom att en hög koncentration av 
kompetenta medarbetare fanns tillgängliga i området och rörde sig mellan de 
olika företagen och på så vis utvecklade både produkter och produktion. 
Ytterligare ett exempel är småföretagsutveckling där nätverk mellan flera 
små företag med olika inriktning kan leda till större beställningar och ökad 
kompetens då varje företag bidrar med och utvecklar sin kompetens, så kallad 
flexibel specialisering (Piore och Sabel 1983).  

En annan aspekt av nätverksorganisering är samverkan mellan stat och 
näringsliv för att stärka konkurrenskraft och utveckling. Ytterligare 
erfarenheter av nätverksorganisering hämtas från en mängd olika 
organisationsutvecklingsprogram från Hawthornestudien på 1930-talet till 
LOM-programmet (Ledning, Organisation, Medbestämmande) i 
Skandinavien under andra halvan av 1980-talet. Resultaten från dessa 
program visar att organisationers utveckling är en komplex process som inte 
bara har att göra med hur idéer och kunskap överförs mellan enskilda 
individer inom organisationerna, utan i hög utsträckning har att göra med 
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organisationens samspel med omgivningen. Utifrån dessa resultat kom 
forskare att börja studera större sammanhang och nätverksrelationer mellan 
organisationer i syfte att förstå utvecklingsprocesser (Gustavsen och 
Hofmeier 1997).  

Nätverket innebär samverkan med ett definierat och avgränsat antal 
aktörer med ett gemensamt syfte. Begreppet nätverk definieras ofta som en 
frivillig horisontell organisation där deltagarna styr sig själva. Begreppet 
säger inte något om vilka aktörer som ska bilda nätverket eller varför, i fokus 
är horisontella relationer som bygger på ömsesidigt och frivilligt utbyte.  
Kritik mot organisering i nätverk är att relationerna är alltför informella och 
därför skapar svårigheter att utkräva ansvar, att synliggöra resultat och 
effekter, samt att skapa långsiktighet och hållbarhet i arbetet (Svensson, 
Jakobsson och Åberg, 2001).  

En enkel sammanfattning och reflektion över utvecklingen från projekt 
och planeringsstrategi till nätverk och nätverksstrategi är att se projekt och 
nätverk som motsatta ändpunkter på ett kontinuum där projektet blir alltför 
formaliserat och planeringsstyrt medan nätverket blir alltför informellt och 
därför får svårigheter att ta tillvara resultat och utveckling på lång sikt (jfr 
Benington och Geddes 2001). Utifrån denna kritik av å ena sidan projekt och 
å andra sidan nätverk finns ett intresse för organiseringsformer som kan lösa 
dilemmat med balansen mellan formell och informell organisering och 
fungera som stödjande system för samverkan mellan organisationer, lärande 
och utveckling hållbar på lång sikt. Kluster, innovationssystem, triple helix 
och slutligen partnerskap kan alla ses som nya organiseringsformer som 
bygger på nätverksstrategin, men som tydligare definieras som 
systemansatser för samverkan mellan organisationer för att åstadkomma 
utveckling.  

Begreppen innovativitet, produktivitet och konkurrens har kommit att 
kopplas samman med nätverksrelationer mellan organisationer både i studier 
av enskilda organisationer och i studier av regional och nationell utveckling. 
Klusterbegreppet knyter an till denna diskussion om samband mellan 
samverkan, (regional) utveckling och konkurrenskraft (Porter 1990). Kluster 
kan definieras som en geografiskt förtätad grupp av företag inom ett specifikt 
område, som är sammanlänkade på olika sätt genom likartade eller 
kompletterande behov. Klusterbegreppet beskriver relationerna mellan 
företag, dess konkurrenter, kunder och andra aktörer i företagens närhet. 
Klusterbegreppet används för att beskriva sociala förutsättningar för 
utveckling inom en viss bransch kopplad till ett geografiskt avgränsat 
område, ofta lokalt eller regionalt (Porter 1990). Klusterbegreppet är 
ytterligare intressant då det pekar på en intressant utveckling kring huruvida 
samverkan för utveckling är något som växer fram organiskt, det vill säga att 
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de aktörer som har ett problem att lösa samlas och samverkar på eget initiativ 
eller om dessa organiseringsformer uppkommer som resultat av initiativ och 
riktlinjer från t.ex. myndigheter och genom regleringar i EU-program.   

Innovationssystem är ytterligare ett exempel som beskrivs som en ny 
organiseringsform och samtidigt används som ett teoretiskt begrepp för att 
beskriva hur utveckling av kunskap och produkter sker i interaktion mellan 
olika aktörer.  Begreppet är frekvent använt inom regional och nationell 
utvecklingspolitik. Innovationssystem användes inledningsvis som ett 
abstrakt begrepp för att beskriva hur aktörer och förutsättningar – såsom 
exempelvis små och stora företag, universitet, högskolor, statliga institutioner 
samt riskkapital och regelverk – utgör ett system av interaktion som skapar 
innovationer. Begreppet innovationssystem tycks dock ha kommit att 
omvandlas till att användas för att beskriva ett antagande om att offentliga 
aktörer kan stödja och planera fram system för samverkan, innovation och 
utveckling (Gustavsen, Finne och Oskarsson 2001; Miettinen 2002). 
Miettinen förhåller sig dock kritisk till denna utveckling och menar att det för 
att kunna förstå hur lärande och interaktion i systeminitiativ kan leda till 
utveckling krävs närmare studier av hur relationerna inom systemet ser ut och 
hur lärande sker (Miettinen 2002).  

Triple Helix är ytterligare ett begrepp som används för att beskriva 
organisering av utveckling. Begreppet fokuserar en bestämd uppsättning 
aktörer.  Tanken om Triple Helix bygger på att samverkan mellan näringsliv, 
offentlig sektor och akademi skapar en utvecklings- eller tillväxtspiral som 
gynnar långsiktigt hållbar utveckling och regional eller nationell 
konkurrenskraft (Etzkowitz och Leyersdorf 1997). Unikt för Triple Helix-
begreppet är att det inte är organiseringsformen, utan samverkansrelationerna 
mellan just dessa tre aktörer som antas leda till utveckling. 

Partnerskap syftar likt ovan presenterade begrepp till att beskriva 
samverkan mellan olika aktörer i syfte att åstadkomma utvecklingsarbete. 
Kopplingarna mellan samhällets olika sektorer är centralt, likväl som tanken 
att det är möjligt att utifrån politiska initiativ stödja och organisera utveckling 
och innovation. Partnerskap bygger dock på en något mer formaliserad 
samverkan än ovanstående organiseringsformer. Sammansättningen av olika 
aktörer är central, antingen aktörer som liknar varandra och därmed har 
utbyte av varandra eller aktörer som är olika och på så vis kan bryta 
perspektiv mot varandra och skapa nya idéer.  

Gemensamt för samtliga organiseringsformer som här benämnts som 
nätverksstrategier för utveckling är att de som begrepp används både i 
forskning och i praktik – för att studera och beskriva eller för att arrangera 
samverkan mellan aktörer. Ytterligare gemensamt är att lärande och 
samverkan mellan aktörer antas gynna regional utveckling. Politik, ekonomi 
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(tillväxt) och kunskap (lärande och innovation) möts således som centrala 
aspekter av nätverksstrategier. Dessa nätverksstrategier omsätts i praktiken 
ofta med hjälp av satsningar och stöd från offentliga och politiska organ och 
ger uttryck för en idé om att det är möjligt att politiskt styra och organisera 
för utveckling och ekonomisk tillväxt genom samverkan mellan olika aktörer.  

En tendens som kan skönjas är att allt mer utvecklingsarbete sker just i 
interorganisatoriska organiseringsformer (Wildridge, Childs, Cawthra och 
Madge 2004). Nätverksstrategier kopplar samman olika sektorer och aktörer i 
samhället och kan ses som bredare satsningar än projekt, som ofta har 
bedrivits i mindre och mer avgränsad skala. Ett exempel på liknande 
utveckling är hur satsningar inom EU:s social- och regionalpolitik har gått 
från att satsa på projektorganisering (t.ex. Växtkraft mål 3) till att satsa på 
större insatser organiserade i nätverk och partnerskap (t.ex. LEADER, 
EQUAL, Artikel 6). Detta i syfte att få större överblick i satsningarna, 
komplementära insatser och ökad hållbarhet snarare än fragmenterade 
programsatsningar genom en mängd mindre projekt som är svåra att 
överblicka och som riskerar att innebära överlappande insatser (Reflection 
Note on Integrating Partnership into the ESF Programmes 2007 - 2013). 

Bred representation, icke-hierarkiska relationer och mindre formaliserad 
organisering framkommer som centrala förutsättningar för utveckling i dessa 
nätverksstrategier. Flera forskare (T.ex. Benington och Geddes 2001; 
Miettinen 2002; Petterson och Saarinen 2004) pekar dock på att begreppen 
riskerar att användas som recept för utvecklingsarbete, snarare än som 
analysverktyg för att studera hur organisering, koppling till ordinarie 
strukturer, lärande och maktrelationer formas genom organisering för 
utveckling.  

En intressant fråga utifrån kritiken mot det rationalistiska perspektivets 
genomslag i projektorganisering och ”top down” modeller är därför huruvida 
inte nätverksstrategierna bygger på liknande rationalistiska idéer om 
organisering av utvecklingsarbete. Lavén (2008) menar att myndigheter som 
arbetar med innovation och tillväxt har kommit att använda olika koncept och 
organiseringsformer som bygger på att innovation kan organiseras och styras 
fram. De olika aktörernas roller begränsas och låses fast genom att de är 
givna i de olika organisationskoncepten. Den starka fokuseringen på 
myndigheternas riktlinjer och de givna rollerna hämmar innovation genom att 
flytta fokus från handling för att lösa eller utveckla det gemensamma 
problemet eller produkten till hur organisationen ska följa myndigheternas 
koncept för organisering.  (Lavén 2008).  
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Nätverksstrategier och partnerskap – 
utvecklingsarbetets panacea?   

More than ever partnership is being promoted as the development 
approach of our time. (Kjaer 2003 s. 13)  

Nätverksstrategier och partnerskap lanseras som lösningar, men vilka är 
problemen som organiseringsformen partnerskap är tänkt att lösa? Den 
empiriska och teoretiska utvecklingen som redogjordes för i föregående 
avsnitt visar en stark tilltro till möjligheten att organisera för utveckling. 
Förändringen handlar om att fokus skiftats från rationalistiska perspektiv och 
renodlade planeringsstrategier mot nätverksstrategier med fokus på process, 
lärande och organiseringsformer för interorganisatorisk samverkan.  

 En stark forskningstradition inom studier av partnerskap är att studera 
partnerskap som organisering för att uppfylla ett särskilt syfte (ett 
framgångsrikt biståndsarbete, utveckla nya produkter, skapa regional 
utveckling, bättre utbildning osv.). Grunden för dessa studier är att 
samverkan krävs för att organisationer ska kunna möta de komplexa problem 
och behov som uppstår i takt med allt snabbare förändringar i omgivningen 
(Wildridge, Childs, Cawthra, och Madge 2004). Utifrån detta behov antas 
partnerskap vara svaret på svårigheter och dilemman med att arbeta med 
utvecklingsarbete. Gemensamt för dessa studier är att de ofta använder 
fallstudier som metod och studerar förutsättningar för ett lyckat 
partnerskapsarbete.  

Wildridge, Childs, Cawthra och Madge (2004) har gjort en 
forskningsöversikt i syfte att finna generellt applicerbara principer för 
partnerskapsarbete. Individer och organisationer verkar i lokala kontexter, 
vars historia och förutsättningar påverkar partnerskapsarbetet, trots detta är 
det ändå möjligt att hitta underliggande faktorer och principer för att skapa 
och upprätthålla ett framgångsrikt partnerskap (Wildridge, Childs, Cawthra 
och Madge 2004). De generella principer som forskningsöversikten visar 
handlar om vikten av att skapa en organisation med en gemensam vision och 
ett gemensamt syfte, tillit, god kommunikation, förankring samt effektiva 
former för att fatta beslut och utkräva ansvar. Ytterligare principer för ett 
framgångsrikt partnerskapsarbete har att göra med relationer och 
förhållningssätt i partnerskapet; att värdera olika partners bidrag lika, att dela 
snarare än att bevaka kunskap, att fokusera på process och resultat snarare än 
struktur och input, att genom engagerade partner skapa legitimitet för arbetet 
och att ha kunskap kring interorganisatoriskt arbete mellan olika professioner 
(Wildridge, Childs, Cawthra och Madge 2004). 
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En liknande genomgång av partnerskapsforskning och generella 
principer för partnerskapsarbete presenterar Mattessich, Murray-Close och 
Monsey (2001). I partnerskapets kontext bör det finnas tidigare erfarenheter 
av samverkan och en syn på samverkansgrupper som en legitim kraft som 
påverkar politiskt och socialt klimat i en positiv riktning. Sammansättningen 
av partner bör vara lämplig och bestå av partner som ser ett eget intresse i att 
delta men som kan kompromissa. Partnerskapet bör ha en gemensam vision, 
ett unikt syfte och konkreta mål. Relationerna mellan partner bör präglas av 
ömsesidig respekt, förståelse, tillit och en öppen kommunikation med 
utrymme för informella relationer och kommunikationsvägar. Processen och 
strukturen i partnerskapsarbete bör präglas av att partner delar intressen och 
kan vara delaktiga på olika nivåer i arbetet. Arbetet i sin tur bör präglas av 
flexibilitet, tydliga roller och policyriktlinjer samt en lämplig takt i 
utvecklingen. Vidare krävs både materiella och personella resurser i form av 
tillräckliga medel, tid samt ett kunnigt ledarskap (Mattessich, Murray-Close 
och Monsey 2001). 

Dessa studier har gemensamma drag med rationalistisk teori om 
projektledning där utveckling sker genom lyckad planering och en kunnig 
ledning av arbetet. Partnerskapet ses renodlat som en organisation som 
skapas en gång för alla och sedan fungerar som ett bra eller mindre bra 
verktyg beroende på hur bra grundkonstruktionen är.  

Partnerskapsarbete – en process med balansgång och 
överväganden 
 
I forskningen om partnerskap finns också ett stort antal studier som visar 
liknande slutsatser om vad som krävs för ett lyckat utvecklingsarbete som 
ovan presenterade studier men som även lyfter fram utmaningar med 
partnerskapsarbete. Dessa studier fokuserar mindre på principer för 
partnerskapsarbete och mer på att beskriva processer, kontext och svårigheter 
med partnerskapsarbete. Fallstudier av eller kvalitativa intervjuer med 
deltagare i partnerskap är vanliga metoder i dessa studier.   

Kjaer (2003) och Vangen och Huxham (2003) är exempel på forskare 
som genomfört omfattande forskningsprojekt genom aktionsforskning där 
forskarens resultat har utvecklats och använts tillsammans med de studerade 
partnerskapen. I forskningsprojektet ”Local partnerships in Europe” (Kjaer 
2003) studerades sex lokala partnerskap från olika länder i Europa med fokus 
på regional utveckling och integration av socialt exkluderade grupper.  Denna 
typ av partnerskap har representanter från alla delar av samhället, begränsad 
autonomi och partnerskapsarbetet innebär att ekonomiska, sociala och 
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politiska dimensioner av problemet ofta interagerar (Evers 2003). Resultat 
från forskningsprojektet ”Local partnerships in Europe” visar att 
representationen i partnerskapen återspeglar samhället i stort (Evers 2003). 
Marginaliserade och exkluderade grupper finns inte representerade, vilket gör 
att ojämlikheter och hierarkier som råder i samhället återspeglas även i 
partnerskapen. Detta sker inte på grund av politisk ovilja, utan genom att de 
svagaste grupperna ofta inte är organiserade som grupper. Ovana av att delta 
i denna form av forum skapar dessutom ojämlika relationer i de fall då 
marginaliserade och exkluderade grupper faktiskt finns representerade, likväl 
som i fall då andra aktörer agerar för dessa grupper (Evers 2003).  

Kulturella skillnader mellan olika organisationer verkar också 
ojämlikhetsskapande genom att språk, mål och metoder för arbetet och 
påverkar vilka aktörer som kommer att bli dominerande i arbetet (Evers 
2003). Dessa resultat stämmer väl överens med studier som fokuserar 
demokratiska aspekter av partnerskap som visar att partnerskapen exkluderar 
marginaliserade och exkluderade grupper och reproducerar de maktrelationer 
som råder i samhället i övrigt (se även Andersson 2008; Hedlund 2008; 
Hudson och Rönnblom 2003).  

Resultat från forskningsprojektet ”Local partnerships in Europe” (Kjaer 
2003) visar att det kan vara problematiskt att förena förankring och 
delaktighet på olika nivåer (”top down” och ”bottom up” strategier) i en och 
samma organiseringsform. Arbetet bör vara kopplat till ordinarie 
verksamheters intressen genom politiker och tjänstemän som kan ta emot 
resultaten av partnerskapsarbetet och föra in dem i ordinarie strukturer 
samtidigt som det bör finnas engagemang och delaktighet underifrån (Evers 
2003). Om lokala myndigheter och politiker inte finns involverade i arbetet 
finns en risk menar Evers (2003) att ansvar och makt lämnas över från lokala 
myndigheter till gräsrotsnivå och till en samling av privata intressegrupper, 
vilket gör arbetet svårt att implementera på lång sikt.  

Mörth och Sahlin Andersson (2006) menar att partnerskap ofta 
organiseras likt projekt. Partnerskapen är avgränsade kring ett problem eller 
en aktivitet och är även tidsmässigt avgränsade. När målen är uppfyllda 
avslutas samarbetet. Projektorganiseringens problem återfinns därför även i 
partnerskap. Exempel på dilemman som Mörth och Sahlin Andersson 
återfunnit i empiriska studier av partnerskap är dilemman med att avgränsa 
projektets verksamhet, att balansera projektverksamhet gentemot ordinarie 
verksamhet och dess förutsättningar, otydlighet i ansvars- och 
arbetsfördelning och att hantera förväntningar och möjligheter mellan 
organisationernas ordinarie verksamheter och projektet (Mörth och Sahlin 
Andersson 2006). 
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Kjaer och Tennyson (2003) har studerat lokala partnerskap och 
diskuterar frågan om partnerskap bör ses som tillfälliga organisationer eller 
om partnerskap bör permanentas och institutionaliseras. Svaret beror på de 
lokala och nationella omständigheterna. Argument för att institutionalisera 
partnerskap är att det innebär ökad stabilitet och säkerhet för investeringar, 
ett mer konventionellt administrativt system, ökad tillgång till konventionella 
resurser och möjlighet att påverka genom existerande nätverk samt ett större 
och tydligare ansvarstagande då relationerna formaliseras. Argument mot att 
institutionalisera partnerskap är att institutionalisering innebär mindre 
flexibilitet och mindre handlingsutrymme, ökade risker, mindre innovativt 
system för administration av partnerskapsarbetet, mindre kreativitet i att söka 
finansiering, mindre möjligheter att anpassa sammansättningen efter den 
fråga som arbetet fokuseras på, samt mindre inflytande från ideella och lokala 
organisationer som står utanför systemet (Kjaer och Tennyson 2003). Utifrån 
denna studies resultat synliggörs problem med att balansera nya innovativa 
arbetssätt utanför ordinarie strukturer med påverkan och implementering av 
resultaten i ordinarie strukturer.  

Lärande har kommit att bli allt mer centralt i organisering av 
utvecklingsarbete, särskilt i utvecklingsarbeten som syftar till att vara 
innovativa. Nilsson (2008) har studerat arbete i partnerskap i mål 3-
programmet2. Resultaten visar att det skedde en byråkratisering över tid som 
minskade motivationen för arbetet och innebar minskat mandat på regional 
nivå. De regionala partnerskapen hade ingen kontakt för att påverka den 
nationella övergripande programnivån. Arbetet handlade om att utföra ett 
arbete enligt de regler och skrivna dokument som fanns från nationell nivå 
snarare än att vara med och påverka genomförandet av programmet. Nilsson 
beskriver detta som att en systemlogik av regler, skrivna dokument och 
formalisering tillsammans med formen partnerskap blev viktigare än 
innehållet i arbetet (Nilsson 2008).  

Hedlund (2008) visar liknande resultat i sin studie av regionala 
strukturfondspartnerskap där individer, informella nätverk och 
marginaliserade grupper och organisationer förlorar inflytande i dessa 
omfattande programsatsningar för regional utveckling. Experter och 
byråkrater från regionala organisationer dominerar partnerskapsarbetet. Män 
får genom partnerskap som systeminitiativ för utveckling en starkare position 

                                                 
2 Mål 3-programmet var en programsatsning inom Europeiska socialfonden i syfte att 
utveckla små och medelstora företag och dess anställda genom t.ex. 
kompetensutveckling. Inom mål 3-programmet var partnerskapens roll att utarbeta 
regionala planer för att förankra projekt inom programmet i en regional plan för 
arbetsmarknadens behov av insatser kring kompetensutveckling i regionen (Samlat 
programdokument för mål 3 2000-2006 Sverige). 
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och påverkan på utformning av det regionala utvecklingsarbetet än kvinnor 
(Hedlund 2008). Här visar resultaten att strävan efter konsensus ofta 
osynliggör de frågor som partnerorganisationerna är oeniga om (Svensson 
och Nilsson 2008).   

Kjaer och Caplan (2003) skriver att ett resultat av partnerskapsarbetet är 
att olikheter mellan partnerna i partnerskapet skapat möjligheter till lärande 
om andra organisationers och den egna organisationens villkor och 
möjligheter. Att se och förstå olika positioner och synsätt och hur dessa 
ibland står i konflikt med varandra kan om dessa konflikter hanteras genom 
kritisk reflektion innebära ett lärande.  Partnerskap fungerar bäst om de kan 
vara flexibla och öppna för lösningar och innovationer utan att vara beroende 
av regelsystem eller byråkrati. Partnerna i partnerskapet lär sig att göra saker 
på nya sätt, att formulera och anpassa innovativa strategier för att möta 
konkreta lokala utmaningar, de lär sig att ”innovera” (Kjaer och Caplan 
2003). För att lärande ska komma till stånd i organisationerna krävs forum 
för kommunikation och att organisationen ser ett behov av förändringar och 
lärande (Kjaer och Raynard 2003). 

Gemensamt för dessa studier är att fokus ligger på hur partnerskapsarbete 
fungerar och hur det kan fungera bättre. Resultaten beskrivs ofta i kritiska 
framgångsfaktorer och syftar till att kunna omsättas i praktiskt 
partnerskapsarbete.  

…although partnership working is challenging, and more partnerships fail 
than succeed, successful partnerships can achieve goals that individual 
agencies can not” (Wildridge, Childs, Cawthra och Madge 2004, s. 4) 

Grunden är en stark tilltro till möjligheten att organisera för utveckling och 
att flera aktörer kan lyckas bättre än enskilda aktörer (Huxham 2000; 
Wildridge, Childs, Cawthra och Madge 2004). 

Kritiska perspektiv på partnerskap som begrepp och 
samhällsfenomen   
 
Inom forskning om partnerskap finns studier som fokuserar organisering i 
partnerskap i en samhällelig kontext. Ett exempel är studier av partnerskap 
som en del i Labour-regeringens tredje vägen politik i Storbritannien där 
New Public Management har fått ett stort genomslag (se t.ex. Benington och 
Geddes 2001; Geddes 1997; Glendinning, Powell och Rummery 2002). 
Dessa studier ser partnerskap som ett inslag i en övergripande 
samhällsutveckling och studerar vad fenomenet innebär utifrån detta. 
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Ytterligare kritiska studier av partnerskap som fenomen studerar diskurser 
om partnerskap och vilka värden dessa står för och vilka värden som 
organisering i partnerskap innebär i praktiken (t.ex. Hardi 2003; Hedlund 
2008; McLaughlin 2004).  

Ett exempel på en kritisk studie av partnerskap som illustrerar väl både 
utgångspunkter och resultat i liknande studier är McLaughlins (2004) studie 
av partnerskap som syftar till samverkan inom brittiska verksamheter för 
barnomsorg. McLaughlin (2004) menar att partnerskap som begrepp är så 
laddat med positiva värden att partnerskap i stort sett är omöjligt att 
ifrågasätta.  

To argue for the importance of partnerships is like arguing for ’mother 
love and apple pie’. (McLaughlin 2004, s.1) 

Partnerskap har blivit en så central del i hur offentlig sektor organiserar 
utvecklingsarbete och möter komplexa problem att frågan inte handlar om 
huruvida partnerskap är önskvärt utan hur partnerskap kan fungera mer 
effektivt. Anledningen till att partnerskap har blivit populärt är att det 
representerar en strategi för att föra samman olika aktörer, sektorer, inom 
socialpolitik t.ex. de som levererar offentliga tjänster och brukare för att 
arbeta mot ett gemensamt mål. Vidare antas partnerskap skapa mer än vad 
det kostar då varje partner bidrar med idéer, kunskap och resurser och tar del 
av de resurser som andra partner bidrar med. Partnerskap antas också påverka 
hur aktörer handlar och skapa mervärde för partnerna då de kan uppfylla sina 
respektive mål på ett mer effektivt sätt (McLaughlin 2004).  

En förklaring till diskursen om partnerskap som en universallösning på 
problem med komplexa sociala problem är att begreppet partnerskap tycks 
sakna enhetliga definitioner. Denna otydlighet är användbar då den tillåter 
och uppmuntrar till olika tolkningar, vilket gör det enkelt att använda 
begreppet i olika sammanhang och övertyga andra aktörer om att det är något 
positivt (McLaughlin 2004). I praktiken menar McLaughlin att partnerskap 
blir ett sätt för staten att genom att finansiera och initiera partnerskap påverka 
även inom privat och ideell sektor. Detta väcker frågor kring syfte och 
begränsningar med statlig intervention och om pluraliteter inom de olika 
sektorerna riskerar att försvinna genom att partnerskap används? Är 
partnerskap ett nytt sätt för staten att utöva social kontroll? Utifrån detta 
konstaterar McLaughlin (2004) att partnerskapsbegreppet inte är en 
universallösning, men inte heller en substanslös konstruktion, varför det finns 
behov av kritisk granskning och kunskap om när, var och hur partnerskap kan 
användas på bästa sätt.  
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Liknande resultat och kritik av partnerskapsbegreppets otydlighet 
återkommer i flera studier (Caplan och Stott 2008; Hedlund 2008; Huxham 
2000) och handlar om att positiva värden såsom utbyte för samtliga partner, 
demokratiska värden, tillit och ökad effektivitet osynliggör andra frågor 
såsom skilda intressen, avgränsning av partnerskapet, beslutsfattande, 
finansiering och vem som gynnas av eller förlorar på organisering i 
partnerskap. Partnerskap beskrivs som en universallösning, men begreppet 
svarar inte på frågor om när, var, hur och under vilka förutsättningar det 
fungerar (Caplan och Stott 2008; Dhillon 2005; Glendinning, Powell och 
Rummery 2002; McLaughlin 2004; Svensson och Nilsson 2008).  

Hardi (2003) har studerat partnerskap utifrån ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv och menar att partnerskap som ett universellt och entydigt begrepp 
osynliggör frågor om makt och intressen vilket leder till en alltför nyanslös 
analys av partnerskap. Vidare kritiserar Hardi (2003) studier av partnerskap 
som organisering då dessa tenderar att se partnerskap som rationella, 
sammanhållna, funktionella och slutna system och förespråkar istället att 
partnerskap ses som ett komplext, öppet, dynamiskt, löst kopplat och 
kontextuellt system som skapas genom sociala konstruktioner. Med denna 
utgångspunkt studerar Hardi (2003) partnerskap både som struktur, med 
fokus på gemensamma mål, samordning, arbetsformer, och som process med 
fokus på engagemang och ovilja/vilja att agera kollektivt mot ett gemensamt 
mål. Hardi konstruerar en analysmodell av partnerskap i form av en typologi 
av partnerskap efter ett kontinuum från svag identifiering och stark legitimitet 
till stark identifiering och svag legitimitet. Identitet handlar här om hur väl 
deltagarna identifierar sig med partnerskapet och legitimitet om vilken 
legitimitet som finns för de beslut som partnerskapet fattar. Utifrån denna 
typologi visar Hardi att det i idealmodellen av partnerskap bör finnas 
heterogena åsikter och konflikter som leder till innovation och produktiv 
samverkan. För att åstadkomma detta krävs en balansgång mellan 
organisering och flexibilitet och mellan heterogenitet i intressen och 
identifikation med ett gemensamt mål. Det bör finnas en gemensam identitet 
men samtidigt respekt och utrymme för partnernas heterogenitet. I idealfallet 
utgör partnerskapet då ett utrymme för partnerna att förhandla om lämpliga 
lösningar och tillvägagångssätt i partnerskapets utvecklingsarbete (Hardi 
2003). 

Dhillon (2005) använder kvalitativa metoder såsom intervjuer, 
observation och dokumentanalys med inspiration från etnografi och 
diskursanalys för att studera potentialen med och processerna i partnerskap. 
Resultaten visar två teman som centrala för att förstå ursprunget till 
partnerskapet och hur partnerskapet upprätthölls: partnerskap som ett 
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pragmatiskt svar på policyriktlinjer och partnerskap som ett socialt lim för att 
uppnå gemensamma mål (Dhillon 2005).  

I Dhillons (2005) studie bildades partnerskapet som ett svar på den 
brittiska regeringens uppmuntran till samverkan i partnerskap och syftet var 
att kunna söka medel. Dock kom partnerskapet för vissa partner över tid att 
handla om värdet av att samverka och att delta i ett nätverk med tillit och 
gemensamma värderingar. Gemensamma värderingar och tilliten kom att 
utgöra ett socialt lim som höll samman partnerskapet. En aspekt av detta var 
diskursen om partnerskap som värdeskapande, det var möjligt att uppnå mer 
genom samverkan. Detta värde bestod i första hand av delad expertis och 
kunskap kring det gemensamma problemområdet (ett inter-organisatoriskt 
lärande) och ett individuellt lärande kring begreppet partnerskap och 
partnerskapsarbete. Studien visar att offentliga aktörer kan uppmuntra till och 
initiera partnerskap genom policys och en retorik om partnerskap och 
samverkan som lösningen på problem med social ojämlikhet. Motiven till att 
organisationer går med som partner kan variera, från att vara kortsiktigt 
pragmatiska såsom att få tillgång till resurser till långsiktiga såsom att brinna 
för och tro på samverkan för ett gemensamt mål. Att motiven varierar 
behöver inte vara problematiskt så länge socialt kapital såsom tillit och 
delade värderingar utvecklas och håller partnerskapet samman trots de initialt 
skilda intressena (Dhillon 2005).  

Sammanfattning 
 
Tidigare forskning inrymmer omfattande studier av partnerskap som 
fokuserar hur partnerskap kan organiseras bättre och vad som gör dem 
framgångsrika. Dessa studier tenderar att se partnerskap som en universal-
lösning och förhåller sig oreflekterat till frågor som maktrelationer, 
kontextens betydelse och till följder av organisering i partnerskap. Dessa 
studier visar vad som krävs för ett lyckat partnerskapsarbete, men inte hur det 
är möjligt att organisera för att skapa dessa förutsättningar. Kritiska studier 
av partnerskap ser partnerskap som ett universellt begrepp som osynliggör 
maktrelationer och inte förklarar hur, när, var och till vilka kostnader (i 
termer av resurser och ideologiska värden) partnerskap kan användas.
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3. Teoretiska perspektiv och 
utgångspunkter 

Mot bakgrund av den tidigare forskning som presenterats inrymmer 
komplexa utvecklingsprocesser en organisatorisk, en interorganisatorisk och 
en politisk eller samhällelig dimension. Partnerskapens målsättning, att 
motverka diskriminering och exkludering på arbetsmarknaden, bygger inte på 
ett internt utvecklingsarbete utan riktar sig mot problem som återfinns hos 
flera olika aktörer och på flera olika nivåer i samhället. I avhandlingen 
analyseras därför partnerskap på flera olika nivåer – på organisationsnivå, på 
en interorganisatorisk nivå och på samhällsnivå. Det angreppssätt som valts 
för att studera partnerskap på olika nivåer är att sammanföra teorier om 
organisering av utveckling och interorganisatorisk samverkan med ett 
politiskt styrningsperspektiv och nyinstitutionell organisationsteori.  

I följande avsnitt redogörs för de olika analysnivåerna och de teoretiska 
utgångspunkter och begrepp som används för att analysera avhandlingens 
empiriska material.  

Organisationsnivå – partnerskapet som 
organisation för utvecklingsarbete  
 
Partnerskap kan på organisationsnivån framstå som paradoxalt – en 
organisation som består av organisationer. I relation till andra organiserings-
former som används för att organisera utvecklingsarbete är detta dock inte 
lika paradoxalt – projekt sätts samman av olika aktörer som arbetar 
gemensamt under en avgränsad tid mot ett definierat mål. Partnerskap, 
tillsammans med andra organiseringsformer för utveckling kan ses som 
temporära organisationer (Sahlin Andersson och Söderholm 2006). Utöver de 
relationer som finns till de ingående organisationerna så bildas även en 
organisation med egna strukturer, relationer, kulturer och arbetssätt. En 
organisation som består av de individer som arbetar inom den, samtidigt som 
dessa individer har en relation till och en position i partnerorganisationerna. 
Denna organisation kan studeras ur en mängd teoretiska perspektiv och med 
fokus på olika aspekter.  

Jag har valt att utgå från partnerskapens status som en temporär 
organisation för utvecklingsarbete (Lindkvist och Söderlund 2006; Sahlin 
Andersson 2006). Ytterligare en utgångspunkt är att inte se organisationen 
partnerskap som något statiskt utan som en process som är ständigt 
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fortlöpande, genom organisering (Czarniawska 2005; Weick 1979). Detta 
innebär ett processinriktat perspektiv som utgår från att organisationen 
formas och omformas i relation till sin kontext och i relation till både hur 
individerna i organisationen tolkar sin omgivning och till hur organisationen 
och omgivningen handlar (Czarniawska 2005; Sahlin Andersson 2006; 
Svensson och von Otter 2001).  

 
Partnerskap – en temporär utvecklingsorganisation  
 
En processinriktad syn på utvecklingsarbete och på projektorganisering 
betonar betydelsen av kontexten vari utvecklingsorganisationen befinner sig. 
Även på organisationsnivån ses partnerskap som ett resultat av organiserings-
processer som sker i gränslandet mellan den temporära och den 
ordinarie/permanenta organisationen (se Lindkvist och Söderlund 2006; 
Sahlin Andersson 2006). Kopplingarna mellan ordinarie verksamhet i 
driftsorganisationen och utvecklingsarbetet i utvecklingsorganisationen är 
viktiga för att förstå partnerskapens organisering. Denna utgångspunkt har 
format vilka frågor som ställts och hur resultaten kan förstås.  

Projektorganisering beskrivs ofta som en temporär organisation utanför 
ordinarie verksamhet och organisation. Kännetecknande för temporära 
organisationer för utvecklingsarbete är att de resurser och den logik som styr 
utveckling tycks annorlunda än den som styr organisationens ordinarie arbete 
(Svensson, Jacobsson och Åberg 2001). Inom organisationer görs ofta 
åtskillnad mellan drift och utveckling och forskning visar att 
produktionslogiken som råder i driftsorganisationen ofta kommer att 
dominera och tränga undan utvecklingsorganisationens behov och arbetssätt 
(Ellström 2002).  Frågan är om samma konkurrens uppkommer mellan 
verksamhet i partnerskap som bildas som en särskild temporär organisation 
och ordinarie verksamhet i partnerorganisationerna.  

Svensson, Aronsson, Randle och Eklund (2007) analyserar relationen 
mellan den temporära utvecklingsorganisationen, ordinarie verksamhet och 
omgivning genom begreppen horisontell och vertikal integration. Med 
utgångspunkt i organisationsnivån studeras projektledning, men även 
styrning och ägarskap av utvecklingsarbetet. 

Vertikal integration handlar om stöd för, insikt i och beredskap att ta 
emot resultat från projektet på samtliga nivåer i den ordinarie verksamheten 
(från ledning till de närmast berörda som ofta arbetar med driften av 
verksamheten). Horisontell integration handlar om aktivt ägarskap av 
projektarbetet från aktörer som har god insikt i ordinarie verksamhet inom 
organisationerna (Svensson, Aronsson, Randle och Eklund 2007).  



Kapitel 3. Teoretiska perspektiv och utgångspunkter 
 

43 
 

Integration handlar således både om delaktighet och om ägarskap och om 
styrning av projektet – att det finns aktörer som ansvarar för projektet efter 
det att dess temporära verksamhet är avslutad (Svensson, Aronsson, Randle, 
Eklund 2007). Horisontell integration skulle också kunna uttryckas som att 
det bör finnas en tydlig koppling mellan drifts- och utvecklingsorganisation 
(Ellström 2002). I figur 2 nedan illustreras hur partnerskap, med en vertikal 
och horisontell integration kan förstås.  
 
 

 

 

Figur 2. Vertikal och horisontell integration i partnerskap. 

 
I figur 2 ovan utgörs organisationsnivån av partnerskapet och de 
partnerorganisationer som ingår i partnerskapet. Den vertikala integrationen 
handlar om att förankra utvecklingsarbetet både hos de som har mandat att 
fatta beslut och hos de som är närmast berörda av utvecklingsarbetet. Med 
andra ord att förena en ”top down” – och en ”bottom up”-strategi. I figur 2 
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benämns de närmast berörda som diskriminerade och exkluderade grupper, 
det bör dock nämnas att beroende på utvecklingsarbetets art kan de närmast 
berörda även vara andra aktörer t.ex. i utvecklingsarbeten som handlar om att 
bredda rekryteringen till olika utbildningar eller branscher för att på så vis 
motverka exkludering kan utbildningsanordnare och arbetsgivare vara de som 
är närmast berörda av insatserna. Den horisontella integrationen handlar om 
kopplingarna mellan partnerskapets utvecklingsarbete och ordinarie 
verksamheter i partnerorganisationerna.  

Den paradoxala relationen mellan temporär och ordinarie verksamhet är 
en viktig utgångspunkt för hur partnerskap förstås på organisationsnivå. 
Samtidigt som den temporära organisationen är beroende av stöd från och 
förankring i ordinarie verksamhet är dess existens berättigad av att den 
temporära organisationen erbjuder ett alternativ till ordinarie verksamhet 
genom mer flexibel organisering och möjligheter att tänka och handla utanför 
ordinarie verksamhets ramar.  
 
Strategier för att organisera utvecklingsarbete 
 
Genom sin ambition att förena ”top down”- och ”bottom up” perspektiv antas 
partnerskap lösa ett antal dilemman med utvecklingsarbete. I avhandlingen 
undersöks hur partnerskapen organiserat sitt utvecklingsarbete i relation till 
denna ambition. För att kategorisera och analysera partnerskapets arbete i 
relation till ”top down” eller ”bottom up” perspektiv används tre olika 
strategier för att organisera utvecklingsarbete; planeringsstrategi, aktiverings-
strategi och nätverksstrategi (Svensson och von Otter 2001). Tabell 1 
sammanfattar centrala aspekter av utvecklingsarbete i de olika strategierna. 
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Tabell 1. Olika strategier för utveckling 

 
Planeringsstrategin delar många av de antaganden som de rationalistiska 
ledningsteorierna om projektorganisering gör. Utveckling kan planeras i 
förväg, ofta på initiativ från ledningen för att sedan implementeras i 
organisationen (”top-down”) enligt målrationella metoder för planering, 
genomförande och uppföljning. Kritik mot denna strategi handlar dels om att 
utveckling inte alltid går att planera i förväg, dels om att planeringsstrategin 
inrymmer dålig förankring hos dem som är närmast berörda av problemen 
som utvecklingsarbete ska lösa. Planeringsstrategin utgår oftast från 
ledningens perspektiv på behov, snarare än på förutsättningar och behov i den 
kontext där lösningen ska användas. Strategin inrymmer således lite utrymme 
för flexibilitet och delaktighet (Svensson och von Otter 2001).  

Som ett alternativ till planeringsstrategin menar Svensson och von Otter 
(2001) att aktiveringsstrategin har utvecklats. Aktiveringsstrategin fokuserar 
delaktighet och lokala lösningar, och här är arbetet förankrat bland dem som 
är närmast berörda av problemen för att sedan implementeras genom 
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organisationens ledning (”bottom-up”). Resultatet blir god delaktighet och 
möjlighet att anpassa lösningar till konkreta lokala behov, men dålig 
förankring på ledningsnivå vilket gör att arbetet isoleras från och oftast inte 
implementeras och integreras i ordinarie verksamhet efter genomfört projekt. 
Hållbarheten i utvecklingsarbete genom aktiveringsstrategin blir därför ofta 
begränsad (Svensson och von Otter 2001). 

Utifrån planerings- och aktiveringsstrategin tycks varken ”top-down”- 
eller ”bottom-up”- strategier vara tillräckliga för att skapa lösningar som både 
är anpassade efter lokala behov med god delaktighet och förankrade hos 
ledningen, vilket krävs för implementering och hållbarhet på lång sikt. 
Utifrån denna kritik av utvecklingsarbeten, ofta i forma av projekt, har 
nätverksstrategin utvecklats.  Nätverksstrategin bygger inte på vertikala 
strategier utan på horisontella lösningar, där ”top down”- och ”bottom up”- 
strategier förenas. Utvecklingsarbetet organiseras horisontellt med bred 
representation både från ledning och från de aktörer som är direkt berörda av 
problemen. Nätverksstrategier präglas av en hög grad av frivillighet i 
deltagande mellan dess medlemmar och blir därför inte lika formaliserade 
och styrda som utvecklingsarbeten organiserade utifrån planeringsstrategier 
(Svensson och von Otter 2001).  

I kritiken av ett rationalistiskt perspektiv på utvecklingsarbete samt i de 
tre olika strategierna speglas ett dilemma mellan planerad, rationell och 
ordnad organisering å ena sidan och utrymme för flexibilitet, förändring och 
oförutsägbarhet å andra sidan. Sahlin Andersson (2006) menar att spänningen 
mellan planering och flexibilitet uppstår i flera organiseringsformer, men 
särskilt i projekt som är temporära organisationer med ett specifikt uppdrag 
inom en avgränsad tidsperiod.  

I planeringsstrategier och traditionell projektorganisering handlar arbetet 
i stor utsträckning om att applicera och implementera färdiga lösningar och 
utrymmet att förändra arbetet efter gjorda erfarenheter blir begränsat. I termer 
av lärande skulle detta kunna uttryckas som att planeringsstrategier främst 
främjar ett anpassningsinriktat lärande (Ellström 1992; 2001) där individer 
lär sig att inom ramen för givna förutsättningar hantera en viss typ av 
uppgifter. Som flera forskare (Blomberg 1998; Engwall 1995; Sahlin 
Andersson och Söderholm 2006; Svensson och von Otter 2001) visat sker 
inte utveckling planerat och förutsägbart varför ett anpassningsinriktat 
lärande snarare bevarar rådande arbetssätt än att utmana dem. För att skapa 
innovativa lösningar krävs flexibilitet och i termer av lärande, ett 
utvecklingsinriktat lärande som innebär att kritiskt granska och ifrågasätta 
kunskaper, förhållningssätt och handlingar för att utmana och utveckla 
rådande arbetssätt (Ellström 1992; 2001). Partnerskap skulle kunna ses som 
ett försök att skapa en flexibel organiseringsform med utrymme för 
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utvecklingsinriktat lärande genom samverkan och utmaningar mot rådande 
arbetssätt.  

I relation till planering kontra flexibilitet och anpassningsinriktat kontra 
utvecklingsinriktat lärande finns också frågan om konsensus eller konflikt i 
arbetet. I planeringsstrategier och i anpassningsinriktat lärande är mål och 
medel för arbetet givna. I nätverksstrategier och i utvecklingsinriktat lärande 
krävs kritisk granskning och ifrågasättande, vilket innebär att olika aktörer 
kan ha olika mål och medel, eller att dessa mål och medel förändras över tid 
(jfr Blomberg 1998). Innebär detta att planeringsstrategin präglas av 
konsensus och att nätverksstrategin inrymmer utrymme för konflikt? Tanken 
med bred representation kan tolkas både som att konsensus är den minsta 
gemensamma nämnaren som möjliggör samverkan och som att konflikt är 
nödvändig för utveckling genom att olika intressen hos olika aktörer är ett 
sätt att utmana rådande arbetssätt.  

I strategier för utveckling finns även en spänning mellan struktur och 
process. Planeringsstrategin utgår från att utvecklingsarbetet kan planeras 
över tid och fokuserar olika steg i arbetet. Nätverksstrategin utgår från ett 
processinriktat arbetssätt med en öppenhet för att det som händer kan komma 
att påverka den gjorda planeringen snarare än att låta planeringen vara det 
som styr vad som ska komma att ske (Svensson och von Otter 2001). 

Utifrån ett processinriktat organiseringsperspektiv används de olika 
strategierna som begrepp för att beskriva partnerskapens arbete. Utifrån den 
kritik som riktats mot den rationalistiska idén om utveckling som något som 
kan planeras fram (Blomberg 1998, Svensson och von Otter 2001, Engwall 
1995, Sahlin Andersson och Söderholm 2006) ses dessa strategier som 
idealmodeller som kan användas parallellt och där flera olika strategier kan 
återfinnas i ett utvecklingsarbete.  
 
Arbetsfördelning, ledning och koordination 
 
För att förstå partnerskapens organisering av utvecklingsarbetet beskrivs hur 
partnerskapen har initierats samt hur de har organiserat arbetet i termer av 
arbetsfördelning, ansvar och delaktighet. Dessa beskrivningar förstås i 
relation till strategierna för utvecklingsarbete som beskrivs ovan. Även 
relationen mellan partnerskapet som temporär organisation och partner-
organisationernas ordinarie verksamhet används för att förstå partnerskapens 
organisering av arbetet. En aspekt av organiseringen som är central i 
partnerskap är ledning av arbetet, eller koordination. Vangen och Huxham 
(2003) har studerat hur ledarskap i partnerskap kan användas för att hantera 
dilemman med organisering av samverkan och för att åstadkomma fördelar 
med samverkan i partnerskap (bättre utnyttjade resurser, lärande, delade 
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risker). Vangen och Huxham (2003) utgår från teorier om collaborative 
advantages och menar att då syftet med partnerskapsarbete är att påverka 
hela organisationer, snarare än enskilda individer så uppkommer andra 
förutsättningar för ledarskap än de förutsättningar som gäller för 
inomorganisatoriskt ledarskap. Resultat från fallstudier av 13 partnerskap 
visar att ledarskap, i termer av aktiviteter som ledarna i partnerskapen ägnar 
sig åt, kan karaktäriseras av två skilda perspektiv på ledarskap som är 
parallellt närvarande (Vangen och Huxham 2003).  

Det ena perspektivet på ledarskap benämns som stödjande. Aktiviteter 
som ryms inom detta perspektiv är att inkludera relevanta och intresserade 
partner i arbetet (embracing), att skapa goda förutsättningar för 
kommunikation och delaktighet för alla partner (empowering), att involvera 
alla partner trots ojämlikheter och olika positioner i hemorganisationen 
(involving) samt slutligen att mobilisera handling genom att uppmuntra 
partners till att arbeta för partnerskapets gemensamma intresse och att föra 
partnerskapsarbetet framåt även då partnernas intressen är motstridiga 
(mobilizing). Detta perspektiv på ledarskap innebär en stödjande roll där 
ledarens uppgift är att skapa förutsättningar för framsteg, trots att partnerna 
kan ha skilda syften, intressen, grad av engagemang och vara ojämlika 
sinsemellan i partnerskapsarbetet. Ytterligare en uppgift inom ramen för det 
stödjande ledarskapet är att informera partners om hur arbetet fortskrider, då 
ledaren oftast är den aktör som har tydligast överblick över vilka frågor som 
finns på partnerskapets agenda. Det stödjande ledarskapet vilar på en 
ideologisk grund där ledarskapet syftar till att främja samverkan och 
delaktighet som är centrala värden inom detta perspektiv (Vangen och 
Huxham 2003). 

Det andra perspektivet på ledarskap i partnerskap är ett pragmatiskt 
grundat perspektiv där ledarskap syftar till att driva arbetet framåt. Vangen 
och Huxham fann två typer av aktiviteter inom ramen för det pragmatiska 
perspektivet på ledarskap. Den första typen av aktiviteter var att driva arbetet 
framåt genom att sätta agendan för arbetet (manipulating the collaborative 
agenda) genom att föreslå viktiga frågor, bestämma hur agendan ska drivas 
framåt och genom att påverka partners till att påverka agendan. Detta trots att 
partnerskapets agenda ur ett ideologiskt perspektiv är tänkt att formas genom 
samverkan. Ledarnas arbete med att påverka agendan skedde både direkt och 
indirekt. Den andra typen av aktivitet inom det pragmatiska perspektivet på 
ledarskap i partnerskap var att hantera och manövrera de skilda intressen som 
finns i partnerskapsarbete (playing the politics). Mer specifikt att hålla sig 
informerad om vilka politiska ställningstaganden som finns hos olika partner, 
att skapa kunskap om vilka aktörer som har makt att driva igenom 
förändringar, att hantera relationer mellan organisationer med skilda intressen 
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samt att hitta sätt att exkludera de aktörer som inte har makt att påverka och 
därför ur ett pragmatiskt perspektiv inte är relevanta för partnerskapsarbetet 
(Vangen och Huxham 2003).  

Om det ideologiska perspektivet innebär ett stödjande ledarskap handlar 
det pragmatiska perspektivet snarare om ett styrande ledarskap som syftar till 
att hantera olika intressen i partnerskapet. Vangen och Huxham (2003) menar 
att medan teorier om fördelar med samverkan och partnerskap framförallt 
betonar behovet av ett stödjande ledarskap så visar de empiriska resultaten 
från deras studie att ett pragmatiskt perspektiv på ledarskap, med en tydligare 
styrning för att hantera skilda intressen och politiska aspekter av samverkan, 
krävs för att uppnå de teoretiskt antagna fördelarna med partnerskap.  
 
Genus i partnerskap 
 
Organisering sker alltid i en kontext och i relation till individer, deras sätt att 
förstå och tolka världen och deras handlingar. En utgångspunkt för min studie 
av partnerskap är att genus är en aspekt av organisering, därför behandlas 
genus som en aspekt av partnerskap – inte som en särskild fråga utan som en 
integrerad del av ett organiseringsperspektiv.  Acker (1998) menar att det 
rationella perspektivet på organisationer som stabila strukturer osynliggör 
genusaspekter. Genusrelationer är alltid närvarande i organisering, däremot 
förändras relationerna och betydelsen av dem över tid (Acker 1998).  

En intressant fråga som har riktats utifrån forskning med ett 
genusperspektiv är huruvida utvecklingen av nya icke-hierarkiska och 
horisontella organiseringsformer påverkar betydelsen av genus i organisering. 
Kvande och Rasmussen (1990) menar att nätverksorganisationer ger större 
utrymme för att tillvarata både mäns och kvinnors erfarenheter och 
kunskaper. Nätverksliknande, platta organisationer kan genom dess 
flexibilitet och kontinuerliga förändringar innebära att homosocialitet mellan 
män motverkas då föränderligheten gör det svårare att etablera dominans i 
organisering (Kvande och Rasmussen 1990; Ramsay och Parker 1992). 
Andra studier visar att icke-hierarkiska nätverksliknande organisationer 
tenderar att reproducera samma genusmönster och maktrelationer som 
traditionell hierarkisk organisering (Abrahamsson 2000). Hearn och Parkin 
(1992) menar att förändringar i organiseringens struktur för att förändra 
maktrelationer inte är tillräckliga för att förändra genusrelationer. Icke-
hierarkiska och nätverksliknande organisationer befinner sig i en kontext av 
ett mansdominerat samhälle där genusrelationer kommer till uttryck genom 
interaktion, språk och symboler, således är det de grundläggande 
genusrelationerna snarare än organisering som behöver förändras (Hearn och 
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Parkin 1992). Mulinari (1996) har studerat projektarbete och funnit att 
organiseringen präglas av traditionellt maskulina värden såsom makt, karriär 
och status och att det inom projekt ofta utvecklas en traditionell 
könsarbetsdelning där män och kvinnor utför olika uppgifter som värderas 
olika (Mulinari 1996). Liknande slutsatser och kritik mot ett rationalistiskt 
perspektiv på projektorganisering återfinns hos Lindgren och Packendorff 
(2006) som studerat projektorganisering ur ett genusperspektiv. Ett rationellt 
synsätt på projektorganisering med metoder och projektledning i fokus 
tenderar att reproducera traditionella manliga värden och strukturer i 
arbetslivet såsom effektivitet och rationalitet (Lindgren och Packendorff 
2006). I denna studie ses genus som en del av organisering och som en 
maktrelation bland andra som skapas, återskapas eller omformas i 
partnerskapen.  

Interorganisatorisk nivå – partnerskap och 
samverkan mellan organisationer 
 
På interorganisatorisk nivå ses partnerskap som en organisation bestående av 
flera olika organisationer som möts i interorganisatorisk samverkan. 
Samverkan är sålunda ett centralt begrepp för att förstå partnerskap på den 
interorganisatoriska nivån. Samverkan är ett begrepp som har flera olika 
innebörder (Huxham 1996, Longoria 2005). Vidare används 
samverkansbegreppet parallellt med begrepp som beskriver olika 
organiseringsformer och interorganisatoriska strukturer såsom t.ex. kluster, 
nätverk, triple helix och partnerskap.  

Grunden till samverkansbegreppets empiriska och teoretiska 
genomslagskraft är antagandet att gemensamt arbete mellan organisationer 
skapar positiva effekter som inte är möjliga att nå för varje enskild 
organisation (Huxham och Eden 2001, Longoria 2005). 

The world of collaboration. It is a world in which it is possible to feel 
inspired. Almost anything is, in principle, possible through collaboration 
because you are not limited by your own resources and expertise. You can, 
in principle, achieve whatever visions you may have by tapping into 
resources and expertise of others. (Huxham och Vangen 2006, s. 3) 

En central och återkommande del av samverkansbegreppet är ambitionen att 
öka kapaciteten hos de organisationer eller aktörer som ingår i samverkan. 
Himmelman (1996) beskriver detta i sin definition av samverkan som 
förändrings- och utvecklingsstrategi där ambitionen att öka kapaciteten och 
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de faktiska samverkansaktiviteterna tillsammans utgör interorganisatorisk 
samverkan. Denna definition inrymmer således både grunden för att 
samverkan initieras och den konkreta, praktiskt organiserade handlingen som 
samverkan utgör. Himmelmans definition stämmer väl in i angreppssättet för 
att studera partnerskap som används i denna avhandling. Partnerskap som 
fenomen studeras både som idé och som de faktiska handlingar som utgör 
partnerskapens organisering. Vidare sätter Himmelman (1996) samverkan i 
relation till andra utvecklingsstrategier såsom nätverkande, samordning och 
samarbete. Figur 3 visar hur Himmelmans olika strategier relaterar till 
varandra.  

 

  

Figur 3. Samverkan i relation till andra utvecklingsstrategier baserad på 
Himmelman (1996). 

I figur 3 åskådliggörs nätverkande som den lägsta nivån av aktivitet 
bestående av informationsutbyte för gemensam nytta. Nästa nivå är 
samordning som innebär att organisationerna förändrar sina aktiviteter utifrån 

Samverkan

Ökad kapacitet 
genom att dela 

risker, ansvar, och 
belöningar

Samarbete

Kontinuerligt utbyte av 
resurser 

Samordning

Förändringar av organisatoriska 
aktiviteter utifrån ett gemensamt 

syfte

Nätverkande

Ett löst strukturerat utbytande av information 
mellan människor utifrån ett antagande om 

ömsesidig nytta.



Det motsägelsefulla partnerskapet 

52 
 

ett gemensamt syfte. Samarbete innebär ett kontinuerligt utbyte av resurser 
mellan organisationerna och samverkan som den högsta och mest utvecklade 
nivån innebär att organisationerna förhöjer varandras kapacitet genom att 
dela risker, ansvar, resurser och belöningar. Samverkan är den mest 
utvecklade utvecklings- och förändringsstrategin och även den mest krävande 
och komplexa strategin som antas generera mer fördelar än de mindre 
krävande strategierna. Detta innebär dock inte att samverkan är den bäst 
lämpade strategin i alla situationer. Vilken strategi som är lämplig beror på 
vad utvecklingsarbetet syftar till (Himmelman 1996).  

Hos Himmelman (1996) och hos Huxham och Vangen (2006) är just de 
antagna fördelarna med samverkan centralt och att uppnå dessa fördelar är en 
komplex och arbetskrävande process som kräver engagemang och en relation 
som bygger på ett gemensamt syfte. I partnerskap kan Himmelmans 
definition av samverkan användas för att synliggöra olika strategier för 
organisationer att verka tillsammans och hur dessa kan variera i termer av 
aktiviteter och syfte.  

I organiseringsformen utvecklingspartnerskap syftar samverkan till att 
skapa utveckling och innovation. Tanken om att utveckling och innovation 
skapas mellan organisationer snarare än inom organisationer återfinns både 
inom nätverksteori och inom systemteori. Ett exempel på nätverksteori är 
Uppsalaskolan som studerar nätverk mellan olika företag, underleverantörer 
och andra aktörer som strategi för utveckling av nya produkter (se t.ex. 
Håkansson 1989; Håkansson och Snehota 1995). Inom systemteori handlar 
det om att förstå komplexa processer som sker i ett sammanhang med 
interaktion mellan olika organisationer och som leder fram till innovation 
(t.ex. Etzkowitz och Leyesdorff 2000; Lundvall 1992; Porter 1990). Här kan 
en skillnad skönjas mellan synen på innovation som något som kan 
organiseras fram genom särskilda organiseringsformer för samverkan och 
synen på innovation som något som uppkommer mer oförutsägbart och som 
inte går att styra eller organisera fram.  

I föreliggande studie undersöks inte huruvida partnerskapen varit 
innovativa eller inte. Däremot studeras partnerskapens organisering i relation 
till syftet att vara innovativa och partner och koordinatorers upplevelser av 
partnerskap som organiseringsform för innovation synliggörs som en del av 
deras idé om partnerskap. Vidare diskuteras hur partnerskapens organisering 
upplevts skapa möjligheter och hinder för utveckling och innovation. 
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Samhällsnivå - partnerskap i ett politiskt och 
institutionellt sammanhang 
 
På samhällsnivå används två teoretiska traditioner som utgångspunkter för att 
analysera partnerskap. Det ena är det politiska styrningsperspektivet som 
fokuserar demokratiska aspekter av partnerskap. Det andra perspektivet är 
organisationsteoretiskt och fokuserar samspelet mellan den samhälleliga 
kontexten och organisationsnivån, nämligen ett nyinstitutionellt perspektiv på 
hur organisering sker i samspel med omgivningen.  

 
Partnerskap ur ett politiskt styrningsperspektiv 
 
I teorier och tidigare forskning om organisering av utvecklingsarbete beskrivs 
nya organiseringsformer såsom nätverk, triple helix, innovationssystem och 
partnerskap ibland som strategier för regional och nationell tillväxtpolitik 
(Etzkowitz och Leyersdorf 1997; Gustavsen, Finne och Oskarsson 2001; 
Miettinen 2002). Dessa strategier bygger på en tanke om att utveckling och 
innovation kan styras genom offentligt satsade medel och genom riktlinjer för 
hur organiseringen ska gå till (vilka aktörer som bör ingå i arbetet och att 
arbetet bör ske i samverkan). Där tycks kopplingarna till politik stanna, den 
konkreta organiseringen av utvecklingsarbetet tycks vara separerat från 
politik. Utveckling och innovation ses som oproblematiska mål frikopplade 
från politiska ställningstaganden. Elander uttrycker hur de politiska 
aspekterna osynliggörs i följande citat. 

Partnerskapsidén tycks ytterst bottna i en tanke som säger att flertalet har 
något att vinna och få har något att förlora på ett brett samarbete mellan 
olika aktörer och intressen. Det skulle med andra ord handla om positiva 
synergieffekter i ett nollsummespel. (Elander 1999, s. 333)  

Samverkan i partnerskap framställs ofta som ett effektivt sätt att organisera 
utveckling, vinsten av att samverka är för partnerna större än vars och ens 
bidrag. En effektiv organisering som gynnar alla. Ett politiskt styrnings-
perspektiv på partnerskap synliggör just de politiska aspekterna av 
organisering för utveckling. Utvecklingspartnerskapens problemområde, 
diskriminering och exkludering på arbetsmarknaden, har traditionellt sett 
återfunnits inom politikområden som social-, utbildnings- och 
arbetsmarknadspolitik och berör verksamheter som är politiskt styrda (t.ex. 
skola, socialtjänst, socialförsäkringssystem, arbetsförmedling). EQUAL-
programmet styrs således av EU:s sammanhållningspolitik och utvecklings-
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partnerskapen som bildats nationellt och regionalt knyter an till flera olika 
nationella och regionala politikområden.  

I diskursen om partnerskap är demokrati och nätverksstrategier för 
utveckling/innovation två aspekter som antas förstärka och gynna varandra. 
Nätverksstrategins breda representation och jämlika relationer skapar bättre 
utvecklingsmöjligheter genom att demokratisera utvecklingsarbetet och skapa 
lösningar som är bättre anpassade till lokala behov och förankrade i en lokal 
kontext. Som tidigare studier av partnerskap ur ett politiskt perspektiv 
uppmärksammat finns emellertid spänningar mellan demokrati och 
organisering av utvecklingsarbete. Ett exempel är det paradoxala förhållandet 
mellan diskursen om partnerskap som en inkluderande organiseringsform och 
en exkluderande partnerskapspraktik (Geddes och Benington 2001; Hedlund 
2008). Hedlund (2008) beskriver spänningen närmare och menar att 
organisering i partnerskap enligt en konsensusprincip osynliggör och 
exkluderar skilda intressen och därför avpolitiserar problemen, allt under 
flagg av inkluderande partnerskap grundade i en deliberativ demokratisyn där 
olika perspektiv möts och utmanas för att nå den ”bästa” lösningen. Olikheter 
antas leda till innovation samtidigt som utvecklingsarbetet i partnerskap ska 
ske genom en konsensusprincip.  

Ytterligare en motsättning är hur demokratiska värden ses som en 
förutsättning för effektivitet och innovativ utveckling, samtidigt som 
demokratiska värden omsatta i praktiken motverkar effektivitet då det skapar 
krångliga beslutsvägar (Mörth och Sahlin Andersson 2006). Demokratiska 
värden som bred, icke-hierarkisk organisering och jämlika relationer ses som 
förutsättningar för nätverksorganisering men skapar svårigheter med andra 
demokratiska värden såsom legitimitet, ansvarsutkrävande och transparens 
(Mörth och Sahlin Andersson 2006; Pierre 1997).  

Tidigare studier av partnerskap visar att politisk styrning och 
demokratiska aspekter är centrala för att förstå hur utvecklingsarbete formas 
och skapar förändring eller reproduktion av maktrelationer. Dessa resultat har 
fungerat som avstamp för mitt arbete och utgångspunkten att analysera 
partnerskap som politiskt styrd organisering av utvecklingsarbete. Min 
utgångspunkt har varit att utvecklingsarbetet sker inom en politiskt styrd 
kontext och att organisering är genomsyrad av olika intressen och 
maktrelationer. Utifrån dessa utgångspunkter är jag intresserad av hur politisk 
styrning och demokratiska värden samspelar med organisering och skapar 
olika förutsättningar för utvecklingsarbete inriktat på inkludering av utsatta 
grupper på arbetsmarknaden.  

Ur ett politiskt styrningsperspektiv ses partnerskap som ett medel för 
politisk styrning. Detta perspektiv används för att diskutera på vilket sätt 
partnerskap ses som nätverksstyrning (governance) och hur förekomsten av 
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partnerskap förstås i relation till ordinarie politiska system med en traditionell 
byråkratisk och hierarkisk styrning. För att studera politisk styrning genom 
nätverk utgår jag från Rhodes (1997) definition av begreppet governance med 
följande fyra kännetecknande egenskaper: 
 

 Ömsesidigt beroende mellan aktörer från privat, offentlig och ideell 
sektor. 

 Samverkan och utbyte av resurser mellan aktörerna i ett nätverk. 
 Handling baseras på ömsesidigt förtroende och överenskomna regler. 
 Nätverket är självreglerande och inte ansvarigt inför staten.  

 
Partnerskap som en form av governance kan ses som punkter på en skala där 
ytterpunkterna består av formaliserade samarbeten som bygger på avtal på 
ena ytterkanten och lösa konstellationer baserade på gemensamt intresse och 
frivilligt deltagande på andra ytterkanten (Benington och Geddes 2001; 
Rhodes 1997). I definitionen av governance framträder makt som något 
oproblematiskt, maktrelationer antas kunna organiseras bort genom platt 
organisering som bygger på frivilliga relationer och fokus på gemensamma 
intressen och behov. Studier av governance är ett teoretiskt fält under 
utveckling, jag har valt att endast använda mig av kontrasterna mellan 
traditionell hierarkisk styrning (government) och nätverksstyrning 
(governance) för att granska hur dessa olika sätt att styra opererar i 
partnerskapens praktik.  

Elander (1999) knyter samman samhälls- och organisationsnivån i ett 
politiskt perspektiv i sina studier av partnerskap för urban utveckling. 
Elander menar att en aktörs position i den socioekonomiska strukturen är 
grundläggande för att förstå maktrelationer. Mobilisering och användning av 
resurser är centralt för att förstå vem som har makt att driva förändringar och 
hur dessa processer går till.  

Med inspiration av Elanders arbete har jag valt att ställa frågor kring 
representation, inkludering och exkludering samt delaktighet i partnerskapens 
arbete. I dessa frågor har jag låtit empirin definiera begreppen. 
Representation, delaktighet och inflytande beskrivs utifrån hur partner, 
koordinatorer och deltagare talar om dem. Mitt angreppssätt har varit att 
studera politisk styrning och demokratiska aspekter såsom de framträder på 
organisationsnivå genom partner, koordinatorers och deltagares berättelser 
och i enkätresultat. För att förklara och förstå uppkomsten av en viss form av 
politisk styrning och maktrelationer i partnerskapsorganisering och diskutera 
konsekvenserna av dessa sätts de i relation till villkor på samhällelig nivå.   
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Partnerskap ur ett nyinstitutionellt perspektiv på 
organisering 
 
Hur uppkommer partnerskap och hur kan vi förstå hur organisering formas? 
Ett sociologiskt bidrag till organisationsteorin är synsättet att individer 
handlar i en social kontext som påverkar deras beteende vilket applicerat på 
organisationsnivån gör att organisering förstås som ett samspel mellan extern 
påverkan från organisationens kontext och organisationens interna struktur 
och handlingar (Jaffee 2001). Ett sådant avstamp landar i en central 
sociologisk frågeställning om förhållandet mellan aktör och struktur – ska 
organisationer ses som determinerade av sin omgivning eller som styrda av 
aktörers handlingar? Denna fråga blir särskilt relevant i partnerskap som en 
organisation som gränserna mellan den interna organisationen (partnerskapet) 
och organisationens kontext är oklara. I partnerskapets allra närmaste kontext 
återfinns partnerorganisationerna och den handläggande myndigheten som 
både kan ses som en del av och en del utanför partnerskapet. Vidare är 
partnerskapen organiserade i en samhällelig kontext.  

Di Maggio och Powell (1991) menar att den nyinstitutionella teorin har 
utvecklats som ett svar på organisationsteorier som utgår från att aktörer är 
rationella och målorienterade och ser organisationer som slutna, rationella 
system. Ett nyinstitutionellt perspektiv fokuserar istället hur organisationer 
befinner sig i en samhällelig kontext av olika intressen, normer, regler och 
värden. Dessa intressen, normer, rutiner, regler och värden utgör institutioner 
genom att de är etablerade, men inte alltid uttalade eller formella och 
påverkar organisationers handlingsutrymme (Scott 1995). Utifrån ett 
nyinstitutionellt perspektiv uppstår förändring och utveckling genom externt 
tryck på organisationen. 

Utveckling och förändring inom organisationen drivs fram av att 
organisationen måste förhålla sig till och anpassa sig efter yttre krav och 
förväntningar för att vara legitim och överleva som organisation (DiMaggio 
och Powell 1983; Meyer och Rowan 1977; Pfeffer och Salancik 1978; Powell 
och Di Maggio 1991). I relation till partnerskapen i denna studie kan detta 
förstås som att organiseringsformen utvecklingspartnerskap bildas som ett 
svar på externt tryck på partnerorganisationerna. 

Pfeffer och Salancik (1978) utvecklade resursberoendeteorin som 
beskriver hur organisationer behöver interagera med andra aktörer i 
omgivningen för att skapa och tillägna sig resurser som kontrolleras av andra 
aktörer. Detta betyder dock inte att organisationen anpassar sig på ett 
determinerande sätt efter omgivningens krav. I processen att införskaffa sig 
resurser anpassar sig organisationen dels efter omgivningens krav och dels 
efter sina egna krav. Organisationen utvecklar således strategier för att 
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hantera det yttre tryck som resursberoende innebär (Pfeffer och Salancik 
1978). Externt tryck på organisationer kan också ske i andra former. 
Organisering påverkas även av värderingar, normer, traditioner och rutiner 
som inte i första hand krävs för att uppfylla organisationens mål men som 
genomsyrar och formar organiseringen (Selznick 1949). Varifrån kommer de 
normer, värderingar och rutiner som påverkar organisering? Meyer och 
Rowan (1977) beskriver att normer, värderingar och rutiner uppstår i samspel 
mellan organisationer och dess omgivning. För att verka legitim i 
omgivningens ögon bör organisationen anpassa sig efter rådande tankar kring 
hur organisering bör ske. Meyer och Rowan (1977) beskrev de krav som 
organisationen anpassar sig efter som rationaliserade myter. De praktiker och 
rutiner som organisationer tar till sig uppfattas vara rationella och effektiva 
medel för att uppnå ett bestämt mål men är myter eftersom den faktiska 
effektiviteten eller rationaliteten inte är empiriskt bevisad utan snarare ett 
antagande (Meyer och Rowan 1977).  

Kritik har riktats mot att nyinstitutionell teori tenderar att överfokusera 
omgivningens påverkan på organisationen. Sahlin Andersson (1994) menar 
att ett alltför ensidigt makroperspektiv skapar förklaringar där normer, 
värderingar och rutiner skapas på en makronivå och där organisationerna 
anpassar sig till dessa på ett determinerande sätt. Risken med ett ensidigt 
perspektiv som beskriver omgivningens påverkan på organisationer är att 
organisationen näst intill styrs av omgivningen och individers handlande ses 
närmast som en avvikelse (Scott 1995). Institutioner reproduceras på ett 
passivt sätt med litet utrymme för aktörers handlingar, konflikter och lokala 
anpassningar (Czarniawska Joerges 1992; Johansson 1994; Sahlin Andersson 
1994).  

Som svar på kritiken att nyinstitutionella analyser och förklaringar 
riskerar att bli alltför determinerande har sentida nyinstitutionell teori 
utvecklats mot att i större utsträckning fokusera aktörers roll och möjlighet 
till lokala variationer i hur organisationer anpassar sig till idéer om 
organisering samt hur dessa idéer sprids, praktiseras och förändras (Sahlin 
och Wedlin 2008). Frågan om struktur och aktör i nyinstitutionell teori 
besvaras med svaret både och. I likhet med Giddens (1979) 
struktureringsbegrepp ses inte strukturer som givna och permanent fixerade. 
Strukturer skapas och återskapas av aktörers handlingar. Dessa handlingar 
sker inte i ett tomrum av oändliga möjligheter, utan villkoras av tidigare 
handlingar och strukturer och på så vis är aktör och struktur beroende av 
varandra. Stabilitet och förändring förstås som två sidor av samma mynt, det 
vill säga hur aktörer både skapar, utmanar och återskapar rådande strukturer.   

Sentida nyinstitutionell teori skiljer sig också från den tidiga 
institutionella teorin genom att utgå från att organisationer många gånger 
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ställs inför motstridiga normer och krav då omgivningen är fragmenterad och 
består av olika krafter som påverkar normer. Att fokusera främst på likhet 
och anpassning ger därför en alltför förenklad bild av organisationers relation 
till kontexten. Brunsson och Olsen (1993) menar att motstridiga krav och 
normer från omgivningen resulterar i att organisationens struktur, processer 
och normer även de blir inkonsistenta. Weick (1976) uttrycker detta som att 
aktörerna tolkar vad som utgör ett lämpligt handlingsmönster och i syfte att 
möta motstridiga krav skapar man organisationer som kan möta de flesta krav 
genom att vara löst organiserade med lösa kopplingar mellan olika delar av 
organisationen. Lösa kopplingar uppkommer framförallt i situationer där 
kunskapen om koncepten, dess intentioner och hur dessa intentioner omsätts 
till praktik är låg. Weick menar att det är svårt att studera organisationers 
anpassning till yttre krav som stabila tillstånd före och efter och menar att det 
snarare handlar om pågående processer där organisationen dels anpassar sig 
efter omgivningen och dels gör motstånd genom att skilja på formella 
strukturer och handling (Weick 1976). När idéer om organisering sprids kan 
det både leda till att organisationer kommer att likna varandra i större 
utsträckning och att tillämpningen av idéer skapar större variation och 
olikheter i hur idéerna tar form (Hedmo, Sahlin Andersson och Wedlin 2006; 
Sahlin Andersson och Engwall 2002). Idéer omsätts inte passivt från tanke 
till praktik, utan genom en process där idén redigeras och omformas beroende 
av den lokala kontexten (Czarniawska och Joerges 1996; Sahlin Andersson 
och Engwall 2002). Frågan om likhet och olikhet i organisering kan ses som 
ett resultat av hur nära det studerade fenomenet studeras och beskrivs.   

I senare tillämpningar av nyinstitutionell teori har Meyer och Rowans 
begrepp rationaliserade myter använts för att studera hur organisatoriska 
moden och trender, ofta i form av managementmetoder, påverkar hur arbete 
organiseras. Inom den nyinstitutionella teorin har flera olika begrepp använts 
för att beskriva detta. Abrahamson (1996) talar om organisatoriska moden 
och Røvik (2000) om internationaliserade superstandarder.  De standarder 
(eller praktiker och rutiner) som ger legitimitet är de som knyter an till 
grundläggande rationalistiska värden såsom effektivitet, förnuft, styrning och 
demokrati – centrala delar av ett västerländskt modernt projekt (Røvik 2000). 
Dessa standarder kännetecknas enligt Røvik (2000) av följande:  
 

 Social auktorisering. Organisationer eller instanser som uppfattas 
vara auktoritativa förebilder inom en viss sektor eller område ger 
legitimitet åt en organisatorisk standard. 

 Universalitet. Standarden framställs som ett universalmedel som kan 
användas i många olika sammanhang och lösa flera olika problem. 
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Detta uppnås genom att standarden beskrivs i en abstrakt form på ett 
förenklat och generaliserat sätt. 

 Produktiverande. Standarden utgör en vara som är lätt att införa i 
organisationen och ger tydliga positiva effekter och marknadsförs 
genom en rationalistisk logik om dessa positiva effekter. 

 Framtidsorienterande. Standarden framstår som ny, modern och 
framtidsinriktad. Ofta motiveras standardens framgång med att den 
kan lösa och möta de behov som en förändrad värld ställer på 
organisering. En tydlig utvecklings- och framstegsideologi 
framträder i argumentationen. 

 Social harmonisering. Standarden är så generell och mångtydig att 
många olika intressen kan attraheras av denna, standarden riskerar 
således inte att väcka eller förstärka konflikter. 

 Dramatiserad. Standardens tillförlitlighet och effektivitet förstärks 
genom dramatiska berättelser och historier om hur standarden 
uppkommit och fungerar. 

 Individualisering. Standarden riktar sig inte enbart till organisationen 
utan även till individen och sägs ta tillvara den enskildes värde och 
förmåga.  

 
I avhandlingen används Røviks beskrivning om vad som ger en standard 
legitimitet och tanken att det är beståndsdelar i idén snarare än dess bevisade 
effektivitet som gör idén legitim och attraktiv. Däremot används inte 
begreppet standard om partnerskap, då partnerskapsbegreppet snarare är en 
organiseringsform och ett betydligt större fenomen än de modeller eller 
teknologier som Røvik beskriver som standarder. Partnerskap som 
organiseringsform av utveckling behandlas som en idé och som praktik.  

Sahlin och Wedlin (2008) använder begreppet redigering (editing) för att 
beskriva hur idéer om organisering inte sprids av sig själva, opåverkade av de 
organisationer som använder dem. Redigeringsbegreppet innebär att en idé 
kan förändras genom de aktörer som använder och talar om idén i olika 
lokala kontexter. Idéer kan bli tydligare och mer explicita genom redigering, 
men redigering kan också förändra idéns innehåll, fokus och mening (Sahlin 
och Wedlin 2008). Här används redigering som begrepp för att förstå vad 
som händer med idén om partnerskap när den omvandlas från 
programdokumenten genom organisering, praktiska handlingar och 
erfarenheter hos partner, koordinatorer och deltagare i partnerskapen. 
Nyinstitutionell teoribildning används på så vis för att synliggöra partnerskap 
som idé och på vilket sätt denna idé får legitimitet. Fokus är både på de regler 
och på de normer som skapar likriktning (anpassning) och på de faktorer som 
skapar variation och olikheter i partnerskapens tillämpning av konceptet 
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partnerskap (redigering). Här kombineras tankar från den tidiga 
nyinstitutionella teorin med den senare som fokuserar på idéer och 
organisationskoncept för att synliggöra både hur strukturer i partnerskapens 
omgivning inverkar på organisering och hur aktörer i partnerskapen förhåller 
sig till idén om partnerskap och till omgivningens motstridiga krav och 
normer. Partnerskap ses både som en idé om organisering och som de 
handlingar som partnerskapen utför när de organiserar. 

Sammanfattning  
 
I avhandlingen analyseras partnerskap som ett fenomen på organisationsnivå, 
på en interorganisatorisk nivå och på samhällsnivå. Framställningen av 
empiri och analys följer dock inte de olika nivåerna utan pendlar fram och 
tillbaka mellan dessa då samspelet mellan olika nivåer är relevant för 
avhandlingens slutsatser. Figur 4 visar de teoretiska perspektiven och 
avhandlingens forskningsfrågor.  

 

 
 

Figur 4. De teoretiska perspektiven och avhandlingens forskningsfrågor. 
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I figur 4 synliggörs vilka teoretiska perspektiv som används på de olika 
nivåerna, samt att två av perspektiven, nyinstitutionell organisationsteori och 
teori om organisering av utveckling har större betydelse för avhandlingens 
analys. I avhandlingen används perspektiven integrerat i analysen om än på 
olika sätt. Begrepp från organisationsnivån används främst för att beskriva 
partnerskapens organisering och diskutera vilken betydelse dessa får för 
utvecklingsarbete. Begrepp på interorganisatorisk nivå och på samhällsnivå 
används för att förklara hur organiseringen i partnerskap skapas.
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4. Metod 

Föreliggande avhandling studerar partnerskap som ett samhälls- och 
organisationsfenomen i den kontext där partnerskapen uppkommit och 
verkat. Forskningsfältet har därför utgjorts av flera arenor på olika nivåer, 
och olika typer av material och datainsamlingsmetoder har använts i syfte att 
fånga fältets komplexitet. Avhandlingsarbetet har skett inom ramen för ett 
forsknings- och utvecklingsprojekt, vilket även detta har satt sin prägel på 
metodansatsen. Forskningen har skett genom en interaktiv ansats i nära 
samarbete med olika aktörer inom fältet, vilket har påverkat såväl 
metodologiska val och överväganden som studiens genomförande och 
kvalitet. I detta kapitel presenteras studiens sammanhang och arbetet i FoU-
projektet, de metodologiska utgångspunkterna och studiens tillvägagångssätt 
och genomförande. Avslutningsvis behandlas även de etiska aspekterna av 
arbetet.   

Studiens sammanhang – FoU-projektet NTG 
Partnerskap  
 
Avhandlingsarbetet har skett inom ett forsknings- och utvecklingsprojekt. 
FoU-projektets syfte och aktörer var i stort sett redan definierade när 
avhandlingsarbetet påbörjades. Inom ramen för FoU-projektet har det dock 
funnits möjlighet att självständigt formulera ett avhandlingsprojekt med 
forskningsfrågor som kom att bli mer avgränsade än projektets syfte.  

FoU-projektet NTG Partnerskap bildades inom ramen för EQUAL-
programmet. Inom programmet bildades flera nationella tematiska grupper 
(NTG) i syfte att ta tillvara och sprida erfarenheter om programmets centrala 
teman mellan deltagarna i programmet. Ett av dessa teman var 
utvecklingspartnerskap.  

FoU-projektet NTG Partnerskap organiserades i samarbete mellan 
representanter från ESF-rådet, deltagare från EQUAL:s utvecklings-
partnerskap, forskare från Arbetslivsinstitutet och Linköpings Universitet 
samt en koordinator från FoU-centrum APeL. NTG Partnerskaps syfte, 
former och arbetssätt formulerades i samarbete mellan myndigheten, 
deltagare från programmets partnerskap, forskare och koordinator. Syftet var 
att tillvarata erfarenheter kring arbete i partnerskap och att skapa mötesplatser 
för gemensam kunskapsbildning om partnerskap. FoU-projektet NTG 
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Partnerskap bedrevs under åren 2003–2007, och jag kom in i projektet i 
februari 2004.  

NTG Partnerskaps arbete organiserades kring den grupp av aktörer som 
initierade projektet och utöver dessa tillkom även fler representanter från 
partnerskap inom EQUAL. Gruppen NTG Partnerskap kom att bestå av två 
representanter från ESF-rådet, en koordinator från FoU-centrum APeL, en 
forskningsledare och jag som doktorand Linköpings Universitet samt sju 
koordinatorer/delprojektledare från partnerskap i EQUAL:s första omgång. 
År 2006 tillkom ytterligare fyra koordinatorer från partnerskap i 
programmets andra omgång.  

Utgångspunkten för NTG Partnerskaps arbete var att arbeta utifrån en 
interaktiv forskningsansats. En förutsättning för att skapa en gemensam 
lärprocess har varit att inkludera deltagarna i NTG Partnerskap i delar av 
forskningsarbetet – såsom att hitta intressanta forskningsfrågor, att analysera 
preliminära resultat samt att sprida kunskap och erfarenheter i vidare 
sammanhang. Forskning har dock bara varit en del av arbetet i projektet; att 
verka utvecklingsstödjande genom att sprida resultat och att diskutera frågor 
om partnerskap i olika sammanhang har varit en annan del av arbetet. I 
projektet har det dock funnits en arbetsfördelning där forskarna ansvarat för 
forskning (datainsamling, sammanställning, analys och dokumentation) och 
deltagarna tillsammans med koordinator ansvarat för utvecklingsdelen av 
projektet (Svensson, Ellström och Brulin 2007). Dessa delar har dock ofta 
mötts och förutsatt varandra – material och preliminära resultat från 
forskning har varit grund för gruppens utvecklingsarbete och gruppen har 
deltagit i forskningen dels genom att bli intervjuade, dels genom att delge 
erfarenheter från sina partnerskapsarbeten på gruppens arbetsseminarium. 
Vidare har preliminära forskningsresultat och analyser återkopplats till 
gruppen, varefter deltagarna kunnat fördjupa eller komplettera analysen med 
vidare reflektioner och alternativa tolkningar. Arbetet organiserades i en 
öppen process, vilket har inneburit att studiens design vuxit fram och formats 
över tid tillsammans med deltagarna i NTG Partnerskap.  

Studiens utgångspunkter – en interaktiv 
forskningsansats  
 
Avhandlingsarbetet har bedrivits utifrån en interaktiv forskningsansats 
(Aagaard Nielsen och Svensson 2006; Svensson, Brulin, Ellström och 
Widegren 2002). Den interaktiva ansatsen har inneburit att forskningens 
frågor, metoder och analyser har utformats av mig, men i samarbete med 
projektets deltagare. Syftet med detta samarbete är att projektet och studiens 
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resultat ska bidra till kunskap som är relevant både inom och utanför 
akademin. En viktig förutsättning har varit att den gemensamma 
kunskapsprocessen inte enbart har handlat om instrumentell kunskap för att 
bedriva partnerskapsarbete, utan snarare har syftat till att åstadkomma en 
fördjupad förståelse och kritisk reflektion kring organiseringsformen 
partnerskap.  

Min tolkning av den interaktiva ansatsen har inspirerats av etnografisk 
och kvalitativ feministisk forskning. Dels delar dessa ansatser 
datainsamlingsmetoder och dels finns det liknande tankegångar kring 
relationen mellan forskning och deltagare och forskningens möjligheter att 
bidra till samhällsförändring. Genom olika metoder har partnerskapen 
studerats i sin kontext med fokus på deras resonemang, erfarenheter och 
handlingar i partnerskap. En förståelse och beskrivning som inte bara syftar 
till att beskriva den sociala verkligheten, utan också att resa frågor kring 
förändring genom att till exempel ställa frågor kring maktrelationer i 
partnerskapens kontext (Eduards 2005; Thomas 1993; Willis 2000).  Från 
feministisk forskning har jag inspirerats av dess kritik mot hur forskningens 
jakt på generella sanningar riskerat att endast synliggöra en manlig (till synes 
neutral) norm och exkludera andra erfarenheter och kunskaper (Haraway 
1991; Harding 1986). Kritiken mot generella sanningar och relationen mellan 
forskare och deltagare i forskning är något som både feministisk och 
interaktiv forskning har problematiserat. Kritik riktas mot att forskaren 
vanligtvis distanserar sig från verkligheten och att de studerade blir objekt i 
kunskapsprocessen och olika försök har gjorts för att skapa mer jämlika 
relationer mellan forskare och deltagare för att skapa subjekt och i och med 
detta subjektrelationer (Davies och Esseveld 1989; Eliasson 1999).  

Den ömsesidiga relationen mellan teoretisk utveckling och praktisk nytta 
av forskning används ofta för att motivera och positionera interaktiva 
forskningsansatser gentemot andra forskningstraditioner. Den akademiska 
forskningen har kritiserats för att vara alltför inriktad på att finna generell 
kunskap och därmed att osynliggöra det specifika i lokala kontexter och att 
göra det svårt att tillämpa forskningsresultaten (Gibbons 1994; Nowotny, 
Scott och Gibbons 2001). Forskning, som syftar till praktisk användbarhet 
och som sker i samverkan mellan akademin och andra aktörer, har kommit att 
bli allt vanligare och kan ses som ett resultat av att forskning formas av 
ekonomiska drivkrafter och kunskapsbehov utanför akademin (Gibbons et al. 
1994; Nowotny, Scott och Gibbons 2001). En kritik mot denna utveckling är 
att forskning riskerar att bli styrd av efterfrågan, kortsiktiga ekonomiska 
motiv och praktisk nytta (Aagaard Nielsen och Svensson 2006). Om aktörer 
utanför akademin definierar forskningsproblemen, så finns det en risk att 
långsiktig teoriutveckling blir begränsad.  
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Relationen mellan forskning och praktik kan också vara det omvända. I 
aktionsforskning driver forskare förändrings- och utvecklingsarbete (ofta i 
syfte att emancipera och förändra villkoren för olika grupper i samhället) för 
att på så vis forma omvärlden.  Den tidiga aktionsforskningen har kritiserats 
för att den teoretiska utvecklingen blir svag om forskare ansvarar för både 
utveckling och forskning (Gustavsen 2002; Svensson, Brulin, Ellström och 
Widegren 2002).  

Den ömsesidiga relationen mellan teori och praktik utgör en viktig 
utgångspunkt för en interaktiv forskningsansats som strävar efter forskning 
som kan stötta, men inte driva, utveckling och förändring genom att 
inkludera fler aktörer i processen att skapa kunskap – att forska med snarare 
än att forska för (Svensson, Brulin, Ellström och Widegren 2002).  I 
avhandlingsarbetet har den interaktiva ansatsen inneburit att forskning och 
utveckling har setts som separata, men samverkande processer. Forskning 
och utveckling har haft olika funktion, ansvar och syfte, men har kunnat 
mötas och berika varandra. Modellen i figur 5 illustrerar hur mötet mellan 
forskning och praktik kan se ut i interaktiv forskning.  
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Figur 5. Modell för kunskapsbildning genom interaktiv forskning (Ellström 2006). 

 
Forskarens, såväl som deltagarnas, bidrag till den gemensamma 
kunskapsbildningen utgörs av både teori och praktik. Den interaktiva 
ansatsens anspråk, att skapa kunskap som är både teoretiskt och praktiskt 
relevant synliggörs i modellen. Forskare och deltagare möts i en gemensam 
process kring konceptualisering och tolkning av det studerade fenomenet, 
men arbetar med skilda problem och frågeställningar, även teoretiska 
utgångspunkter och målen med lärprocessen kan skilja sig åt mellan 
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forskning och praktik. För forskaren handlar det om att analysera materialet 
för att belysa det studerade fenomenet utifrån tidigare forskning och teori. 
För deltagarna är syftet att lärprocessen ska påverka handlingar och 
förhållningssätt i deras kontext. Deltagarna ansvarar för handlings-
dimensionen och forskaren kan stötta, men inte driva eller ansvara för 
utvecklingen (Svensson, Brulin, Ellström och Widegren 2002). 

Forskning som är relevant både för teori och praktik ställer krav på en 
design och process som möjliggör att det studerade fenomenet granskas och 
tolkas ur olika perspektiv. För praktiskt relevant kunskap behöver fenomenet 
sättas i relation till deltagarnas specifika kontext. Detta kräver ibland att 
fenomen ses ur ett kortsiktigt, pragmatiskt och lokalt perspektiv för att 
möjliggöra att kunskapen kan omsättas till handling. Teoretisk kunskap 
ställer krav på distans till den lokala kontexten, särskilt om forskaren ska 
kunna förhålla sig kritisk till de förutsättningar och förhållanden som råder 
där och som ofta uppfattas som givna och oföränderliga. För teoretiskt 
intressant kunskap krävs ett distanserat perspektiv där erfarenheter och 
kunskap från en lokal kontext sätts i relation både till kunskap från andra 
kontexter och till teorier på en mer generell nivå (Argyris och Schön 1978).  

I avhandlingsarbetet har den interaktiva processen inneburit att data 
samlats in och tolkats tillsammans med olika deltagare. Det har varit en 
lärprocess för mig som forskare och för deltagarna i NTG Partnerskap som 
har genererat nya frågor och nya tolkningar, vilket har fört den gemensamma 
kunskapsbildningen framåt. Utvecklingsstödet har i detta projekt inneburit 
ökad kunskap och en arena för att reflektion om partnerskap för de individer 
som ingått i FoU-projektet. Kunskapsprocessen har syftat till att fungera som 
stöd för handling och konkret organisationsutveckling i de partnerskapen där 
deltagarna verkar. Som modellen i figur 5 ovan visar inrymmer interaktiv 
forskning delar som är gemensamma, där deltagare och forskare möts, och 
delar som är separata där deltagare och forskare omsätter och arbetar med 
material, tolkningar och slutsatser var och en på sitt håll utifrån skilda syften 
och med skilda resultat3.   

I projektets interaktiva ansats finns en vilja att förstå utvecklings-
partnerskapen, men också att bidra till kunskap som kan utveckla framtida 
partnerskap. Det handlar inte om att hitta ett bästa sätt att organisera 
partnerskap, och heller inte om att finna fasta eller enkla orsakssamband som 

                                                 
3 Resultat från projektet som kan sägas vara mer utvecklingsinriktade finns 
presenterade i en rad projektrapporter och i en antologi om partnerskap se t.ex. 
Andersson, Svensson, Wistus och Åberg 2005; Isaksson Iliev, Wistus och Andersson 
2005; Andersson, Wistus och Jonsson 2007; Dyrvik, Eriksson, Isaksson Iliev och 
Jonsson 2007 a och b; Andersson och Wistus, 2008; Svensson och Nilsson 2008. 



Kapitel 4. Metod 
 

69 
 

förklarar varför partnerskapen lyckas eller inte. Snarare är ambitionen att 
förstå vilka relationer och processer som påverkar partnerskapens arbete var 
vid det blir möjligt att förklara deras arbete i en konkret kontext på ett sätt 
som får praktisk betydelse.  

Forskaren bidrar genom att ställa kritiska frågor, visa på teoretiska 
perspektiv och att skapa tillfällen för reflektion som vidgar perspektiven. 
Exempel på hur den interaktiva forskningen i NTG Partnerskap påverkat 
praktiskt är att resultaten och reflektionerna har förts vidare i olika 
sammanhang t.ex. i enskilda partnerskap, i remissvar och skrivning av 
strukturfondsprogrammet i pågående programperiod (2007–2013) och i en 
arbetsgrupp inom Europeiska kommissionen med syfte att ta tillvara 
erfarenheter av partnerskap från EQUAL-programmet.  

Interaktionen med deltagarna i projektet har varit värdefull för 
avhandlingsarbetets genomförande på olika sätt. Tillgång till fältet var en 
avgörande faktor för att kunna genomföra projektet, men lika betydelsefullt 
har det varit att kunna diskutera och reflektera kring frågeställningar i 
inledningsskedet, att få komplementära erfarenheter under datainsamlings-
fasen och alternativa tolkningar av resultat under analysskedet. Denna 
process har gjort att det empiriska materialet innehåller flera olika aspekter på 
partnerskapsarbete då dialogen med NTG Partnerskap har skapat nya sätt att 
ställa frågor och gett uppslag till teman för analys.  

Studiens tillvägagångssätt – datainsamling och 
analys 
 
En förutsättning som påverkat avhandlingsarbetets design är att det har 
funnits flera olika deltagare i forsknings- och utvecklingsprojektet och att 
designen har formats efter hand tillsammans med dessa deltagare. Min 
ingång har varit explorativ med öppet forskningsfokus, och data-
insamlingsmetoderna har formats allt eftersom projektet och den 
gemensamma kunskapsbildningen fortskridit. Att delta i FoU-projektet har 
inneburit legitimitet för arbetet och en god tillgång till fältet. Genom nära 
kontakt och samarbete med myndigheten, det vill säga ESF-rådet, och med 
utvecklingspartnerskapen inom EQUAL fick jag tillgång till en rad olika 
sammanhang som varit viktiga för min förståelse av utvecklingspartnerskap 
och deras kontext. Möjligheten att delta i olika sammanhang och att 
presentera och diskutera preliminära forskningsresultat med olika aktörer på 
olika nivåer inom programmet och möjligheten att inkludera olika aktörer i 
tolkningsarbetet har gett nya perspektiv på och djupare förståelse av 
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partnerskap4 samt uppslag till analys och möjligheter att stämma av 
tolkningar med olika aktörer inom EQUAL-programmet.  

Datainsamlingsmetoderna känns igen från traditionell forskning. Vad 
som gör studien till en interaktiv studie är att deltagare involverats i 
tolkningsarbetet genom kontinuerliga återkopplingar av preliminära samman-
ställningar av materialet (empirinära och med få teoretiska inslag) till NTG-
gruppen, där vi tillsammans diskuterat resultaten och resonerat kring olika 
möjliga tolkningar. Denna inledande analys har fungerat som ingång till en 
teorikopplad analys, genom att tillföra nya perspektiv och fler nyanser men 
även vägledning om vilka teman som varit centrala utifrån praktisk och lokal 
kunskap. Denna återkoppling har även fungerat som inspiration för nästa steg 
i forskningsprocessen: att formulera nya frågor, att använda andra 
insamlingsmetoder eller att vidga urvalet av partnerskap i studien. Figur 6 
illustrerar den interaktiva processen och studiens olika datainsamlings-
metoder över tid.  
 
  

 
Figur 6. Metoder som genererat empiri under avhandlingsarbetet. 

 
Figur 6 visar vilka metoder som har använts för datainsamlingen i studien. 
Materialet består både av kvantitativa och kvalitativa data och av 
intervjuutsagor samt av fallbeskrivningar där koordinatorerna beskriver sina 
                                                 
4 De olika sammanhang där jag deltagit och som på olika sätt bidragit till min 
förståelse för partnerskap finns redovisade i bilaga 1. 
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utvecklingspartnerskap. Tabell 2 är en sammanställning av det empiriska 
materialet som används i avhandlingen. 
 

Tabell 2. Sammanställning över avhandlingens empiriska material. 

 
Material  Antal   Vad/vem 
Dokument  1  Programdokument för EQUAL.

   

Inledande intervjuer  14  7 koordinatorer i NTG och 7 koordinatorer 
utanför NTG. 
 

Workshops 1  3  7 koordinatorer från partnerskap i NTG. 

 
Intervjuer 
partnerskap i 

 
13  2 koordinatorer, 5 partner och 6 deltagare. 

 
Enkät 

 
245  245 koordinatorer eller partner från 29 

partnerskap i och utanför NTG. 

 
Telefonintervjuer 

 
13   10 partner och 3 koordinatorer från 3 

partnerskap utanför NTG. 
 

Workshops 2  3  11 koordinatorer från NTG
 

 
I avhandlingen används således olika typer av empiriska material och 
datainsamlingsmetoder. Materialet används i olika stor utsträckning, enkät-
undersökningen och dokumentanalysen används som bakgrund och 
materialet från intervjuer och workshops ges större utrymme för att besvara 
avhandlingens forskningsfrågor. I det följande presenteras det empiriska 
materialet närmare.  

Urvalet av partnerskap och individer från partnerskapen att intervjua har 
skett utifrån ett strategiskt urval där ett antal variabler valts ut för att skapa en 
variation i materialet (Trost 1997). Syftet var att skapa variation i materialet. 
I de inledande intervjuerna och bland deltagarna i NTG Partnerskap utgjordes 
de variabler som påverkade urvalet av kön, partnerskapens storlek, 
geografisk placering och vilken diskrimineringsgrund eller olika form av 
exkludering som partnerskapet arbetade med.  
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Dokumentanalys 
 
Inledningsvis studerades programdokumenten för EQUAL för att få en bild 
av utvecklingspartnerskapens syfte, definitioner och programmets mål. Detta 
material är alltså inte skapat i forskningssyfte, utan verkar som styrande 
dokument för EQUAL-programmet i Sverige. I ett senare skede gick jag 
tillbaka till analysen av programdokumenten för att kunna undersöka hur 
utvecklingspartnerskap är formulerat som idé inom EQUAL.  

Inledande intervjuer  
 
För att få en bild av partnerskap som organiseringsform och för att hitta 
relevanta forskningsfrågor inleddes studien med intervjuer med koordinatorer 
från nio olika partnerskap. Urvalet av informanter bestod dels av de sju 
koordinatorer som ingick i NTG Partnerskap och dels av sju koordinatorer 
från olika partnerskap som inte ingick i NTG Partnerskap. Dessa sju 
koordinatorer valdes genom ett strategiskt urval med syfte att få spridning 
bland partnerskap utifrån vilken fråga de arbetade med, storleken på 
partnerskapet samt geografiskt läge (Kvale 1997).  
      Intervjuerna kan beskrivas som semi-strukturerade intervjuer (Kvale 
1997; Marks och Yardley 2004). Syftet var explorativt, det vill säga att få en 
bild av vad partnerskap inneburit för koordinatorerna och av vad de såg som 
centrala aspekter av partnerskap som organiseringsform. Intervjuerna utgick 
från en intervjuguide i form av några teman och frågeställningar, men 
koordinatorernas berättelser kring sina erfarenheter av partnerskap fick styra 
intervjuernas innehåll. På så vis fanns möjlighet att täcka av ett antal teman 
och samtidigt skapa utrymme för förändringar samt för deltagarna att ta upp 
frågor och aspekter som de fann relevanta (Davies och Esseveld 1989; Kvale 
1997). Intervjuguiden gav riktning i intervjuerna, samtidigt som den var 
tillräckligt öppen för att kunna användas flexibelt och därmed låta 
intervjuerna utvecklas utifrån vad deltagarna valde att tala om (Denzin 1989; 
Starrin, Larsson, Dahlgren och Styrborn 1991). 

Intervjuerna genomfördes av mig tillsammans med koordinatorn från 
FoU-centrum APeL. Intervjuerna spelades inte in på band, då de från början 
var tänkta att utgöra en orientering snarare än en del av datamaterialet. 
Intervjuerna dokumenterades dock noggrant skriftligt av mig och av 
koordinatorn. Efter intervjuerna skrevs dessa rent och dokumentationen 
skickades till dem som deltagit i intervjuerna som fick möjlighet att korrigera 
om vi dokumenterat på ett felaktigt sätt. Detta kan ses som en typ av 
respondentvalidering (Kvale 1997). Materialet från dessa intervjuer visade 
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sig vara så innehållsrika att de inkluderades i avhandlingsarbetet.  
Gemensamma teman, problemställningar och frågor ur intervjuerna 
sammanställdes och diskuterades i NTG Partnerskap. Dessa diskussioner gav 
inspiration till avhandlingens forskningsfrågor och till nästa metod, 
workshops, där ett antal frågor som genererats ur de inledande intervjuerna 
fördjupades. 

Workshops 1 
 
Under ett års tid arbetade NTG Partnerskap med tre workshops. Vid varje 
workshop presenterade koordinatorer från olika partnerskap sina erfarenheter 
från olika faser (initiering, genomförande och spridning) av 
partnerskapsarbetet. Presentationen följdes upp av en gemensam diskussion. 
Därefter sammanfattade forskarna materialet i ett skriftligt underlag som 
skickades ut till deltagarna och som senare kom att bli en rapport från 
projektet (Andersson m.fl. 2005). Gruppen diskuterade texten och 
tolkningarna gemensamt. Fokus i detta material är partnerskapets interna 
arbete, arbetsfördelning, roller och ledarskap/koordination. Min roll under 
dessa workshops var att ställa frågor och att dokumentera vad som sades. 
Dokumentationen skedde genom anteckningar under mötet. I studien återges 
material från dessa tillfällen dels i form av fallbeskrivningar som bygger på 
deltagarnas egna presentationer dels i form av citat från diskussionerna. 
Anteckningarna fördes mycket noga, och i de fall där citat från dessa används 
så är de ordagrant nedtecknade.  

Intervjuer partnerskap i   
 
I de inledande intervjuerna och workshoparbetet fokuserades 
koordinatorernas erfarenheter av partnerskapsarbete. I syfte att få ett exempel 
på hur partner, koordinatorer och deltagare i partnerskapsarbetet upplevt 
organiseringsformen studerades ett av partnerskapen i NTG Partnerskap som 
ett fördjupande exempel. Jag hade kontakt med koordinatorn och fick 
därigenom kontakt med partner och deltagare. Totalt intervjuades två 
koordinatorer i detta partnerskap, fem partner (samtliga) och två deltagare. 
Ytterligare fyra deltagare intervjuades i en fokusgruppintervju. Av deltagarna 
i partnerskapet intervjuades inte samtliga, utan endast de som hade intresse 
och tid av att delta i studien. Ett urval som kan ha påverkat resultatet i så mån 
att de som deltog kan ha varit de som upplever att de har åsikter om 
organiseringsformen – positiva såväl som negativa. Även dessa intervjuer 
genomfördes som semi-strukturerade intervjuer och utgick från en 
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intervjuguide enligt samma tankegångar som de inledande intervjuerna. 
Totalt gjordes 13 intervjuer i partnerskap i. Dessa intervjuer bandades och 
transkriberades. 

Enkätundersökning  
 
Efter de inledande intervjuerna och workshops i NTG Partnerskap var både 
forskare och deltagare intresserade av att få en bredare bild av hur 
partnerskapsarbetet upplevts inom EQUAL-programmet. Därför 
genomfördes en enkätundersökning. Syftet var att undersöka hur partner och 
koordinatorer upplevt organiseringsformen utvecklingspartnerskap. 
Enkätundersökningen genomfördes våren 2005. Frågorna i enkäten 
genererades ur materialet från intervjuerna och workshops och stämdes av 
och kompletterades med hjälp deltagarna i NTG Partnerskap.  

420 enkäter skickades ut till totalt 43 utvecklingspartnerskap, d.v.s. 
samtliga utvecklingspartnerskap som finansierats genom EQUAL-
programmets första utlysningsomgång (2001–2005 )5. Enkäten riktade sig till 
koordinatorer och samtliga avtalsskrivande partner i utvecklings-
partnerskapen6. Av 420 utskickade enkäter inkom 245 från sammanlagt 29 
utvecklingspartnerskap, dvs. ett totalt bortfall på 175 enkäter. Den totala 
svarsfrekvensen uppgick därmed till 58 procent.  

Jag har, tillsammans med koordinatorn från APeL FoU och NTG 
Partnerskap, formulerat enkätfrågorna men inte skött det administrativa 
arbetet med utskick av enkäten eller inmatning och statistisk bearbetning av 
data. Jag har dock utifrån rådata sammanställt och analyserat materialet i sin 
helhet. Enkätmaterialet används framförallt i deskriptivt syfte. 

Då bortfallet var relativt stort genomfördes en bortfallsanalys i form av 
telefonintervjuer. Syftet var att jämföra svaren från telefonintervjuerna med 
enkätresultatet för att se om svaren från de utvecklingspartnerskap där svar 
hade uteblivit skiljde sig från enkätresultaten. Bortfallsanalysen visade att 
resultaten överensstämde mellan de tre utvecklingspartnerskapen i 

                                                 
5 Från början utgjordes urvalet av 46 utvecklingspartnerskap, men tre av dessa föll 
bort i vårt urval av olika skäl. Ett partnerskap hade avbrutit sin verksamhet tämligen 
snabbt efter stödperiodens start och två partnerskap fungerade som stödfunktioner till 
övriga utvecklingspartnerskap. 
6 För att försäkra oss om att de som besvarade enkäten hade erfarenhet av 
partnerskapsarbete riktades enkäten till dem som formellt hade ingått som partner i 
partnerskapet under minst ett års tid. Enkäten riktade sig även till de partner som vid 
tidpunkten för enkäten inte längre var partner, men som tidigare hade varit det under 
minst två år av stödperioden. 
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bortfallsanalysen och enkätresultatet. Dessa telefonintervjuer blev i sig 
innehållsrika då deltagarna hade möjlighet att utveckla sina svar. 
Telefonintervjuerna kom därför att inkluderas som empiriskt material i 
avhandlingen.  

Telefonintervjuer 
 
Bortfallsanalysen genomfördes i form av 13 telefonintervjuer med 10 partner 
och tre koordinatorer från tre utvecklingspartnerskap som inte besvarat 
enkäten. Dessa telefonintervjuer genomfördes under hösten 2006. De tre 
utvecklingspartnerskapen som ingick i bortfallsanalysen valdes ut 
slumpmässigt. Utöver enkätfrågorna ställdes även följdfrågor där 
intervjupersonerna tillfrågades om arbetsformen och upplevelser av att arbeta 
i partnerskap. Dessa intervjufrågor formulerades av mig. Att använda 
intervjuer, framför enkäter, gjorde att respondenterna hade möjlighet att 
utveckla svaren och att på eget initiativ behandla ämnen vid sidan av 
frågorna. Intervjuerna visade sig således ge mer till studien än att enbart 
fungera som bortfallsanalys. Fokus i intervjuerna var vilken nytta och vilka 
svårigheter koordinatorer och partner upplevt med partnerskap som 
organiseringsform, samt vilka möjligheter till inflytande och delaktighet som 
de uppfattat funnits inom ramen för partnerskapsarbete. Telefonintervjuerna 
genomfördes av en forskningsassistent på FoU-centrum APeL och 
dokumenterades på band som senare transkriberades. I avhandlingen används 
enkätmaterialet i syfte att ge en deskriptiv bakgrund till intervju- och 
workshopmaterialet. Resultat från enkätundersökningen och 
telefonintervjuerna har återkopplats och analyserats tillsammans med 
partnerskapen inom EQUAL-programmet genom olika analysseminarium i 
NTG Partnerskap och under en konferens för partnerskapsdeltagare 
(Partnerskapskonferens, Stockholm 060426).  

Workshops 2  
 
Fokus i studien hade så här långt till stor del handlat om partnerskapens 
interna arbete. Resultaten och diskussionerna i NTG Partnerskap pekade på 
att många förutsättningar för och dilemman med partnerskapsarbete har att 
göra med partnerskapens kontext och de villkor som råder där. Därför 
initierade jag tillsammans med NTG Partnerskaps koordinator en ny omgång 
workshops i arbetsgruppen NTG Partnerskap under våren 2007. Designen 
liknar den i första omgången av workshops, där två koordinatorer inför varje 
workshoptillfälle ombads att förbereda en presentation kring hur de arbetat 
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med och upplevt ett särskilt utvalt tema för varje tillfälle (totalt tre 
workshops). Efter dessa två presentationer diskuterade gruppen tillsammans 
temat mer ingående. De teman som behandlades var myndigheten som stöd, 
ekonomi och uppföljning samt innovation i partnerskap. Dessa workshops 
dokumenterades skriftligt och resultat återkopplades kontinuerligt till 
gruppen genom att jag och koordinatorn formulerade utkast till en text om 
resultaten som gruppen läste och diskuterade vid efterföljande 
workshoptillfälle.  

Bearbetning och analys av empiriskt material 
 
Studiens design har varit flexibel och öppen i syfte att anpassa designen efter 
hur kunskapsintresset utvecklats över tid i den interaktiva processen. Allt 
eftersom projektet har framskridit har olika datainsamlingsmetoder använts. 
De olika metoderna med skilda fokus har gett breda beskrivningar av 
partnerskap inom EQUAL-programmet, snarare än täta och fylliga 
beskrivningar av enskilda partnerskap. I materialet finns dock fördjupning 
genom materialet från workshops i NTG Partnerskap och intervjuerna med 
partnerskap i. Det empiriska materialet används på olika sätt i studien. 
Enkätundersökningen används framförallt i syfte att ge en deskriptiv bild av 
partnerskapen, det kvalitativa materialet används som underlag för vidare 
analys. Analysen har skett enligt ett arbetssätt där teori och empiri överlappat 
och växelverkat med varandra (Alvesson och Sköldberg 1994; Davies 1999).  
Davies (1999) beskriver att forskaren har teorin med sig från början, och att 
teorin påverkar det intresse och de frågeställningar som forskaren går in med, 
men teorin är inte fast eller oföränderlig. Med öppenhet för nya erfarenheter 
på fältet nås en ny teoretisk förståelse och gamla tankar revideras. På så vis 
skapas en växelverkan mellan abstrakt tänkande och den verklighet forskaren 
möter. Att pendla mellan ett lokalt pragmatiskt perspektiv och en teoretiskt 
förankrad förståelse är viktigt för att lyfta analysen ur det specifika 
sammanhanget och möjliggöra generellt relevanta slutsatser (Davies 1999). 
Min analysprocess kan grovt delas in i två steg. Det första steget har varit en 
tematisering av materialet som varit empiridrivet för att finna återkommande 
teman som belyser avhandlingens syfte och frågeställningar. Det teoretiska 
perspektiven var inte givna från början och har vuxit fram under processens 
gång. I det andra steget av analysen har teorin fått större utrymme för att 
påverka framställningen och redovisningen av materialet.  

I kapitel 5 presenteras resultat från programdokumenten från EQUAL-
programmet. Analysen av detta dokument har skett i två steg. I det första 
steget lästes dokumentet i sin helhet och alla delar som handlade om 
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partnerskap och partnerskapsarbete markerades och tematiserades efter tre 
teman: vad partnerskap är, vad partnerskapen ska göra samt hur 
partnerskapen ska arbeta. Syftet med denna första bearbetning var att leta 
efter definitioner av partnerskap och partnerskapsarbete. I steg två 
analyserades innehållet i dessa tre teman med hjälp av teoretiska perspektiv 
på hur idéer om organisering skapas och görs legitima. I detta andra steg var 
syftet att försöka förstå partnerskap som idé. 

Intervjumaterialet och materialet från workshops har analyserats i flera 
steg. Det första steget har varit i form av en grov tematisering som resulterat i 
en beskrivning av materialet. Här har fokus legat på gemensamma och 
återkommande frågor och erfarenheter av partnerskapsarbete. Det första 
steget är empirinära och sammanfattande, med teman som fokuserar 
dilemman, lösningar och motsägelser. Denna första analys av materialet har 
återkopplats till deltagarna i studien i flera olika sammanhang (i NTG 
Partnerskap och vid konferenser och seminarium inom EQUAL). Vid dessa 
återkopplingstillfällen har möjliga och alternativa tolkningar kring resultaten 
diskuterats. Syftet har varit att skapa tillfällen för kritisk reflektion och 
gemensam analys och lärande (Argyris och Schön 1989; Aagaard Nielsen 
och Svensson 2006). Denna interaktion kan ses som ett sätt att validera 
material och preliminära tolkningar genom att testa om deltagarna känner 
igen sig i framställningen och bidrar till tolkningen (Eikeland 2006). Det 
andra steget i analysen handlade om att skapa distans från det 
utvecklingsinriktade perspektivet som präglat det första steget (genom att 
fokusera dilemman och lösningar) och att förstå materialet i relation till de 
teoretiska perspektiven och tidigare forskning. Jag har letat efter mönster i 
partnerskapens berättelser och har använt enskilda exempel för att synliggöra 
dessa. I de fall där det funnits intressanta avvikelser från dessa mönster har 
även dessa lyfts fram, framförallt som exempel på hur partnerskapen hanterat 
särskilda dilemman eller aspekter av organiseringen, vilket skulle kunna 
uttryckas som att de har gjort motstånd mot mönster eller skapat alternativa 
mönster. Citat från intervjudata är ordagranna och i ett fåtal fall anpassade till 
skriftspråk. Syftet med dessa citat är att visa empiriska exempel som belyser 
frågeställningarna antingen genom att vara typiska för materialet eller genom 
att avvika från mönstret.  

I och med den interaktiva forskningsansatsen har etik varit en relevant 
aspekt av arbetet. HSFR:s etikregler har varit en guide (Hermerén 1990). I 
dessa riktlinjer ingår att deltagande i forskning bör ske utifrån informerat 
samtycke, att deltagande är frivilligt och att material behandlas konfidentiellt. 
I denna studie har deltagande skett frivilligt och efter informerat samtycke. 
Materialet har anonymiserats och deltagarna har fått möjlighet att läsa mina 
framställningar. Ett ställningstagande som tagits är att inte inkludera utdrag 
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från samtal med personer från sammanhang där min roll som forskare har 
varit otydlig eller där det har varit svårt att dokumentera det som sker t.ex. 
konferenser.  
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5. Utvecklingspartnerskap som idé i 
EQUAL-programmet 

Inledningskapitlet och kapitlet om tidigare forskning har visat en bild av de 
sammanhang i vilka partnerskap har använts och hur uppkomsten av 
partnerskap har förklarats av tidigare forskning. I detta kapitel beskrivs och 
analyseras hur partnerskap som idé formulerats inom EQUAL-programmet. 
En teoretisk utgångspunkt i avhandlingen är att idéer inte passivt rör sig 
mellan olika praktiker, utan att de aktivt skapas och förändras i de olika 
sammanhang där de omsätts (Czarniawska och Sevón 1996; DiMaggio och 
Powell 1991; Røvik 2002; Sahlin Andersson och Engwall 2002; Sahlin och 
Wedlin 2008). Det är alltså inte fråga om en direkt överföring från idé till 
praktik eller från programdokument till faktiska partnerskap. Detta kapitel 
beskriver hur partnerskap formulerats som idé i programdokumenten för 
EQUAL.  

Kapitlet bygger på empiriskt material i form av program-dokumenten för 
EQUAL-programmet i Sverige. Programdokumenten som studerats gäller 
nationellt för programmet, men först efter att de har godkänts av EU. Kravet 
att organisera i utvecklingspartnerskap är, liksom programmets mål, 
övergripande för hela programmet. I programdokumenten beskrivs de 
förutsättningar som gäller för beviljade medel och de mål som programmet 
syftar till att nå.  

För att beskriva det empiriska materialet används följande frågor: Hur 
framställs utvecklingspartnerskap? Vilka aktörer ingår? Hur är partnerskapen 
tänkta att fungera? Hur görs partnerskap till en legitim idé?  

EQUAL-programmets organisering 
 
EQUAL-programmet är hierarkiskt organiserat i olika nivåer och partnerskap 
används på flera av programmets nivåer. Figur 7 nedan ger en bild av det 
sammanhang där programdokumenten formulerats och verkar samt var de 
studerade utvecklingspartnerskapen befinner sig i sammanhanget. 



Det motsägelsefulla partnerskapet 

80 
 

  
 

 

 

 

 

Figur 7. Organisering av EQUAL-programmet. 

 
Figur 7 illustrerar EQUAL-programmets organisering där partnerskap 
används som arbetssätt på programnivå transnationellt i form av europeiska 
tematiska grupper (ETG) och nationellt i form av nationella tematiska 
grupper (NTG). På programnivå är syftet med partnerskap att föra samman 
aktörer som ska ta tillvara utvecklingspartnerskapens arbete och bidra till 
spridning och påverkan på nationell och europeisk nivå (Reflection Note on 
Integrating Partnership into the ESF Programmes 2007–2013).  På 
projektnivå används utvecklingspartnerskap som organiseringsform för att 
organisera varje enskilt utvecklingsarbete (ibland benämns dessa projekt).  
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Utvecklingspartnerskap som lösning och mål 
 
Utvecklingspartnerskap beskrivs i programdokumenten som ett medel för att 
uppnå programmets mål – att främja nya metoder för att motverka 
diskriminering och all slags ojämlikhet i anknytning till arbetsmarknaden 
(”Gemenskapsinitiativprogram för EQUAL 2000 – 2006 SVERIGE”).  Att 
partnerskap ses som ett lämpligt medel för att uppnå programmets mål beror 
på att programdokumenten pekar ut samverkan mellan olika aktörer och 
sektorer i samhället som lösning på problem med exkludering och ojämlikhet 
på arbetsmarknaden.  

Lokala samverkansprojekt som riktar sig till de grupper som har haft 
svårast att komma in på arbetsmarknaden har visat sig vara framgångsrika. 
Genom att knyta samman resurser som annars är spridda under olika 
myndigheter, ledningar, regelsystem m.m. ökar deras effektivitet på såväl 
lång som kort sikt. (”Gemenskapsinitiativprogram för EQUAL 2000 – 
2006 SVERIGE” s. 24) 

Partnerskap beskrivs som en effektiv organiseringsform för att skapa just 
samverkan. En central fråga uppkommer ur denna beskrivning av partnerskap 
– om partnerskap uppfattas som lösningen vad är problemet som 
partnerskapen ska lösa? Programmets mål är att finna innovativa lösningar på 
problem med diskriminering och exkludering i arbetslivet. 
Problemformuleringen består av två antaganden. Ett, att det finns 
diskriminering och exkludering på arbetsmarknaden och två, att traditionella 
lösningar för att motverka diskriminering och exkludering inte fungerat 
tillfredsställande. Problemet som programmet syftar till att lösa är komplext 
och svårt att lösa med traditionella projektinsatser.  

 I programdokumenten glider beskrivningar av syfte och insatser mellan 
att avgränsat handla om att bekämpa diskriminering och exkludering och om 
att mer generellt åstadkomma en hög sysselsättningsgrad och att anpassa 
kompetens och verksamheter efter efterfrågan för att skapa konkurrenskraft.  

Ett mål för den europeiska sysselsättningsstrategin är att åstadkomma en 
hög sysselsättningsnivå för alla grupper på arbetsmarknaden. En central 
fråga för att uppnå detta mål är att både utveckla kompetensen och 
möjligheterna till arbete för dem som i dag är utestängda från 
arbetsmarknaden och att utveckla kompetensen och arbetsmarknadsvärdet 
för dem som redan har en anställning - särskilt i utsatta eller sårbara 
sektorer och där kompetensen behöver förnyas och uppdateras. Vidare 
skall företagarandan uppmuntras och möjligheterna för kvinnor och män 
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att delta på arbetsmarknaden säkerställas. Därför krävs åtgärder för att 
bekämpa diskriminering och ojämlikhet bland både arbetslösa och 
yrkesverksamma. (”Gemenskapsinitiativprogram för EQUAL 2000 – 2006 
SVERIGE” s. 31) 

Ytterligare ett utryck för problemets komplexitet är att programmet riktar sig 
till många olika målgrupper: kvinnor och män på en könssegregerad 
arbetsmarknad, ungdomar, äldre, personer med utländsk bakgrund, 
funktionshindrade och homo- och bisexuella (”Gemenskapsinitiativprogram 
för EQUAL 2000 – 2006 SVERIGE”). Programmet föreslår många olika 
typer av insatser som sammanfattas under programmets fyra pelare: 
anställbarhet, företagaranda, anpassningsförmåga och lika möjligheter för 
män och kvinnor. Insatser som presenteras under dessa pelare handlar om att 
underlätta ingång eller återingång till arbetsmarknaden, främja företagaranda, 
främja livslångt lärande och rutiner för att behålla och rekrytera personer som 
riskerar diskriminering eller exkludering och minska olika villkor i 
arbetslivet på grund kön (”Gemenskapsinitiativprogram för EQUAL 2000 – 
2006 SVERIGE”). I programdokumenten presenteras förslag på en mängd 
tänkbara aktörer och insatser på flera olika nivåer (lokalt, regionalt, nationellt 
och transnationellt) som syftar både till konkreta resultat i form av ökad 
sysselsättningsgrad på kort sikt och till policyskapande verksamhet i syfte att 
förändra arbetsmarknadens strukturer på lång sikt.  

I programdokumenten beskrivs situationen på arbetsmarknaden i Europa 
och i Sverige i generella drag och med fokus på olika grupper som riskerar att 
diskrimineras eller att exkluderas. Inga förklaringar ges till hur eller varför 
problem med diskriminering och exkludering uppstår, däremot presenteras 
samverkan som ett medel för att lösa problemen. Utifrån ett 
styrningsperspektiv skulle detta kunna förstås som att EU: s sysselsättnings-
politik har ett tydligt övergripande mål i form av hög sysselsättningsgrad, 
men att vägen dit inte är lika tydligt formulerad och styrd. Att organiseringen 
av programmets insatser ska ske i partnerskap är tydligt styrt genom att vara 
ett obligatoriskt krav för att beviljas medel, dock innehåller 
programdokumenten inga fasta definitioner av utvecklings-partnerskap. 
Partnerskap beskrivs snarare genom beskrivningar av representation av olika 
(rätt) aktörer, handlingar, arbetssätt och principer för hur arbetet ska ske.  

Behovet av samverkan mellan olika aktörer och nivåer är tydligt 
formulerat – för att lösa de komplexa problemen och nå EU: s 
sysselsättningsmål krävs nya former av organisering och styrning. I 
programdokumenten beskrivs de utvecklingstendenser som Mörth och Sahlin 
Andersson (2006) identifierat som drivkrafter till partnerskapens uppkomst 
inte som ett befintligt tillstånd – utan snarare som förutsättningar som krävs 
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för att nå programmets övergripande mål. I programmet beskrivs förändrade 
relationer mellan samhällets sektorer (privat, offentlig och ideell), 
nätverksliknande och flexibel organisering som något som inte finns i 
tillräcklig utsträckning – något som programmet bör skapa för att i sin tur 
kunna förändra arbetsmarknaden. EQUAL-programmet skulle på så vis 
kunna ses inte bara som ett initiativ för att motverka diskriminering och 
exkludering, utan även som ett initiativ för att implementera nya 
styrningsformer.  

Sammanfattningsvis presenterar programdokumenten för EQUAL 
partnerskap som en lösning på ett problem som är vagt formulerat och 
komplext (horisontellt, vertikalt och med olika tidshorisonter). Vidare 
presenteras partnerskap inte bara som en följd av en rad förändringar i 
samhället, utan också som ett steg mot dessa förändringar. Partnerskap blir då 
även ett verktyg för att införa nya sätt att styra och nätverksstyrning är inte 
bara ett verktyg utan även ett mål.  

En idé om relevanta aktörer – vilka är partner? 
 
Centralt i programdokumentens beskrivning av utvecklingspartnerskap är 
dess förmåga att föra samman de olika aktörer från olika områden som 
behövs för att uppnå programmets mål.  

I programdokumenten framgår att utvecklingspartnerskap ska arbeta med 
att stärka diskriminerade grupper (empowerment) och att identifiera och 
ändra strukturer på arbetsmarknaden och i arbetslivet som skapar 
diskriminering och exkludering (strukturpåverkan). Uppdraget, att arbeta 
både med empowerment och med strukturpåverkan, hör samman med 
programdokumentets definition av viktiga aktörer (partner) och programmets 
krav på representation i utvecklingspartnerskapen.  

Projektverksamheten i EQUAL skall bedrivas i s.k. 
utvecklingspartnerskap. I dessa ”breda” partnerskap skall ingå relevanta 
intressenter med lämplig kompetens som t.ex. offentliga myndigheter, 
organisationer, företag och arbetsmarknadens parter. Särskilt vikt skall 
läggas vid deltagande av små organisationer och regionala och lokala 
myndigheter. (”Gemenskapsinitiativprogram för EQUAL 2000 – 2006 
SVERIGE” s. 49) 

I programdokumentet definieras myndigheter, företag, organisationer, 
arbetsmarknadens parter och små organisationer som nyckelaktörer. Vidare 
ska aktörerna vara nya, idérika och innovativa. 
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Utvecklingspartnerskapen är ett nytt element i socialfondsarbetet som 
ställer nya och stora krav på samarbete. I partnerskapen skall ingå nya 
idérika och innovativa aktörer och ibland icke-professionella. För dessa 
kan det finnas behov av särskilda utbildningsinsatser. (”Gemenskaps-
initiativprogram för EQUAL 2000 – 2006 SVERIGE” s.86) 

De enda uttryckliga krav på representation som ställs i dokumenten är att 
minst två partner ska ingå i utvecklingspartnerskapen från början, att 
utvecklingspartnerskapen ska ha minst en partner i ett annat land och att stor 
vikt ska läggas vid deltagande av små organisationer, samt lokala och 
regionala myndigheter. I programdokumenten ställs inga krav på att 
diskriminerade eller marginaliserade grupper ska finnas representerade i 
utvecklingspartnerskapen.  Delaktighet, empowerment och möjligheter till att 
medverka i att fatta beslut och att driva arbetet beskrivs dock som centrala 
principer och förutsättningar för en positiv bedömning vid urvalsförfarandet.  

Målgrupper och målgruppsorganisationer (t.ex. intresseorganisationer) ska 
ges möjligheter och resurser att medverka i beslutsprocessen och i 
drivandet av verksamheten. (”Gemenskapsinitiativprogram för EQUAL 
2000-2006 SVERIGE” s.75). 

Ett begrepp som är återkommande och centralt i beskrivningen av aktörer är 
bred representation. Bred representation i samhället och att ge alla 
möjligheter till arbete är nödvändigt för att undvika social oro och ojämlikhet 
(”Gemenskapsinitiativprogram för EQUAL 2000 – 2006 SVERIGE”). Bred 
representation uttrycks inte som ett självändamål i programmet utan 
motiveras som förutsättning för social sammanhållning, ett av EU: s centrala 
mål.  

Representation av (rätt) partner framställs i programdokumenten som en 
central del av partnerskap som idé. Representation av samhällets olika 
sektorer och från olika nivåer (både ”top-down” och ”bottom up”) är det som 
gör partnerskap unikt som organiseringsform för utvecklingsarbete. I likhet 
med Triple Helix är representation centralt för att lyckas med att driva 
utveckling – både i termer av att uppfinna innovativa lösningar och i termer 
av att förankra och implementera dessa på lång sikt (Svensson och Nilsson 
2008). Intressant här är relationen mellan problemformulering och 
representation. Ett gemensamt problem framkommer i programdokument och 
i tidigare forskning som kärnan i ett partnerskap (Brinkerhoff 2002; 
Malmborg 2003). För att lösa detta problem krävs rätt aktörer. Detta sätt att 
tänka förutsätter att problemet är givet och färdigt från början och att 
blivande partner är de pusselbitar som krävs för att lägga pusslet – en 
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helhetslösning. Problemdefinitionen blir således central för vem eller vilka 
som blir partner i partnerskapet.  

I argumentationen kring representation i programdokumenten framträder 
bred representation också som viktigt i syfte att förankra utvecklingsarbetet 
och att på så vis undvika konflikter. Bred representation skapar på så vis 
legitimitet för partnerskapens existens, arbete och resultat som förväntas vara 
innovativa lösningar.  

En idé om problemdefinition och handling – vad ska 
utvecklingspartnerskapen göra? 
 
I programdokumenten beskrivs att utvecklingspartnerskapens uppgift är att 
samverka och skapa innovativa lösningar på problemen med diskriminering 
och exkludering. En utgångspunkt för programmets arbete mot 
diskriminering och exkludering är att mångfald och tillväxt förutsätter 
varandra. 

Tillväxt och rättvisa står inte i konflikt med varandra utan är varandras 
förutsättningar. En stabil och uthållig tillväxt bygger på delaktighet och på 
att alla bidrar efter sin förmåga. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 
inses lätt de negativa konsekvenser som fås, både ekonomiskt och socialt, 
om grupper av befolkningen inte ges möjlighet att delta i arbetskraften. 
Likaså om delar av den tillgängliga arbetskraftens kompetens inte tas till 
vara eller om det inte finns förutsättningar för alla att utvecklas till sin 
fulla potential i arbetslivet. (”Gemenskapsinitiativprogram för EQUAL 
2000 – 2006 SVERIGE” s. 17) 

Exemplet ovan, där mångfald och tillväxt skrivs fram som förutsättningar för 
varandra, illustrerar hur programmet betonar konsensus och sammanhållning 
och undviker att tala om konflikt och olika intressen. Partnerskapen skall 
skapa lösningar på komplexa samhällsproblem – något som ligger i allas 
intresse.  

Utvecklingspartnerskapen är tänkta att fungera som ”laboratorium för 
utveckling och spridning av nya sätt att göra åtgärder. 
(”Gemenskapsinitiativprogram för EQUAL 2000 – 2006 SVERIGE” 
s.73).  

Partnerskapen ska framförallt vara experimentella och nyskapande. 
Beskrivningen säger i och med detta även något om brister i rådande 
arbetssätt mot diskriminering och exkludering – att aktörer arbetar åtskilt och 
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att traditionella arbetssätt och åtgärder inte är tillräckliga för att lösa 
problemen. Innovation utgör svaret på brister i det befintliga arbetet. I 
programdokumenten definieras innovationer vara helt nya idéer eller idéer 
som överförts från andra områden och provas i nya sammanhang. Tre typer 
av nytänkande definieras i relation till innovation. Processorienterat 
nytänkande, som innebär utveckling av nya metoder, verktyg och 
handlingssätt eller förbättring av befintliga metoder. Målorienterat 
nytänkande som innebär utveckling och formulering av nya mål och 
tillvägagångssätt samt identifiering av nya kompetensområden och 
sysselsättningsmöjligheter. Strukturorienterat nytänkande handlar om att ge 
förslag som leder till utveckling eller förändringar av rådande politiska och 
institutionella strukturer (”Gemenskapsinitiativprogram för EQUAL 2000 – 
2006 SVERIGE”). Vilken typ av lösningar som skapas beror på hur varje 
utvecklingspartnerskap definierar problemen med exkludering och 
diskriminering på arbetsmarknaden. De olika typer av nytänkande som 
presenteras i programdokumenten visar att lösningarna förväntas vara nya 
arbetssätt, metoder, kompetensområden och sysselsättningsmöjligheter som 
skapar anställningar samt förändringar av de politiska och institutionella 
strukturer som omgärdar arbetsmarknad och arbetsliv.  

I EQUAL-projekten kommer nya samverkansformer mellan företag, 
myndigheter, organisationer och forskning att utvecklas som kan leda till 
nya roller och ansvarsområden för aktörerna, ändringar i regelverk, 
finansieringssystem och strukturer. Erfarenhetsspridning, system- och 
strukturpåverkan skall ha en central roll i projektverksamheten och för 
utvecklingspartnerskapen. I utvecklingspartnerskapens sista fas skall 
nätverk mellan utvecklingspartnerskapen skapas. För att detta skall ge 
största effekt bör en ändamålsenligkoncentration åstadkommas redan vid 
det första urvalet av utvecklingspartnerskap. (”Gemenskaps-
initiativprogram för EQUAL 2000 – 2006 SVERIGE” s. 49- 50) 

Den projektverksamhet som utvecklingspartnerskapen ska bedriva sker alltså 
främst som testverksamheter, med främsta syfte att finna nya (eller delvis 
nya) metoder. Den utveckling som utvecklingspartnerskapen ska driva kan 
vara på flera olika nivåer (individ, grupp, organisation och lokal, regional, 
nationell och transnationell). Förändringar på strukturell nivå betonas i 
programdokumentens beskrivning av spridning och påverkan som en särskilt 
viktig aktivitet i partnerskapens arbete för att ta tillvara de innovativa 
lösningar som skapats. Utvecklingspartnerskapens verksamhet är indelad i tre 
olika faser; initiering, genomförande och spridning och påverkan. Att 
definiera problem, planera arbetet, att testa lösningar och att sprida resultaten 
ingår i partnerskapens arbete och är klart definierat enligt ett tidsschema som 
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anger partnerskapens uppgifter. På så vis liknar den tänkta organiseringen av 
arbetet i partnerskap traditionell projektplanering där mål, medel, aktörer och 
tidsplan är på förhand definierade (Blomberg 1998; Lindkvist och Söderlund 
2006; Svensson och von Otter 2001). 

En idé om organisering – hur ska partnerskapen arbeta?  
 
Begreppet partnerskap saknar en specifik definition. I beskrivningarna av 
partnerskap framkommer flera riktlinjer eller principer för hur arbetet ska 
organiseras. En utgångspunkt i programmet är att samverkan i 
utvecklingspartnerskap sker utifrån ett gemensamt definierat problem- eller 
utvecklingsområde och baseras på en formell överenskommelse och 
gemensam handlingsplan. Partnerna utformar gemensamt strategi och medel 
för att arbeta med problem- eller utvecklingsområdet (”Gemenskaps-
initiativprogram för EQUAL 2000 – 2006 SVERIGE” ).  

Projekten inom EQUAL skall avse såväl arbetslösa som anställda, företag, 
organisationer och myndigheter samt system och strukturer m.m. 
Verksamheten skall huvudsakligen utgå från initiativ och idéer från 
aktörerna och målgrupperna/deltagarna själva. Med andra ord är 
delaktighet och s.k. empowerment grundläggande inslag. (”Gemenskaps-
initiativprogram för EQUAL 2000 – 2006 SVERIGE”s.48) 

Utvecklingspartnerskapen ska rikta sig både mot individer utsatta för 
diskriminering och för exkludering, mot aktörer som möter dessa individer 
och mot system och strukturer. Partnerskapen ska därför även vara 
förankrade på flera nivåer i samhället och en grund för arbetet är delaktighet 
och att arbetet ska utgå från idéer och initiativ från aktörer och 
målgrupper/deltagare. Att partnerskapen ska vara förankrade på olika nivåer 
kan beskrivas som att partnerskapen ska arbeta både med ”bottom up”- och 
”top down”-strategier (Svensson och Nilsson 2008). Detta motiveras bland 
annat med svårigheter att förankra utvecklingsprojekt som utvecklats 
uppifrån. 

Det är ett väsentligt kriterium för val av utvecklingspartnerskap att deras 
experimentella verksamhet vid framgång har förmåga att redovisa 
förutsättningar för att få brett genomslag och för att deras resultat kan 
komma till bred användning. Erfarenheterna visar att centralt initierade 
utvecklingsprojekt har mött stora svårigheter när man sökt bredda dem och 
ta till vara erfarenheterna i större sammanhang. (”Gemenskaps-
initiativprogram för EQUAL 2000 – 2006 SVERIGE” s.76) 
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Tanken är att partnerskapen ska verka genom lokal förankring och ha sådan 
legitimitet att arbetet förändrar rådande arbetssätt.  

Avsikten är att varje utvecklingspartnerskap med sina insatser skall vara så 
omfattande att det i sin region eller inom sitt sektoriella område kan 
definieras som ett breddprojekt. I kraft av detta kan de inte bara bli ett gott 
exempel, utan framför allt en stilbildare som anger en ny nivå för ”normalt 
beteende”. (”Gemenskapsinitiativprogram för EQUAL 2000 – 2006 
SVERIGE” s.76) 

Bred representation i partnerskapen och förankring underifrån ses således 
som medel för att försäkra att arbetet får legitimitet lokalt. Empowerment 
beskrivs som ett arbetssätt för att lösa problemen med exkludering och 
diskriminering. 

Delaktighet och “empowerment” skall således vara en central princip för 
varje utvecklingspartnerskap, och en förutsättning för en positiv 
bedömning vid urvalsförfarandet. Inom utvecklingspartnerskapen handlar 
det om att säkerställa att målgrupper och målgruppsorganisationer ges 
möjligheter och resurser att medverka i beslutsprocessen och i drivandet 
verksamheten. (”Gemenskapsinitiativprogram för EQUAL 2000 – 2006 
SVERIGE” s.75) 

Empowerment är ytterligare ett begrepp som är vagt definierat i programmet. 
I följande utdrag beskrivs empowerment handla om att stärka grupper som 
saknar makt så att dessa grupper kan ta större ansvar för sin situation och ges 
möjlighet att påverka sin egen situation och samhället. 

Empowerment handlar primärt om att förändra maktbalansen mellan dem 
som har makt och de utsatta grupper och individer som saknar eller har 
mycket liten makt. Det handlar dels om att stärka utsatta grupper och 
individer så att de kan ta ett större ansvar för och kontrollera sina liv, dels 
att förändra de sociala, ekonomiska och politiska systemen för att ge 
utestängda och utsatta grupper och individer en möjlighet att agera 
generellt i samhället och specifikt inom arbetsmarknad och arbetsliv. 
(”Gemenskapsinitiativprogram för EQUAL 2000 – 2006 SVERIGE” s. 
76) 

Makt uttrycks i definitionen av empowerment som något som vissa aktörer 
har och andra saknar och som något som skapar handlingsmöjligheter. Den 
breda representationen och förankringen ger makt och handlingsmöjligheter, 
och ses som en förutsättning för att skapa hållbar och långsiktiga 
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förändringar. Arbetet ska ge makt åt dem som inte har makt. Samtidigt 
betonas vikten av att partnerskapen behöver skapa sig legitimitet för att 
åstadkomma spridning och påverkan, partnerskapet behöver alltså makt att 
påverka samhällstrukturer. Dock utvecklas inte definitionen av makt eller 
eventuella konsekvenser av förändrade maktrelationer. 

Återkommande begrepp som beskriver hur arbetet ska bedrivas är 
representation, legitimitet och mandat. Utvecklingspartnerskapen ska bygga 
på en bred representation och inkludera många olika aktörer. Samtidigt läggs 
stor fokus på genomslagskraft. Partnerskapen bör ha legitimitet och mandat 
att testa lösningar och att driva förändringar utifrån resultaten av dessa 
lösningar. I programdokumenten framträder två skäl till att fokus läggs på 
bred representation och på god förankring för att skapa genomslag för 
arbetet. Dessa två skäl är att främja social sammanhållning och att skapa mer 
effektiva lösningar. Att förena bred representation, mandat och legitimitet, 
kräver en samordnande funktion. I programdokumenten lyfts behoven av en 
koordinerande funktion med god kompetens kring utvecklingsprocesser och 
administration fram. Olika aktörers intressen och initiativ ska samordnas, 
liksom verksamhet på de olika nivåer där utvecklingspartnerskapen verkar 
(lokal/regional, nationell och transnationell).  

Arbetet i utvecklingspartnerskapet förutsätter en resurs för koordinering av 
verksamhet och administration. Väl fungerande och effektiva 
utvecklingspartnerskap förutsätter en god kompetens hos koordinatorn, 
vad gäller såväl utvecklingsprocesser och administration som 
transnationell verksamhet. Utvecklingspartnerskapet eller den partner i 
utvecklingspartnerskapet som utses att handha de ekonomiska frågorna 
måste ha sådan juridisk form att bokföringsskyldighet föreligger. 
(”Gemenskapsinitiativprogram för EQUAL 2000 – 2006 SVERIGE” s. 
87) 

Koordination blir således den funktion som för samman alla intressen, ser till 
att den gemensamma handlingsplanen följs och att delaktighet och inflytande 
genomsyrar arbetet.  

Hur görs partnerskap till en legitim idé? 
 
Idén om partnerskap såsom den framträder i programdokumenten för 
EQUAL är ett brett partnerskap som arbetar på flera olika nivåer och som 
koordinerar behov, intressen och initiativ mellan olika aktörer och 
målgrupper/deltagare på ett sätt som skapar innovativa lösningar. Tanken är 
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vidare att lösningarna, eller resultaten integreras och sprids enklare genom 
utvecklingspartnerskapets breda förankring och de organisationer som ingår i 
partnerskapet. Integration och förankring är alltså viktiga förutsättningar för 
att utvecklingspartnerskapen ska lyckas sprida resultat och åstadkomma 
strukturella förändringar (Benington och Geddes 2001).  

Hur görs då partnerskap till en legitim idé? En faktor som förklarar hur 
olika idéer blir legitima är avsändaren av idén. En aktör som innehar social 
legitimitet kan skapa legitimitet (Røvik 2002). I det här fallet är EU och 
Svenska ESF-rådet auktoriteter i förhållande till de som kommer att söka om 
medel från programmet. För att beviljas medel krävs organisering i 
partnerskap. Ur ett nyinstitutionellt perspektiv på organisering kan detta 
uttryckas som att sökande organisationer anpassar sig efter omgivningens 
krav för att skapa sig resurser (DiMaggio och Powell 1983; Meyer och 
Rowan 1977; Pfeffer och Salancik 1978; Powell och Di Maggio 1991). 
Ekonomiska resurser och beviljade medel från en legitim aktör som 
Europiska socialfonden kan i sin tur skapa legitimitet för partnerskapen i 
regionen.  

Ytterligare en legitimitetsskapande faktor är en rationalistisk logik där 
partnerskap beskrivs som ett verktyg för att skapa en rad positiva värden 
såsom demokratiska förutsättningar och ett mer effektivt utvecklingsarbete 
(t.ex. delaktighet, förankring, legitimitet, innovativitet, hållbar utveckling).  

Ett framträdande drag i programdokumenten som förstärker den 
rationalistiska logiken är att partnerskap beskrivs som något nytt (Røvik 
2002). De fördelar med organisering i partnerskap (gränsöverskridande 
samverkan, ökat inflytande och delaktighet, bättre förankring på alla nivåer 
samt ökad flexibilitet och effektivitet) som präglar programdokumenten 
svarar på kritik mot traditionell byråkratisk och hierarkisk organisering som 
underförstått antas vara sektoriserad, exkluderande, styrd uppifrån, utan lokal 
förankring, trögrörlig och ineffektiv. Partnerskap framställs som en ny och 
utvecklingsinriktad organiseringsform genom att lösa problem med rådande 
sätt att arbeta med utvecklingsarbete. Partnerskap tar bättre till vara resurser, 
skapar broar mellan tidigare åtskilda myndigheter (länkar mellan så kallade 
organisatoriska stuprör), förenar ett ”bottom up” - och ett ”top down” -
perspektiv och säkrar således både lokal förankring och legitimitet på högre 
nivåer där genomgripande samhällsförändringar beslutas om.  

Partnerskap beskrivs således som en ny lösning på en uppsättning 
problem som många känner igen sig i och framstår då som ett legitimt, 
rationellt och bättre alternativ än tidigare organiseringsformer. Kontrasten 
mellan gamla och nya sätt att organisera framträder tydligt i 
programdokumenten. Vad är det i partnerskap som möjliggör allt detta som 
gamla organiseringsformer misslyckats med? Beskrivningar av hur 
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partnerskap löser problemen är vaga. Framträdande för hur partnerskap 
beskrivs i programdokumenten är just att det är svårt att skilja på mål, medel 
och ideal. Texten präglas av att ett antal olika värden: demokrati, effektivitet, 
samordning och innovativitet som antas förutsätta varandra, dock specificeras 
inte hur dessa värden relaterar till varandra.  

I programdokumenten för EQUAL skildras både problemen (exkludering 
och diskriminering) samt lösningen (partnerskap) på allmänna och 
generaliserade sätt. I princip alla problemdefinitioner och sätt att arbeta kan 
täckas in under programmet. Så många olika mål och ambitioner uttrycks 
med svepande definitioner och tänkta samband sinsemellan att det tycks lika 
omöjligt att uppnå alla dessa mål, som att inte lyckas att uppnå något av dem. 
Røvik (2002) beskriver detta som att en idé uttrycks med hjälp av universella 
värden som är legitima i många olika kontexter och hos många olika aktörer. 
Ju mer abstrakt och avskalat från lokala förutsättningar som idén beskrivs, 
desto mer universell tycks den vara (Røvik 2002; Sahlin och Wedlin 2008). 
Genom att partnerskapsidén beskrivs på en universell och abstrakt nivå (utan 
att anpassas till förutsättningar i lokala kontexter) uppfattas den som legitim 
– alla kan enas om dessa värden och därför blir det svårt att kritisera idén. 

Samtidigt som partnerskap beskrivs med universella värden på en 
abstrakt nivå och med vaga definitioner finns motstridigheter i 
beskrivningarna. Motsättningarna blir framförallt synliga när framställningen 
blir mer specifik och närmar sig en tänkt lokal kontext och praktisk 
tillämpning. Ett exempel är förenandet av ”bottom up”- och ”top down”- 
strategier. Partnerskapen ska vara både lokalt förankrade med bred 
representation och främja empowerment och ha legitimitet, mandat och 
förankring så att dess resultat kan implementeras på övergripande nivåer i 
samhället. Partnerskapens arbete beskrivs ha en räckvidd från individ till 
struktur- och samhällsförändringar.  Universaliteten skapar en förenklad och 
konsensusinriktad bild av att organisera utvecklingsarbete i partnerskap. I 
programdokumenten blir partnerskap en legitim idé genom att en mängd mål 
och värden som ofta uppfattas vara motstridiga beskrivs som förutsättningar 
för varandra. Exempel på detta är begrepp såsom tillväxt och mångfald, 
gemensamma definitioner och olikheter som främjar innovation, bred 
representation och vertikal förankring samt empowerment och 
strukturpåverkan. Ett exempel på där universaliteten och konsensus-
inriktningen skapar motstridighet är när idén närmar sig en tänkt tillämpning 
är empowermentbegreppet Programmet betonar empowerment som 
grundläggande princip samtidigt som terminologin i programmet skiljer på 
aktörer och målgrupp/deltagare. Knutet till empowerment är makt som också 
är ett motstridigt inslag i programmet. Empowerment och strukturpåverkan 
handlar om makt. Makt uttrycks i termer av handlingsutrymme och som en 
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möjlighet för målgrupperna/deltagarna att stärka sina positioner på 
arbetsmarknaden och i arbetslivet. Makt omnämns dock inte i termer av 
begränsningar. Makt ses som möjligheter att förändra, men ojämlikheter i 
makt behandlas inte. Jämlikhet och konsensus ses inte bara som ideal, utan 
som förutsättningar för utvecklingspartnerskapens arbete. Dessa 
förutsättningar problematiseras dock inte utan förutsätts finnas i 
utvecklingspartnerskapens praktik. I utvecklingspartnerskapet ska jämlikhet 
råda mellan de olika aktörerna och målgrupperna/deltagarna oavsett hur 
relationerna ser ut utanför utvecklingspartnerskapet. Organiseringsformen 
framställs möjliggöra att motsättningar vänds till förutsättningar och ideal, 
normer och värderingar omsätts till praktik. Fokus på positiva och universella 
värden gör idén legitim och svår att kritisera. 

En idé med tydliga ramar och vagt innehåll  
 
Idén om partnerskap inom EQUAL-programmet innefattar en mängd positiva 
värden och förutsättningar för ett lyckat och demokratiskt utvecklingsarbete. 
Däremot är beskrivningarna vaga när det gäller hur arbetet ska gå till och hur 
de positiva värdena kan uppnås och ge effekt. Ramarna är således tydliga när 
det gäller att organisera i partnerskap, men inte när det gäller hur detta görs.  

Partnerskap innehåller ideologiska ställningstaganden om demokratisyn, 
styrning och om hur utveckling bör ske. Idén präglas av en deliberativ 
demokratisyn där beslut fattas i konsensus – olika åsikter presenteras och 
diskuteras i jämlika relationer med målet att finna den bästa lösningen på det 
problem som behandlas. Hedlund (2008) visar i sin studie av partnerskap att 
denna demokratisyn, som fokuserar på konsensus, på ytan maskerar men inte 
eliminerar ojämlikheter och därför riskerar att osynliggöra dessa ojämlikheter 
i en rationell anda. Partnerskap framstår som en organiseringsform som alla 
tjänar på och problemdefinitionerna framstår som givna. Sahlin och Wedlin 
(2008) menar att den bakomliggande ideologin både reproduceras och 
utmanas när idéer omsätts i praktiken. Genom att studera hur 
utvecklingspartnerskapen organiserats kan vi studera hur relationer, 
problemdefinitioner och lösningar skapas när partnerskap omsätts till praktik.
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6. Representation, inflytande och 
delaktighet  

Demokratiska värden är centrala i idén om partnerskap (Caplan och Stott 
2008). Bred representation behövs för att skapa innovativa lösningar och 
legitimitet för partnerskapens arbete. I relation till nya former av styrning och 
demokrati som en bärande del av idén om partnerskap är representation 
relevant att studera. Hur ser representationen ut samt hur upplever 
koordinatorer, partner och deltagare representation och delaktighet i 
partnerskapen? 

I detta kapitel presenteras kvantitativa data från enkätundersökningen i 
syfte att ge en deskriptiv bild av vilka som är partners i partnerskapen i 
termer av organisationstillhörighet, ålder, kön, utbildningsnivå och 
födelseland. Vidare används kvalitativa data från intervjuer och deltagande 
observationer på möten som visar hur partner, koordinatorer och deltagare i 
partnerskapen upplevt och resonerar kring representation och delaktighet.  

Kapitlet svarar på frågorna hur representation sett ut och upplevts i 
partnerskapen samt hur olika aktörer i partnerskapen upplevt möjligheterna 
till delaktighet. Vidare analyseras hur olika aktörer definieras som relevanta 
partner samt vilka maktrelationer som skapas i partnerskap och hur dessa 
maktrelationer skapas. 

Representation – vilka är de frånvarande som 
görs närvarande? 
 
Representation handlar om relationen mellan de som representerar och de 
som blir representerade. Det handlar om att undersöka hur något frånvarande 
görs närvarande och i hur stor utsträckning detta är möjligt (Pitkin 1967). 

Representation av privat, offentlig och ideell sektor 
 
Vilka sektorer finns representerade i utvecklingspartnerskapen och speglar 
denna representation nya relationer mellan samhällets olika sektorer? I 
enkätundersökningen ställdes frågan vilken typ av organisation representerar 
du som partner?  
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Figur 8. Svarsfördelning på fråga 4: Vilken typ av organisation representerar du 
som partner? 

 
Figur 8 visar att 48 procent av partnerna kommer från organisationer som 
representerar offentlig sektor. 26 procent kommer från ideell sektor och 10 
procent representerar näringslivet. Offentlig sektor är således väl 
representerad.  

Ett krav i programmet är att endast organisationer kan vara partner i 
utvecklingspartnerskapet. Detta innebär att grupper i samhället som inte är 
organiserade utesluts från utvecklingspartnerskapen. Det finns dock exempel 
på utvecklingspartnerskap där deltagarna i projektverksamheten bildade en 
förening för att kunna representeras i utvecklingspartnerskapet7. Materialet 
visar att kravet på att endast organisationer kan vara partner har fungerat som 
ett hinder för bred representation, men att detta hinder kan undvikas genom 
att grupper organiserar sig.   

                                                 
7 I en intervju med koordinatorerna för partnerskapet berättade de om att deras 
deltagare, en grupp invandrade kvinnor som hade bildat en förening för att kunna 
delta i utvecklingspartnerskapet. Dels för att de individer som deltog utvecklades 
genom att delta i arbetet och lära sig mötesteknik och språk och dels för att kunna 
vara med och påverka partnerskapets arbete utifrån deltagarnas perspektiv och 
intressen. (Partnerskap C, koordinator och delprojektledare, intervju 041115) 
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Representanter med kön, ålder, ursprung och utbildning 
 
För att få en bild av de individer som representerar organisationerna som 
partners i utvecklingspartnerskapen ställdes frågor om kön, ålder, födelseland 
och utbildningsnivå i enkäten.  

Könsfördelningen i partnerskapen är jämn, 49 % är män och 50 % är 
kvinnor8. Vid presentation i NTG Partnerskap av enkätresultaten reste en 
partner frågan kring om detta verkligen är att betrakta som jämställdhet. 
Offentlig sektor är kvinnodominerad och i relation till detta kan andelen män 
i utvecklingspartnerskapen ses som överrepresenterad (Möte NTG 
Partnerskap 051129).  

Figur 9 nedan visar en åldersfördelning med relativt hög medelålder. 
Åldersfördelningen visar att 1,3 % av partners och koordinatorer är yngre än 
30 år. 14 % är mellan 30 och 40 år, och 20 % är mellan 40 och 50 år. Den 
största andelen, 42 % är mellan 50 och 60 år och 22,7 % är mellan 60 och 80 
år. Unga personer representeras i mycket låg grad i utvecklingspartnerskapen, 
då det är en större andel som är över 70 år gamla än som är under 30 år i 
partnerskapen.   

 
 

Figur 9. Åldersfördelning i partnerskapen. Sammanställning av svarsfördelning på 
fråga 2: Vilket år är du född? 

                                                 
8 1 % har inte besvarat frågan. 
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Vid presentation av dessa siffror har två, delvis motstridiga reaktioner 
uppkommit. Den första är att dessa resultat är naturliga då det återspeglar 
strukturen inom yrkeslivet. De verksamma i partnerskapen är yrkes-
verksamma som kommit relativt långt i sin karriär och därmed är det naturligt 
att partnerna har en hög medelålder. En annan reaktion är att detta är 
anmärkningsvärda siffror då EQUAL-programmet syftar till att motverka 
diskriminering och utestängning på arbetsmarknaden och att dessa problem i 
allra högsta grad berör ungdomar, som därmed borde finnas representerade i 
utvecklingspartnerskapen (Möte NTG Partnerskap 051129).  

Utbildningsnivån bland partnerna är generellt sett hög. 77 % av de 
svarande har högskole- eller universitetsutbildning som är längre än 2 – 3 år9. 
Vidare ställdes en fråga om vilket land de svarande var födda i.  

 
 

 
 

Figur 10. Svarsfördelning på fråga 4 Var är du född? 

 

                                                 
9 Detta kan jämföras med den generella utbildningsnivån i Sverige där 13 procent av 
befolkningen mellan 18 och 74 år har högskole- eller universitetsutbildning som är 
kortare än tre år och 16 procent har högskole- eller universitetsutbildning som är 
längre än tre år (SCB). 
 

88%

4%
3% 5%

Sverige

Norden

Europa

Utanför Europa



Kapitel 6. Representation, inflytande och delaktighet   
 

97 
 

På frågan Var är du född? svarar 88 procent Sverige, 4 procent annat nordiskt 
land, 3 procent annat europeiskt land och 5 procent att de är födda i ett 
utomeuropeiskt land. Resultatet motsvarar siffrorna för riket i stort där 88 
procent är födda i Sverige (SCB).  

Representationen i utvecklingspartnerskapen kan sammanfattas med att 
könsfördelningen i utvecklingspartnerskapen är jämn och att partnerna och 
koordinatorerna i utvecklingspartnerskapen är en relativt homogen grupp – 
välutbildade, svenskfödda män och kvinnor med relativt hög medelålder som 
i stor utsträckning representerar offentlig sektor.  

Att vara partner – en dubbelriktad representation  
 
Representation i utvecklingspartnerskapen kan förstås som dubbelriktad. 
Partnerna representerar inte sig själva som individer, de representerar sin 
organisation i utvecklingspartnerskapet och utvecklingspartnerskapet i sin 
organisation.  

En betydande del av arbetet i utvecklingspartnerskapet tycks vara 
förankring i, och engagemang från, de ingående partnerorganisationerna, 
vilket gör representanternas förmåga att hantera den dubbelriktade 
representationen central. Regleringar, lagar och mål inom den egna 
organisationen verkar ibland motstridigt gentemot utvecklingspartnerskapets 
mål. Hur representanterna hanterar den dubbla rollen som representant för 
organisationen och utvecklingspartnerskapet tycks variera. Variationen kan 
delvis bero på individens uppfattning om den egna rollen i organisationen, 
men också på organisationens syn på deltagande i utvecklingspartnerskapet. I 
följande citat exemplifierar en partner svårigheterna i mötet mellan 
organisationens uppdrag och partnerskapets förändringsambitioner. Partnern 
som är chef för en myndighet berättar om hur uppdraget i organisationen 
kolliderar med utvecklingspartnerskapets ambition.  

Men i mitt uppdrag som (xx)-chef så ligger det inte att jag ska vara någon 
slags samhällsförändrare. Jag är i första hand tillsatt för att bekämpa 
arbetslöshet och följa de regler och lagar som reglerar min verksamhet. 
För jag utsätts också kontroller och då måste stå för det jag har gjort och 
inte gjort. (Partnerskap i, partner 2)  

Förhållanden inom organisationerna (t.ex. regler, rutiner, lagar och mandat) 
kan stötta eller motarbeta representanternas möjligheter att representera 
utvecklingspartnerskapet och dess utvecklingsarbete. I vissa fall identifierar 
sig partnern tydligare med organisationen än med utvecklingspartnerskapet.  
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Jag har också känt lite så att, kanske mest av allt när det kommer till 
Försäkringskassan, och ibland har också frågan rests på våra möten, att 
”var för ni dessa frågor?”. Det är alltså så att de också har känt en brist på 
vägar att kommunicera dessa frågor på en högre nivå inom systemet. Och 
det är en brist som jag skulle säga ligger i hela idén med EQUAL. Det är 
så jävla orealistiskt att tro att den här typen av problem som vi har, när vi 
jobbar med stenhårda hierarkiskt styrda myndigheter, hur fan kan man ens 
drömma om att ändra regler och system? Det finns inga realistiska 
möjligheter. Det, tycker jag, är ett jävla misstag från början. Så jag tror att 
det är en inbyggd besvikelse i det också. (Partnerskap i, delprojektledare 
1) 

Här lyfter projektledaren fram en problematik med att samtidigt representera 
utvecklingspartnerskapet och driva förändring inom den egna organisationen. 
Hur ska utvecklingspartnerskapet hantera de situationer där nationella regler, 
system och lagar motverkar deras arbete? En följd av att partner inte bara 
representerar utvecklingspartnerskapet utan även organisationen, är att 
koordinatorn får en central roll, inte bara som den som håller samman arbetet, 
utan också som den som är neutral och som ofta får representera 
utvecklingspartnerskapet. 

Ju längre ifrån varandra man är i den egna organisationen desto svårare är 
det att driva frågorna i den egna organisationen. Man kan få dåligt samvete 
om den egna organisationen ej tar ansvar. Koordinator får ibland gå in och 
ta konflikter, styra upp. (Partnerskap d, koordinator) 

Koordinatorn ovan ger uttryck för att besvikelse och konflikter kopplat till 
den dubbla representationen kan uppstå, och att koordinatorn ibland får träda 
in för att lösa situationen. En deltagare uttrycker följande fundering kring 
risken att projektledarna eller koordinatorerna blir ensamma representanter 
för utvecklingspartnerskapet. 

Det är ju lätt att lägga över allt på projektledarna, både för de partnerna 
och för oss. Jag tycker ändå att det har varit i deras intresse också och inte 
bara lämna över till projektledarna, utan vara mer aktiva själva. Och inte 
bara höra i andra hand hela tiden hur det är och hur man skulle kunna göra, 
”det tycker dem och det tycker jag”. Dom skulle tjäna på att vara mer 
aktiva själva. (Partnerskap i, deltagare) 

I en fokusgruppintervju diskuteras svårigheterna med att partnerna ska driva 
förändringar i de egna organisationerna.  
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Det kan vara brist på förståelse kring vad partnerskap innebär och de 
(partnerna) trodde att någon annan skulle ta hand om det och tala om hur 
saker skulle vara istället för att de skulle delta aktivt själva. (Partnerskap i,  
deltagare) 

I citatet ovan undrar deltagarna om problemet med att driva förändring 
kanske beror på att partnerna missuppfattat tanken med partnerskap och sin 
egen roll i partnerskapet. Trots att tanken är att utvecklingspartnerskap ska 
komma samman kring ett gemensamt definierat problem och arbeta enat, 
finns olika förutsättningar för att göra detta. Det är inte säkert att den egna 
organisationen verkligen står bakom partnerskapsarbetet.   I dessa fall finns 
en risk att representantskapet i utvecklingspartnerskapet snarare blir ett 
individuellt engagemang än ett organisatoriskt. Partnerskapsarbetet riskerar 
att bli ett arbete isolerat från den ordinarie verksamheten och representanten 
riskerar att bli utsatt i den egna organisationen genom att resa krav på 
förändring. Det finns många olika sätt att förhålla sig till att vara representant 
i utvecklingspartnerskap. Relationen mellan utvecklingspartnerskapen, 
organisationens ordinarie verksamhet och de strukturer som omger dessa är 
central för partnerskapets handlingsutrymme. 

Diskriminerade och exkluderade grupper – 
subjekt i eller objekt för utvecklingsarbete?  
 
De flesta representanter i utvecklingspartnerskapen är aktörer från offentlig 
sektor. De grupper och individer som är direkt berörda av problem med 
exkludering och diskriminering på arbetsmarknaden finns i låg utsträckning 
representerade i utvecklingspartnerskapen. I enkätundersökningen ställdes 
frågan Vilka ser du som den främsta målgruppen för partnerskapets arbete? i 
syfte att belysa partnerskapen förhållande till olika aktörer som är relevanta 
för arbetet. 
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Figur 11. Svarsfördelning på fråga 11: Vilka ser du som den främsta målgruppen för 
partnerskapets arbete? 

 
De flesta, 39 procent av dem som svarat på enkäten menade att den främsta 
målgruppen för utvecklingspartnerskapets arbete var missgynnade grupper. 
Därefter kommer politiker och beslutsfattare. Endast ett fåtal angav 
arbetsgivare som partnerskapets främsta målgrupp. Representationen i 
utvecklingspartnerskapen speglar inte vilka som identifierats vara främsta 
målgrupp för arbetet. Missgynnade grupper, politiker och beslutsfattare var 
endast i låg utsträckning representerade i utvecklingspartnerskapen. Vad 
avses då med begreppet målgrupp? Är det en målgrupp för förändring (den 
som ska ändra på sig eller den som har mandat att genomföra förändringar i 
system) eller är målgruppen den grupp som i slutändan ska gagnas av 
arbetet? 

Genom att titta på utvecklingspartnerskapens övergripande syfte kanske 
bilden kring relationen mellan olika aktörer klarnar? Partners och 
koordinatorer fick i enkäten ett antal olika fasta alternativ att välja bland och 
kunde ange flera olika svarsalternativ.  
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Figur 12. Svarsfördelning på fråga: Vad anser du är det övergripande syftet med ert 
partnerskap? Flera svarsalternativ är möjliga. 4 % har ej svarat, 16 % har 
svarat annat. 

 
Figur 12 visar att de flesta av de svarande ansåg att det övergripande syftet 
var att stärka grupper som är missgynnade på arbetsmarknaden, att påverka 
regelsystem samt att påverka arbetsgivares attityder. Betydligt färre ansåg att 
det övergripande syftet var att påverka arbetsgivares handlingar eller att öka 
antalet arbetstillfällen. En jämförelse av övergripande syfte och den främsta 
målgruppen för partnerskapets arbete visar att svaren stämmer ganska väl 
överens. Missgynnade grupper är den målgrupp som ska stärkas och politiker 
och beslutsfattare är de som kan påverka regelsystem. Arbetsgivarna saknas 
emellertid som målgrupp, detta trots att 50 procent angav förändrade attityder 
hos arbetsgivare som övergripande syfte för arbetet.  

Dessa resultat kring syfte och målgrupp väcker frågor om partnerskapets 
och partners roll i förhållande till utvecklingsarbetet. Vad eller vem ska 
förändras och hur ser partnerskapen på diskriminerade och exkluderade 
gruppers roll i partnerskapsarbetet? I de telefonintervjuer som följde på 
enkäten framkommer att i de flesta utvecklingspartnerskap har den 
diskriminerade gruppen varit delaktig och engagerad, men oftast utanför 
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partnerskapsarbetet. Några få säger att de varit representerade i utvecklings-
partnerskapet. Det vanliga är att diskriminerade grupper finns med som 
deltagare i delprojekt som utvecklingspartnerskapen driver, snarare än som 
representanter i utvecklingspartnerskapet. I flera fall verkar frågan om 
diskriminerade gruppers representation i utvecklingspartnerskapet vara en 
främmande tanke. 

Nej, de har inte varit med. Men handläggarna hos oss och på 
Arbetsförmedlingen har ju samverkat. (Partnerskap g, partner 3)  

Diskriminerade grupper ses inte som en relevant partner, snarare är det andra 
aktörer som ses som möjliga partner. Detta tydliggörs ytterligare i följande 
citat: 

Alltså, det här med diskriminering, jag vet inte riktigt… det handlar ju om 
jobb. Men jag tycker att det har varit bra hela vägen. (Partnerskap e, 
koordinator) 

Citatet ovan visar att definitionen av utvecklingspartnerskapet gemensamma 
problem är betydelsefullt för vilka som upplevs vara relevanta partner. Om 
frågan handlar om att skapa arbetstillfällen, snarare än om att bekämpa 
diskriminering, finns kanske inget behov av att diskriminerade grupper 
representeras i utvecklingspartnerskapet.  

En vanlig tanke som framkommer i intervjuerna är att det handlar om att 
utvecklingspartnerskapet ska ta del av diskriminerade gruppers tankar, att 
diskriminerade gruppers representation handlar om att föra fram åsikter.  

De har inte varit närvarande vid våra möten, men vi har kunnat ta del av 
deras tankar i form av brev. De har även skrivit en bok där de tar upp 
upplevelsen av utanförskap. (Partnerskap g, partner 1) 

I talet om diskriminerade och exkluderade grupper framträder också en tydlig 
indelning i vi och dem som förstärker bilden av att diskriminerade och 
exkluderade grupper inte ses som relevanta partner i samma utsträckning som 
andra aktörer. 

Några koordinatorer talar om att de önskat representation från 
diskriminerade grupper och arbetsformer som underlättar medverkan. 
Följande citat visar ett exempel på hur regler som omgärdar den ordinarie 
verksamheten i partnerorganisationen påverkade representationen i 
utvecklingspartnerskapet.  
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Nej, de har inte varit med oss, tyvärr. Jag ville att det skulle vara någon 
representant med på våra möten. (…) Men det var i fas två som det 
avgjordes hur partnerskapet skulle se ut, och då fanns det inget gehör för 
det här förslaget. Det är lite konstigt, men det berodde bland annat på 
sekretesslagar och så där. (Partnerskap g, partner 2)  

I det här exemplet fanns en vilja att inkludera diskriminerade grupper, men 
också motstånd och svårigheter t.ex. sekretesslagar. Ett annat utvecklings-
partnerskap, partnerskap c, menade att det från början var en självklarhet att 
deltagarna skulle finnas representerade i utvecklingspartnerskapet eftersom 
projektet skulle handla om empowerment. De fördelar som koordinatorn 
lyfter fram handlar om att det innebär empowerment och utveckling för 
deltagarna att få inflytande över det projekt de deltar i och att lära sig 
möteskultur. För att möjliggöra och stötta deltagandet har utvecklings-
partnerskapet haft tolkar och anpassat mötesstrukturen så att deltagarna 
kunnat vara med på enbart den del som handlar om utvecklingsfrågor kring 
den konkreta verksamheten eller i den del som behandlar administrativa och 
ekonomiska frågor kring projektet (Partnerskap c, koordinator). Här 
framträder en bild av att deltagarnas representation i utvecklings-
partnerskapen ses som ett gott ändamål, men att de i många fall inte har 
funnits representerade och inte ses som jämlika partners som har något att 
bidra med i arbetet. Resultaten visar en variation i synsättet på representation 
från de grupper som är närmast berörda av och som har erfarenhet av den 
diskriminering eller exkludering som partnerskapet valt att arbeta med. 
Följande skala i figur 13 illustrerar variationen i syn på diskriminerade och 
exkluderade gruppers representation och roll i partnerskapen.  
 

Objekt        Subjekt 

 
 
 
 
 
 
 
 
                          

Figur 13. Olika synsätt på deltagare från exkluderade och diskriminerade grupper – 
som objekt för eller subjekt i partnerskapens utvecklingsarbete. 
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Figur 13 visar olika synsätt på diskriminerade och exkluderade gruppers 
representation och roll i partnerskapsarbetet. I materialet återfinns exempel 
där deltagare främst ses som en grupp som genom partnerskapets insatser kan 
gå från att uppbära ersättning från socialförsäkringssystem till anställning. 
Arbetet fokuserar då främst på att förändra förutsättningar, kunskaper, 
resurser eller egenskaper på individnivå (t.ex. genom kurser, rehabilitering) 
för att anpassa individer till arbetsmarknaden. Ytterligare ett förhållningssätt 
är att partnerskapen ser diskriminerade och exkluderade grupper som 
individer som kan öka sina möjligheter till anställning genom deltagande i 
åtgärder och samtidigt bidra med kunskap och erfarenheter till partnerskapet 
genom att delge sina åsikter och erfarenheter kring partnerskapets arbete. En 
mer aktiv roll ges deltagare från diskriminerade och exkluderade grupper i 
partnerskap där de identifieras som relevanta aktörer, men av olika skäl 
(sekretess, språk, icke-organiserade som grupp) inte anses kunna delta som 
partner i partnerskapet. I dessa fall återfinns representanter från 
diskriminerade och exkluderade grupper ofta i delprojekt som partnerskapen 
initierar och driver. I vissa fall förs deras erfarenheter fram i partnerskapet 
genom andra aktörer t.ex. coacher eller delprojektledare som arbetar med de 
åtgärder som partnerskapet utför. I ett fåtal partnerskap har representanter 
från diskriminerade och exkluderade grupper setts som relevanta aktörer 
bland andra och som partner i partnerskapet. I vissa fall har partnerskapet 
anpassat organisering och arbetsformer efter dessa grupper i de flesta fall har 
detta inte skett. 

Att analysera hur partnerskapen förhåller sig till deltagare från 
diskriminerade och exkluderade grupper är en komplex uppgift. Det återfinns 
ofta flera olika synsätt i ett och samma partnerskap och positionerna på den 
skala som jag illustrerar ovan är därför inte glasklara. Vidare är 
diskriminerade och exkluderade grupper i sig inga homogena grupper och har 
sinsemellan olika status och resurser att agera i samhället. Definitionen av 
exkluderade grupper är dessutom svår att göra då exkluderingen skapas och 
återskapas i olika situationer och i relation till andra grupper. Projekt som 
behandlar jämställdhet och frågor om homo- och bisexuellas rättigheter är 
exempel på partnerskap som arbetar med grupper som i vissa avseenden kan 
ses som mer resursstarka än t.ex. nyanlända flyktingar och nyligen frigivna 
från kriminalvård. Här består representanterna av aktiva inom RFSL som har 
lång erfarenhet av att organisera och föra fram homo-, bi- och transsexuellas 
rättigheter i samhället.  
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Representation – inkluderande och 
exkluderande mekanismer i partnerskapsarbete 
 
Partnerskapen har en homogen sammansättning av välutbildade, svenskfödda 
män och kvinnor med relativt hög medelålder och som ofta representerar 
offentlig sektor. Representanter från diskriminerade och exkluderade grupper 
på arbetsmarknaden är i låg utsträckning representerade i partnerskapen.  

Bred representation är en av grunderna i partnerskapstanken och 
motiveras som ett sätt att stärka de demokratiska processerna och som ett sätt 
att skapa effektivare styrning av utvecklingsarbete (Caplan och Stott 2008).  
Samverkan mellan aktörer som tidigare inte samverkat och mellan olika 
samhällssektorer antas utmana rådande arbetssätt och fungera mer effektivt 
(Pierre 1997; Integrating partnerships in ESF programmes 2007-2013). 
Denna bild kan tyckas långt från de empiriska resultaten som visar en 
traditionell sammansättning av aktörer som arbetar inom arbetsmarknads- 
och socialpolitiska frågor. Hur resonerar partnerskapen kring representation? 
Om vi går tillbaka till Pitkins (1967) definition av representation, att göra 
något icke-närvarande närvarande så väcker denna definition två frågor; 
Vilka är de icke-närvarande som bör representeras? Vem definierar de icke-
närvarande som ska representeras? I materialet framkommer att 
partnerskapets definitioner av vilka som borde ingå som partner skiftar från 
att alla med ett intresse för partnerskapets tilltänkta gemensamma problem 
bjuds in till att partnerskapen bygger på kontakter från tidigare samarbeten.  

Ett sätt att förstå den traditionella representationen i partnerskap är att de 
frågor som behandlas inom EQUAL-programmet berör starka offentliga 
aktörer inom ramen för ett välfärdssystem inom områden som utbildning, 
socialförsäkringssystem och arbetsmarknadsfrågor. Aktörer som arbetar inom 
dessa områden har som del i sitt uppdrag att minska andelen individer som är 
utestängda från arbetsmarknaden med hjälp av olika typer av åtgärder. 
EQUAL-programmets syfte och mål ligger därför väl i linje med deras 
politiska uppdrag samt erbjuder extern finansiering för att testa nya lösningar 
för att lösa dessa problem. Minskade resurser inom välfärdssystemet skapar 
behov av samverkan med andra aktörer och extern finansiering för att klara 
av uppdrag som delvis faller inom ramen för välfärdssystemets verksamhet.  

Representanter från offentlig sektor tycks ha ett stort intresse av att delta 
i partnerskap då programmets syfte ligger väl i linje med deras uppdrag. Ett 
sätt att förstå motiv för att ingå i partnerskap och grunden för vilka aktörer 
som antas vara relevanta representanter är utifrån resurser och rationalitet i 
den egna organisationen. Representation innebär att representera 
organisationen i utvecklingspartnerskapet och utvecklingspartnerskapet i 
organisationen. De empiriska resultaten visar att möjligheterna att göra detta 
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påverkas av förutsättningar i den egna organisationen såsom mål, 
regelsystem, lagar och regleringar som styr organisationen, men också av det 
mandat som representanten har från sin organisation att driva 
förändringsarbete utifrån utvecklingspartnerskapets syfte. Att delta i 
partnerskap kräver därför att problemet och de lösningar som partnerskapet 
ämnar testa befinner sig inom ramen för organisationens mål och regleringar. 
Ett företag måste på ett eller annat sätt se möjligheter till ekonomisk 
lönsamhet i de lösningar som partnerskapet vill testa. En ideell förening 
motiveras av att partnerskapets problemdefinition gynnar föreningens 
medlemmar och de frågor som föreningen driver. Utifrån skilda rationaliteter 
och eventuellt motstridiga mål i olika organisationer (t.ex. fackförbund, 
näringsliv, intresseföreningar, offentlig sektor) tycks det effektivast och 
enklast att hitta aktörer som delar en liknande problemdefinition och 
organisationer som liknar den egna. En annan sida av kopplingen mellan bred 
representation och effektivitet som i talet om partnerskap ses som ett 
orsakssamband är att bred representation och effektivitet kan motverka 
varandra. Huruvida bred representation och effektivitet motverkar eller 
gynnar varandra beror på vad som definieras som effektivitet. Inom EQUAL-
programmet som ligger inom traditionella välfärdspolitiska 
verksamhetsområden är det relevant att fråga om effektivitet innebär att i 
första hand minska antalet individer i socialförsäkringssystemen genom 
åtgärder eller att skapa kunskap om hur exkludering och diskriminering i 
arbetslivet och på arbetsmarknaden fungerar. Problemdefinitionen är också 
relevant för partnerskapens syn på och relation till diskriminerade och 
exkluderade grupper och representation i partnerskapen. Inkluderande och 
exkluderande mekanismer som påverkar representation i partnerskapen tycks 
således vara:  

 
 Definitionen av partnerskapets gemensamma problem. Är syftet att 

lära om och motverka diskriminering och exkludering eller att 
anpassa vissa grupper så att de passar in på rådande arbetsmarknad? 

 Tidigare kontakter. Vilka aktörer ses traditionellt sett som berörda av 
partnerskapets gemensamma problem. 

 Definition av resurser (inflytande och legitimitet, finansiella, 
erbjuder möjlighet att organisera testverksamheter). Vad behövs för 
att genomföra utvecklingsarbetet och vem antas ha tillgång till dessa 
resurser?  

 Rationaliteter i partnerorganisationen. Vilka aktörer har något att 
tjäna på en viss lösning på partnerskapets gemensamma lösning?  
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 Homogenitet och heterogenitet i organisationernas mål och 
rationalitet. Hur olika mål och intressen får utrymme inom ramen för 
utvecklingsarbetet?  

 
Utifrån dessa resultat är det möjligt att ifrågasätta den rationella synen på 
vilka aktörer som är ”rätt” aktörer i en utvecklingsorganisation. Vilka som är 
relevanta aktörer beror på vem som definierar problemet och hur problemet 
definieras. Vilket ifrågasätter den traditionella planeringsstrategin där det på 
förhand är givet vad problemet är, vilka aktörerna som kan lösa det är och 
vilka resurser som det behövs (Blomberg 1998; Lindkvist och Söderlund 
2006; Svensson och von Otter 2001).  

Goda möjligheter till delaktighet och inflytande 
– under vissa villkor 
 
I enkäten ställdes flera frågor kring hur partners och koordinatorer uppfattar 
att utvecklingspartnerskapet som organisationsform fungerat. Dessa svar 
visar att de flesta har positiva erfarenheter av att arbeta i 
utvecklingspartnerskap. Ett flertal frågor i enkäten handlade om delaktighet 
och möjlighet att bli hörd i utvecklingspartnerskapet. Även här är svaren till 
övervägande del positiva. De flesta är nöjda med arbetsformerna i 
utvecklingspartnerskapen och svarar att arbetsformerna har genomsyrats av 
tillit, öppenhet, samförstånd, nyskapande och ett gemensamt syfte.  

Jag tycker att det har varit bra. Jag tycker att de har arbetat aktivt för att 
svetsa ihop gruppen. (Partnerskap g, partner 5) 

I intervjuer och i telefonintervjuerna som gjordes i syfte att följa upp enkäten 
framträder även andra erfarenheter. Även de som själva upplever att de blivit 
hörda och haft möjlighet att både delta i och påverka arbetet, pekar på några 
saker som inverkar på möjligheterna till inflytande.  

Ja, nu är det ju så att om man inte blir hörd så beror det på en själv. Men 
jag tycker att alla har fått komma till tals. (Partnerskap g, koordinator) 

I citatet ovan menar koordinatorn att möjligheten att bli hörd har att göra med 
individen själv. I en annan intervju framkommer erfarenhet av mötesarbete 
som en viktig förutsättning för att kunna föra fram sina frågor och bli hörd i 
utvecklingspartnerskapet.  
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Koordinator: Det är ju ett stort komplext projekt. Så det är nog så att vissa 
har haft svårare, kanske. Jag vet inte riktigt.  

I: Vad kan det bero på, om du tänker kring det?  

Koordinator: Ja, det kan kanske ha att göra med att man en liten egen 
erfarenhet hur sånt fungerar. Eller att man gör sitt jobb dåligt. (Partnerskap 
e, koordinator) 

Att kunna föra fram sina frågor och att ha rätt kompetens och erfarenhet för 
att göra detta framkommer även i följande citat.  

Ja, jag tycker att alla har blivit hörda, varje möte har en dagordning som vi 
följer. Om man inte förstår hur sådana här möten fungerar så får man ta 
tag i det själv. Man måste ha ett eget ansvar för såna här frågor. (…) De 
som anser att de inte har blivit hörda kan jag bara säga att man måste vara 
förberedd på vad man vill ta upp. Är det möten som är strikta så måste 
man veta hur mötesteknik fungerar. Så är det bara. (Partnerskap g, partner 
1) 

Citaten ovan visar på att det krävs en viss erfarenhet av mötesarbete för att bli 
hörd i utvecklingspartnerskapen, samt att det är var och ens ansvar att ha den 
kompetensen som krävs för att göra sig hörd. Språk och hur olika sätt att tala 
värderas är ytterligare aspekter som påverkar vem som blivit hörd i 
utvecklingspartnerskapet.  

Jag tycker alla har blivit hörda. Det har känts bra. (…) Kvinnor har ett 
annat språk än vad män har. Det kvinnor gör och säger är inte lika 
värdefullt som det män gör och säger. Innan det synsättet förändras kan 
inget ske. (Partnerskap f, partner 1)  

I citatet ovan härleds olika sätt att tala till kön. Män har lättare att göra sig 
hörda i mötet eftersom deras sätt att tala och handla värderas högre än 
kvinnors. I samma partnerskap ger koordinatorn sin bild av hur möjligheterna 
att bli hörd i partnerskapet har sett ut över tid.  

Ja det har ändrats över tid. Först hade vi möten hos försvaret och där var 
kulturen mer formell. Det pågick under mitt första år. Det gav nog ett mer 
manspräglat sätt att tala. Männen och framförallt cheferna, var de som 
pratade. Det är tradition där. Men sen slutade vi med att ha mötena där. 
Det bara blev så. Vi hade mötena på olika platser därefter. Det blev mer 
uppluckring och så och en annan stämning. Vi pratade mer om de mjuka 
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frågorna sen. Värderingsdiskussionen var svår att föra in i början. Mötena 
var ganska odemokratiska och strukturerade i början. (Partnerskap f, 
koordinator)  

Kön och position blir här inte bara relevant för sätt att tala utan också när det 
kommer till innehåll och form på möten. I citatet beskriver koordinatorn hur 
platsen för mötet, och den kultur som råder inom denna organisation påverkar 
partnerskapsmöten och möjligheterna för alla att bli hörda. Män och chefer 
var de som pratade mest och har därmed haft stort inflytande över vilka 
ämnen som kommit upp på agendan. Odemokratiska mötesformer verkar ha 
understött detta. När lokal för mötet byttes ändrades även sättet att ha möte, 
med mindre strikta dagordningar, innehållet i mötet och möjligheterna att bli 
hörd. Tidigare konstaterades att diskriminerade grupper till stor del inte har 
funnits representerade i utvecklingspartnerskapen. Med tanke på att 
utvecklingspartnerskapen generellt sett har en homogen representation är det 
intressant att se hur deltagare, som alltså inte är partners i egenskap av sin 
yrkesroll, upplevt möjligheterna till inflytande.  

Följande exempel är hämtade från intervjuer med deltagare i ett 
utvecklingspartnerskap som arbetat aktivt med deltagarna. I detta 
utvecklingspartnerskap arbetar lokala projektledare nära deltagarna och 
deltagarna poängterar att de har blivit hörda och kunnat påverka inriktningen 
i den konkreta projektverksamheten. Projektledarna har tagit del av deras 
erfarenheter och fungerat som stöd för deltagarna i möten med myndigheter 
och arbetsgivare.  

Deltagare 1: Det känns som att de är på vår sida. Som att de har stått på 
barrikaderna och slagits för oss. 

Deltagare 2: Precis! 

Deltagare 3: Och de måste ha haft en ganska omöjlig roll tror jag, för att 
de har inte haft något mandat att i praktiken verkligen åstadkomma det 
som var projektets syfte.  

I: Från vem har de inte haft mandat?  

Deltagare 3: Från andra aktörer i projektet. (Partnerskap i, deltagare) 

I relationen till projektledarna upplever deltagarna sig hörda, och upplever 
projektledarna som representanter för dem. Däremot har andra aktörer i 
projektet inte gett projektledarna mandat att fullt ut driva frågorna. Hur 
upplever deltagarna sina möjligheter att direkt påverka utvecklings-
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partnerskapet, utan projektledarna som representanter? Deltagarna har haft 
vissa möjligheter att påverka saker som mötesinnehåll i projektet och vilken 
typ av aktiviteter som ska ingå i rehabiliteringen, men upplever inte att de 
kunnat påverka strategiska frågor i utvecklingspartnerskapet.  

Jag vet inte vad som sagts i de andra grupperna där jag inte har varit. Men 
jag tycker inte att vi har haft möjlighet att påverka. Jag kan säga att min 
uppfattning är att vi har fått bestämma vilken färg gardinerna ska ha, på 
den nivån. Ok, vi har testat olika aktiviteter som avslappning och chi-
gong, men när det kommer till de tunga grejerna som koordinatorn 
och...(paus) vi har varit ganska maktlösa i det. (Partnerskap i, deltagare) 

Utvecklingspartnerskapet upplevs delvis som en organisation vid sidan av, 
som en organisation där deltagarnas plats inte alltid är given. 

… Jag tycker att de borde ha förstått detta med partnerskap lite tidigare. 
Jag hade ingen känsla av att de samverkade. Det var mer som att vi var i 
det här projektet och de hade sina möten vid sidan av. Det kändes som att 
det inte hade något att göra med oss, utan det var något slags partnerskap 
som de skulle skapa. Men vi var redan den här lilla gruppen och hade 
ingen del i det. (Partnerskap i, deltagare)  

Citatet ovan visar ett avstånd mellan deltagarna och partnerskapet. 
Deltagarna uppfattar sig som del i ett projekt som utvecklingspartnerskapet 
driver, snarare än som delaktiga i att driva utvecklingsarbetet. Deltagarnas 
position i utvecklingspartnerskapet är inte given och rollen oklar. En 
deltagare beskriver hur hon i mötet med utvecklingspartnerskapet känner sig 
liten.  

I: När du var med på möte med partnerskapet, hur upplevde du atmosfären 
på mötet?                                                                                     

Deltagare 2: Jag kände mig riktigt liten, riktigt liten.                                                

I: Varför?                                                                                                     

Deltagare 2: Det här är svåra saker, (skratt) delvis för att det var de här 
jättarna min före detta arbetsgivare, arbetsförmedlingen, försäkringskassan 
… De är personer i organisationer som man aldrig ser ... De är någonstans 
där borta… personer som du bara har hört namnet på. De är på en högre 
nivå som vi inte brukar träffa. En av dem hade jag träffat med mitt jobb, 
men de andra, jag hade bara sett deras namn … i tidningarna. Det var inte 
av min egen styrka. Det var hemskt. (Partnerskap i, deltagare 2)  
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I detta citat blir strukturer och positioner utanför utvecklingspartnerskapet 
relevanta för att förstå känslan av att känna sig liten i mötet med 
partnerskapet. Partnerna i utvecklingspartnerskapet är personer som befinner 
sig på andra nivåer när det gäller makt och inflytande än deltagarna. Personer 
som kanske syns offentligt i media och upplevs ha en stark position med 
mycket inflytande.  

Kön, mötesteknik, språk, position och roll är några av de saker som 
påverkar möjligheterna till delaktighet och inflytande i utvecklings-
partnerskapen för partners, deltagare och representanter från diskriminerade 
grupper. Kön påverkar även partnerskapets syn på och relation till deltagarna. 

Position utanför utvecklingspartnerskapet är ett exempel på hur yttre 
maktrelationer påverkar dels hur den som upplevs ha en betydelsefull 
position blir hörd, dels hur andra kan uppleva sig underordnade. Det finns en 
motsättning mellan å ena sidan programmets ambition att skapa heterogena 
partnerskap för att samverkan ska leda till innovation och å andra sida 
partnerskapens homogena sammansättning. En relevant fråga för att förstå 
resultaten är därför vad som händer med de som inte känner igen sig i 
arbetsformerna och som inte ”passar in” i homogeniteten som gör att 
majoriteten känner sig bekväma med partnerskapets arbetsformer.  

Genus som ordnande praktik  
 
Kvantitativt sett är representationen av kvinnor och män i 
utvecklingspartnerskapen jämställd. Exemplen ovan som handlar om kvinnor 
och mäns sätt att tala samt betydelsen av genus när partnerskapet hade möten 
hos Försvaret, en traditionellt mansdominerad organisation visar att genus har 
betydelse för möjligheten att göra sig hörd och delta i partnerskapsarbetet. 
Definitioner och värderingar av manligt och kvinnligt upplevs i dessa 
exempel ha betydelse för partnernas inflytande. Genus får betydelse i 
samspel med faktorer såsom position i den egna organisationen, språk och 
mötesteknik. Exempel på detta är hur position i den egna organisationen och 
genus påverkar vems och vilka frågor som kom upp på partnerskapets 
agenda. Kvinnor antas vara mer intresserade av ”mjuka” frågor och dessa 
frågor har svårare att komma upp på agendan. Detta stämmer väl överens 
med tidigare studier av partnerskap inom regionala tillväxtprogrammet i 
Sverige som visar att de frågor som kommer upp på agendan tenderar att 
gynna mäns intressen och beröra politikområden som traditionellt sett 
definierats som manliga (Bull 2001; Hedlund 2008; Hudson och Rönnblom 
2003; Westberg, Kronvall och Hård 2005). 

Genus verkar framförallt i samspel med organisering skapa ojämlika 
relationer i partnerskapet. Strukturerade möten och mötesteknik uppges i 



Det motsägelsefulla partnerskapet 

112 
 

intervjuerna samtidigt vara förutsättningar för att bli hörd eller inte i 
partnerskapen. Genus verkar på så vis samtidigt exkluderande och 
inkluderande. Exempel på detta fenomen i mitt material är hur manliga chefer 
inkluderas och kvinnliga deltagare exkluderas på grund av kön och position. 
Genus och organisering kan således gynna vissa grupper och samtidigt 
missgynna andra (Eduards 2005).  

Genus påverkar inte bara relationer mellan olika partner i partnerskapet. I 
materialet återfinns även exempel där genus påverkat relationen mellan 
partnerskapet och deltagarna i partnerskapets verksamhet. Exempel på detta 
är vilka möjliga yrkes- och utbildningsval som män respektive kvinnor 
uppmuntras och erbjuds. Här finns både exempel på partnerskap som aktivt 
arbetat med att öka andelen av underrepresenterat kön inom en bestämd 
bransch och exempel där deltagare själva föreslagit yrkesval, men blivit 
hindrade då dessa stridit mot partnerskapets uppfattningar om genus och 
olika yrken. I relation till deltagare i partnerskapens verksamhet finns både 
exempel på partnerskap som reproducerar traditionell könsarbetsfördelning 
och partnerskap som aktivt arbetat med att bryta dessa mönster.  

Resultaten visar att genus har betydelse för de relationer som formas i 
partnerskapen genom att påverka möjligheter till inflytande och delaktighet i 
partnerskapen. Partnerskap kan vara kvantitativt jämställda, men att genus 
ändå är närvarande och påverkar relationerna i partnerskapen. Hedlunds 
(2008) studie av regionala tillväxtpartnerskap ur ett könsperspektiv visar 
liknande och än tydligare resultat. Partnerskapen verkar på ytan utifrån en 
jämställdhetsprincip, men det interna arbetet är mansdominerat och styrs av 
en byråkratisk elit (Hedlund 2008). De jämlika relationer som förutsätts i 
tanken om nätverksorganiserade partnerskap tycks gynna informella 
maktrelationer och en maskulin hegemoni. Partnerskapen riskerar därför att 
snarare reproducera rådande könsmaktrelationer än att utmana dem 
(Abrahamsson 2000). Det finns exempel där partnerskap arbetat aktivt med 
jämställdhet och genusperspektiv och på så vis delvis utmanat traditionell 
könsarbetsfördelning och maktfördelning mellan män och kvinnor.  

Omgivningen gör sig påmind  
 
Hur kan vi förstå att majoriteten av partnerskapsrepresentanterna uppger sig 
ha goda möjligheter att delta i och ha inflytande över partnerskapsarbetet 
samtidigt som en mindre andel upplevt att möjligheterna att delta, bli hörd 
och ha inflytande varit villkorade och begränsade?  

Ett exempel är hur organisatorisk tillhörighet och position utanför 
utvecklingspartnerskapet påverkar partnernas position i partnerskapen. Vid 
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en presentation av resultat från enkätundersökningen i gruppen NTG 
Partnerskap väcktes en diskussion kring vilken position i organisationen som 
bör representeras i utvecklingspartnerskapet. Koordinatorerna i gruppen 
menade att det hade varit svårt att komma in i befintliga strukturer utifrån och 
driva förändring. En möjlig strategi som de såg var därför att inkludera 
representanter med legitimitet och erfarenhet i partnerskapet för att skapa 
strukturpåverkan. Ett utvecklingspartnerskap hade till exempel haft stor nytta 
av att landshövdingen funnits med i arbetet och gav legitimitet åt 
utvecklingspartnerskapets arbete. Samtidigt menade gruppen att det finns en 
risk för att befintliga strukturer konserveras då de som redan har legitimitet 
och makt väljs som representanter (Workshop NTG Partnerskap 040517). Att 
förena ”bottom up”- och ”top down” strategier bygger på en tanke att aktörer 
från olika nivåer kan mötas i jämlika relationer. En tanke som förutsätter att 
de maktrelationer som finns utanför partnerskapet stannar utanför. Detta 
tycks svårt. Maktrelationer sätts i spel på flera olika sätt i partnerskapen. 
Genom att avgöra vilka aktörer som är relevanta aktörer, genom vilka aktörer 
som behärskar rätt språk och mötesteknik och genom beroendeförhållanden 
mellan olika aktörer. Larsson (2007, 2008) och Bogren (2008) beskriver 
liknande resultat då de beskriver hur deltagare i partnerskapen upplevt det 
som svårt att vara jämlik i relation till aktörer som de är ekonomiskt beroende 
av (t.ex. tidigare chefer, socialtjänst, försäkringskassa och arbetsförmedling).  

Legitimitet och (att uppfattas ha) tillgång till resurser är viktiga faktorer 
för vem som ses som en relevant representant och vem som blir hörd.  
Jämlika relationer i partnerskap handlar därför inte bara om intern 
organisering och principer för organiseringsformen utan är i hög grad 
beroende av vilka maktrelationer som återfinns i partnerskapens kontext och 
hur dessa utmanas eller reproduceras i partnerskapet. Ett sätt att förstå 
maktrelationer är att de skapas, reproduceras och förändras genom 
strukturella relationer, institutionella arenor och mänskliga handlingar (se 
t.ex. Balibar 1991; de los Reyes och Mulinari 2005; Hall 2002; Tilly 2000). 
Delvis bildar partnerskapen nya maktrelationer och delvis reproduceras 
maktrelationer från andra delar av samhället. Tidigare forskningsresultat 
visar att diskriminerade och exkluderade grupper inte ses som aktörer med 
relevanta resurser för partnerskapen (Andersson 2008; Benington och Geddes 
2001). Materiella villkor som grad av organisering och tillgång till resurser 
såsom legitimitet och finansiella medel påverkar i mindre utsträckning 
möjligheten till representation än socialt konstruerade villkor såsom 
problemdefinition och syn på resurser och aktörer som kan bidra i 
utvecklingsarbetet. 

Ytterligare en spänning tycks uppstå ur ambitionen att ha bred 
representation och arbeta med både ”top down”- och ”bottom up”-strategi. 
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Hudson och Rönnblom (2003) har beskrivit detta dilemma som en spänning 
mellan att vilja inkludera många olika aktörer och att samtidigt agera genom 
konsensus.  Partnerskapen riskerar att utgå från de perspektiv som flest eller 
starkast aktörer företräder (en minsta gemensamma nämnare), snarare än från 
en bredd i perspektiv, vilket kan förklara att konflikter och skilda intressen 
osynliggörs i eller exkluderas från partnerskapen (Hudson och Rönnblom 
2003). Resultaten från min studie visar att detsamma tycks gälla för 
representation, inflytande och delaktighet i partnerskap. Om konsensus råder 
kring arbetssätt som majoriteten känner sig bekväm i, riskerar dessa 
arbetsformer att oproblematiserade verka normgivande för arbetet och på så 
vis inkludera vissa aktörer och exkludera andra aktörer.  

Representation och delaktighet i partnerskap – 
reproduktion eller utmaning? 
 
Resultaten ovan bekräftar i stor utsträckning tidigare studier av representation 
och delaktighet i partnerskap som visat att representationen snarare 
reproducerar rådande maktstrukturer än utmanar dem (Andersson 2006, 
2008; Benington och Geddes 2001; Bull 2001; Hedlund 2008; Hudson och 
Rönnblom 2003; Westberg, Kronvall och Hård 2005). Ambitionen att skapa 
bred representation tycks motverkas av ambitionen att samverka i konsensus.  

Vidare tycks strategin att kombinera ett ”bottom up”- med ett ”top 
down”-perspektiv (att föra samman aktörer från olika nivåer) skapa 
svårigheter. Relationerna är inte jämlika utanför partnerskapet och därför inte 
heller i partnerskapet. Genom att studera demokratiska aspekter av 
partnerskap synliggörs vilka som representeras och vilka som inte 
representeras. I mindre utsträckning säger det något om vilka följder detta får 
för utvecklingsarbetet. För att förstå mer om vilken typ av utvecklingsarbete 
som skapas och hur det går till, behöver vi studera hur partnerskapen 
organiserar sitt arbete. Detta kommer att beskrivas och analyseras i kapitel 7.
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7. Organisering av partnerskapsarbetet 

Kapitlet syftar till att beskriva och analysera hur arbetet i utvecklings-
partnerskapen organiseras. Närmare bestämt presenteras det empiriska 
materialet genom fokus på utvecklingspartnerskapets tillkomst, organisation 
av partnerskapsarbetet samt arbetsfördelning, ansvar och roller. 

Materialet som presenteras i kapitlet är både kvantitativt och kvalitativt 
och bygger på erfarenheter som partner, deltagare och koordinatorer uppgett 
om arbetet och om deras olika roller i partnerskapet. I de två första avsnitten 
används exempel på initiering och organisation från ett fåtal 
utvecklingspartnerskap i form av fallbeskrivningar. Vidare presenteras 
material från intervjuer med partner och koordinatorer från ytterligare 
utvecklingspartnerskap. 

De frågor som behandlas är följande: Partnerskapens tillkomst och 
organisation, relationen mellan partnerskapet och partner, partnerrollen, 
deltagarrollen i relation till begreppet empowerment samt koordinatorernas 
roll. Avslutningsvis diskuteras hur partnerskapens organisering och roller kan 
förstås i relation till olika utvecklingsstrategier och omgivningens 
förväntningar och villkor.  

Partnerskapens tillkomst  
 
I tidigare kapitel har vi fått en bild av partnerskap som idé inom EQUAL-
programmet och en bild av vilka som är partner i partnerskapen och hur de 
upplever möjligheterna till inflytande och delaktighet i partnerskap. Att 
partnerskap skapas kan förklaras med att Europeiska socialfondens krav för 
att beviljas medel inom ramen för EQUAL. Lokalt och regionalt där 
partnerskapen bildats och verkar finns även andra drivkrafter och tankar 
kring hur partnerskapen bildas och organiseras. EU:s krav på 
utvecklingspartnerskap kan ses som tvingande för aktörer som vill vara 
delaktiga i EQUAL-programmet. Att bilda partnerskap kan ses som ett sätt 
att ta del av omgivningens resurser (Pfeffer och Salancik 1978). Vilka andra 
drivkrafter finns bakom skapandet av partnerskap? Hur går processen att 
finna partner och en gemensam problemdefinition till?   

I enkätundersökningen ställdes flera frågor kring partnerskapets tillkomst 
för att försöka fånga vilka som varit delaktiga i initieringsprocessen och hur 
partnerskapet format sitt gemensamma syfte. I syfte att få en bild av när 
utvecklingspartnerskapens partner och koordinatorer kom in i arbetet ställdes 
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följande fråga: När kom du som partner/koordinator in i partnerskapet? 
Svaren fördelades såsom visas i figur 1410. 

 
 

 
 
 

Figur 14. Svarsfördelning på fråga 7. När kom du som partner/koordinator in i 
partnerskapet? 

 
Närmare hälften, 47 procent av partner och koordinatorer har funnits med i 
samarbetet när ansökan skrevs under, i initieringsskedet, ytterligare 20 
procent av partnerna och koordinatorerna kom in i partnerskapet under 
idéutvecklingsfasen. En mindre andel blev involverade under genomförande-
fasen då arbetet till stor del redan var utstakat och utformningen av 
problemdefinitioner, lösningsförslag och verksamhet redan var gjorda.  

Varför väljer organisationerna att ingå som partner? För att veta mer om 
motiven bakom organisationernas deltagande ställdes en fråga om detta. 
Svarsalternativen var fasta och det var möjligt att ange fler än ett alternativ. 
Dessa presenteras i figur 1511. 

 
 
 

                                                 
10 3 procent har angett ej svar på denna fråga och 1 procent har svarat annat.  
11 13 procent har angett annat på denna fråga. 
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Figur 15. Svarsfördelning på fråga 9. Varför gick din organisation in som partner i 
partnerskapet? (Du kan kryssa för mer än ett alternativ). 

 
I enkätsvaren som redovisas i figur 15 uppger partner och koordinatorer att 
förhoppningarna med partnerskapsarbetet är att kunna påverka på en mer 
genomgripande nivå samt att mobilisera kunskap, kontakter och ekonomiskt 
stöd för utveckling. Dessa svar tyder på att organisationerna bara i låg 
utsträckning ser bildandet av partnerskap som ett sätt att skapa resurser i form 
av ekonomiska medel. Här tycks snarare möjligheten att vara med och 
påverka, kunskap och kontakter (som skulle kunna betraktas som resurser 
och som legitimitetsskapande för den egna verksamheten) vara viktigare 
drivkrafter för att vara partner.  

Tre exempel på initiering av utvecklingspartnerskap 
 
I syfte att få en bild av hur partnerskap initieras ställdes även frågor kring 
detta under intervjuerna och under ett arbetsseminarium i gruppen NTG 
Partnerskap. Här återges deltagarnas beskrivningar av hur deras partnerskap 
initierades som fallbeskrivningar. Fokus i beskrivningarna ligger på hur 
initiativet till utvecklingspartnerskapen kom till, hur det gemensamma 
problemet definierades och hur arbetet förankrades.  

De tre partnerskapen som används som fall är valda utifrån att de 
representerar skilda sätt att initiera ett utvecklingspartnerskap. I exemplen 
framkommer både gemensamma drag och skillnader. Beskrivningarna av 
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partnerskap k och partnerskap h är presentationer som dessa koordinatorer 
hållit vid ett arbetsseminarium i NTG Partnerskap. Beskrivningen av 
partnerskap a kommer från en intervju med koordinatorn och tre 
delprojektledare i utvecklingspartnerskapet.  

Utvecklingspartnerskapet k – en bred inbjudan  
 
I samband med utlysningen av EQUAL-programmet inbjöd Länsstyrelsen till 
ett informationsmöte. Mötet resulterade i att det bildades en arbetsgrupp som 
skulle arbeta med att inom länet mobilisera aktörer och hitta konkreta 
verksamhetsidéer under det övergripande temat mångfald. I takt med att 
ambitionerna och arbetsmängden i gruppen ökade, bestämde sig involverade 
parter för att gemensamt bidra till finansieringen av en heltidsanställd person 
som kom att bli ett viktigt stöd i processen fram till ansökan.  

Arbetsgruppen vidgades och många av deltagarna kom så småningom att 
bli deltagande partner i utvecklingspartnerskapet. Arbetet skedde genom 
breda inbjudningar och information om EQUAL till en mängd olika regionala 
aktörer. Arbetsgruppen bjöd in till ett öppet idéseminarium för att få en bild 
av vilka idéer som fanns hos ”folk ute i länet” kring temat mångfald. Ett 
hundratal regionala aktörer kontaktades och ett femtiotal intresserade kom till 
seminariet. Parallellt med detta ”idésökningsarbete” pågick ett regionalt 
arbete för att stärka en vision i länet som också handlade om mångfald. 
Idéseminariet med tema mångfald och initieringen av ett partnerskap inom 
EQUAL-programmet länkades till länets redan befintliga visionsarbete och 
fick på så vis stöd bland annat av landshövdingen. Att partnerskapet 
förankrades i ett redan pågående regionalt arbete och hos landshövdingen 
kom senare att visa sig vara betydelsefullt för partnerskapets legitimitet i 
länet. 

Efter seminariet och ett sållningsarbete som arbetsgruppen gjorde 
återstod slutligen sju idéer, som omarbetades till de sex delprojekt som kom 
att utgöra utvecklingspartnerskapet. Hela processen, från att utlysningen av 
EQUAL lanserades, de sex delprojekten valts ut, partner rekryterats och till 
en färdig ansökan tog cirka ett år. Ingen finansiering var klar förrän samtliga 
idéer processats klart. Utvecklingspartnerskapet kom att bestå av fjorton olika 
partnerorganisationer som tillsammans inom ramen för ett gemensamt syfte – 
att öka medvetenheten om betydelsen av bred mångfald och ett öppnare 
arbetsliv i länet – har bedrivit verksamhet i form av sex olika delprojekt för 
att synliggöra de möjligheter som en bred mångfald kan ge för individer, 
arbetsplatser och för länet i stort. (Partnerskap k, koordinator)  
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Bildandet av detta partnerskap byggde på att ett redan pågående regionalt 
arbete, men skedde genom en bred inbjudan för att finna nya idéer.  
Förankringen kan sägas ha skett genom en horisontell och vertikal förankring 
och genom att olika nivåer möts (Nilsson och Svensson 2008). En 
arbetsgrupp bildades som arbetade med en bred inbjudan till olika aktörer i 
länet, men också med att förankra arbetet hos landshövdingen som gav 
legitimitet åt arbetet.  

Utvecklingspartnerskapet h – en färdig idé  
 
Idén till utvecklingspartnerskapet h uppstod då ett antal aktörer, som senare 
kom att bli partner, utifrån sina olika erfarenheter i ordinarie verksamheter 
och tidigare utvecklingsarbeten såg ett behov av arbetsplatsförlagd 
introduktion för nyanlända flyktingar och invandrare. Tanken var att denna 
form av introduktion skulle kunna möjliggöra tidigare inträde i arbetslivet 
och deltagande i samhället.  

Koordinatorn, som var med under initieringsfasen, hade tidigare arbetat i 
flera Växtkraft Mål 3-finansierade projekt där målgrupperna varit 
långtidsarbetslösa och nyanlända flyktingar och invandrare. Tillsammans 
med några aktörer som koordinatorn sen tidigare hade kontakt med 
diskuterades en idé till det blivande partnerskapsarbetet. Utifrån erfarenheter 
från tidigare projekt visste de involverade att många projekt bara leder till att 
ett behov identifieras och en testverksamhet genomförs och i bästa fall 
utvärderas. Sällan finns dock möjligheter att implementera verksamheten 
som lett till goda resultat eller att förändra ineffektiva processer inom de 
medverkandes ordinarie verksamheter. Med dessa erfarenheter som bakgrund 
var tanken att undersöka om utvecklingspartnerskap som arbetsform skapar 
bättre förutsättningar än traditionella projektstyrgrupper för integrering av 
resultat. En viktig förutsättning för detta var att finansieringen av 
partnerskapet tryggats under en längre tidsperiod än vad som är vanligt i ett 
tidsbegränsat projekt. På så vis var förhoppningarna att få längre tid på sig för 
att integrera modellen för arbetsplatsförlagd introduktion för nyanlända 
flyktingar och invandrare.   

Två veckor innan ansökan skulle vara klar påbörjades initieringsarbetet 
genom att mobilisera tänkbara aktörer för att ta fram en modell för 
arbetsplatsförlagd introduktion. Denna mobilisering baserades på ett väl 
uppbyggt kontaktnät och en intressentundersökning och analys över lämpliga 
partner. Ambitionen var att undvika ett partnerskap med personer som bara 
skulle sitta på möten och att skapa ett partnerskap som möjliggjorde 
implementering av arbetet. En önskan var därför att kombinera partner med 
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erfarenhet av att arbeta mer flexibelt och nätverksinriktat än kommunala 
förvaltningar och partner med kunskap om förvaltningssystemet. Efter analys 
av lämpliga partner kom utvecklingspartnerskapet att utgöras av sju partner. 
(Partnerskap h, koordinator) 

I det här fallet fanns en tydlig idé om partnerskapets gemensamma 
problemområde och ett förslag till lösning att pröva och implementera. 
Liksom i det första exemplet tycks förankring vara centralt i detta exempel, 
partner valdes utifrån deras möjligheter att bidra till implementering. Partner 
valdes utifrån tidigare kontaktnät och kunskaper, och utifrån en medveten 
tanke om att det behövdes partner med kunskap om att arbeta i nätverk, men 
även i traditionella organisationer. Initieringen av detta partnerskap präglas 
av en tilltro till partnerskap som organiseringsform för att mer effektivt 
integrera resultaten av ett utvecklingsarbete samt av tilltron till behovet av att 
kombinera olika strategier i ett utvecklingsarbete. Här återfinns inslag av 
både planerings- och nätverksstrategier (Svensson och von Otter 2001). 

Utvecklingspartnerskapet a – ett politiskt uppdrag 
 
Bakgrunden till utvecklingspartnerskapet a var att flera större 
tillverkningsindustrier i regionen under kort tid avvecklade eller flyttade 
produktionen, vilket ledde till en snabbt ökande arbetslöshet.  Dåvarande 
kommunalrådet i en av regionens kommuner ville hitta en lösning på den 
ökande arbetslösheten genom att skapa bättre förutsättningar för nya företag 
att etablera sig i regionen. Näringslivssekreterarna i regionens tre kommuner 
fick i uppdrag av kommunstyrelsen att ansöka om medel från EQUAL. 
EQUAL-programmet sågs även som en möjlighet att finansiera ett antal 
mindre, redan befintliga, projekt i regionen. Näringslivssekreterarna skrev en 
ansökan till ESF-rådet, men fick avslag på denna. Då anlitade de tre 
kommunerna en konsult med erfarenhet av att söka EU-medel för att skriva 
ansökan.  

Hon hade ju vana att söka om EU-medel och använda alla de ord som jag 
tror att många här inte ens förstår. (Partnerskap a, koordinator) 

Intresset för utvecklingspartnerskapet så som det skrevs fram i konsultens 
ansökan blev stort. Ansökan beviljades och utvecklingspartnerskapet bestod 
av 40 partner. En tid efter att ansökan beviljats och arbetet var redo att 
påbörjas skedde ett politiskt maktskifte i regionen och konsulten som 
koordinerat arbetet under ansökningsarbetet gick vidare för att arbeta med 
andra uppdrag. Nu fanns varken initiativtagarna (politiker) eller konsulten 
som formulerat ansökan kvar. När koordinatorn och de nyanställda 
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delprojektledarna för delprojekten skulle starta arbetet visade det sig att 
utvecklingspartnerskapet var dåligt förankrat hos de partner som ingick, både 
hos chefer och hos personal i partnerorganisationerna.  

När man skrev på kontraktet hade man inte förstått meningen med ett 
utvecklingspartnerskap, och nu ställde man sig frågande ”är det vi som ska 
göra något”? (Partnerskap a, koordinator) 

Koordinatorn och delprojektledarna menar att utvecklingspartnerskapets 
bristfälliga förankring ledde till en splittring kring partnerskapets 
gemensamma mål och syfte. Var syftet att öka antalet företag som etablerade 
sig i regionen eller att ändra strukturer och attityder för att på så vis öka 
möjligheterna för svaga grupper att starta företag? I regionen fanns en 
förhoppning att utvecklingspartnerskapet skulle lösa problem med 
arbetslöshet och olika definitioner av utvecklingspartnerskapets mål ledde till 
ett missnöje bland partner som upplevde att partnerskapet inte gjorde rätt 
saker. (Partnerskap a, koordinator och tre delprojektledare) 

I detta partnerskap fanns ett politiskt uppdrag till tjänstemän som grund 
för arbetet. Men uppdraget var löst formulerat och idén var endast löst 
förankrat. Genom ett politiskt skifte och att ansökan skrevs av en konsult som 
senare inte fanns kvar för att driva arbetet, saknades både definition av det 
gemensamma problemet och förankring i regionen och i organisationerna då 
arbetet skulle starta. I detta partnerskap kan initieringen av partnerskap sägas 
ha skett utifrån en drivkraft att skapa resurser till ett arbete och en anpassning 
till den idé om utvecklingspartnerskap som finns i EQUAL-programmet. 
Åtminstone retoriskt, utifrån en retorik om konsulten behärskade. Idén hade 
dock inte förankrats i regionen och meningsskiljaktigheter kring vad som var 
partnerskapets roll och gemensamma uppgift blev synliga när arbetet skulle 
konkretiseras i praktisk verksamhet.  

Anpassning och lokal variation i partnerskapens 
tillkomst 
 
Resultaten visar att partnerskapen tillkommit på olika sätt med olika 
strategier och motiv. Fallbeskrivningarna visar på exempel på ett brett 
deltagande, en färdig idé och ett politiskt uppdrag. Fallbeskrivningarna visar 
att initiativet i stort sett kommit från offentlig sektor. De visar också att en 
mindre grupp av drivande aktörer har mobiliserat övriga. I enkäten 
framkommer att hälften av partnerna inte deltagit i arbetet att formulera 
partnerskapets syfte.  Motiven till organisationernas deltagande som partner 
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grundar sig i förhoppningar om att få tillgång till kontakter, kunskaper och 
medel. Partnerskapets existens motiveras genom att det utgör en möjlighet att 
arbeta med en fråga som är gemensam för samtliga partner och som varje 
organisation identifierar som relevant nog för att vilja ingå som partner.  

De tre utvecklingspartnerskapen i fallbeskrivningarna initierades på olika 
sätt och pekar på problem med att kombinera bred representation och 
förankring för partnerskapsarbetet, eller ”top down”- och ”bottom up”-
strategier.  

Med en bred inbjudan krävs en sållning av idéer för att få ihop ett 
partnerskap, och frågan är om partnerskapet består av ett gemensamt problem 
eller av en mängd aktörer som samlas under ett övergripande problemområde 
och i så fall vilka förutsättningar skapas då för samverkan?  

Med en klart definierad idé, ett existerande kontaktnät och tankar om 
organiseringens betydelse som i partnerskap h påminner strategin till stor del 
om en traditionell projektorganisering präglad av planeringsstrategi där mål, 
medel och aktörer är färdiga från början (Lindkvist och Söderlund 2006; 
Svensson och von Otter 2001;). I detta exempel används partnerskap snarare 
som ett verktyg för implementering av en färdig idé än som en 
organiseringsform för innovation.  

Partnerskap a är ett exempel som synliggör hur förankring (både 
horisontell och vertikal) kan finnas på ett retoriskt plan när det handlar om att 
enas om en ansökan, men där konflikter och skilda synsätt på arbetssätt och 
mål blir tydliga när arbetet ska realiseras. Här anpassades partnerskapets idé, 
såsom den framstod i ansökan, efter vad en konsult antog behövdes för att 
beviljas medel snarare än efter lokala behov och initiativ. Det gemensamma 
problemet formulerades utifrån ett ”top down”- perspektiv och inte av dem 
som senare skulle driva arbetet och ansvara för dess resultat. 

Gemensamt för dessa tre exempel är att de alla anpassat sig efter den idé 
om partnerskap som finns i EQUAL-programmet och att de visar på behov av 
vissa resurser som krävs för att kunna skriva en ansökan och beviljas medel. 
Det krävs kunskap om att skriva ansökningar, rätt språk, kontakter och tid för 
att kunna skriva en framgångsrik ansökan.  

Exemplen visar att partnerskapen anpassar sig till EU:s krav för att 
beviljas medel, men att det finns stora lokala variationer i hur stor 
genomslagskraft idén om partnerskap har haft. Endast i det ena av exemplen, 
i partnerskap h, var organiseringsformen av intresse för partnerna i 
initieringsfasen. I de andra exemplen tycks den snarare ha varit en följd av 
EU:s krav. Resultaten visar att tillgången till resurser tycks viktigare i 
initieringen av partnerskap än idén om organiseringsformen partnerskap som 
överlägsen andra organiseringsformer för utvecklingsarbete. Partnerskapen 
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anpassar sig i ansökan efter programdokumentens partnerskapsidé, 
åtminstone på ett retoriskt plan. 

Partnerskapens organisation 
 
I detta avsnitt behandlas hur partnerskapen har organiserat arbetet. Här 
beskrivs framförallt det interna arbetet och organiseringen, administrationen 
av projektet och att driva testverksamheter.  

Två exempel på utvecklingspartnerskapens organisation 
 
För att visa olika bilder av hur utvecklingspartnerskap som organisation kan 
se ut beskrivs två exempel som visar på olika sätt att organisera 
verksamheten. Dessa beskrivningar bygger på presentationer som 
koordinatorer och delprojektledare har hållit vid två arbetsseminarier i NTG 
Partnerskap och är valda utifrån att de representerar två skilda sätt att arbeta.  

Utvecklingspartnerskapet i – ett partnerskap eller tre 
delprojekt? 
 
Partnerskap i är ett utvecklingspartnerskap uppbyggt på samverkan mellan tre 
olika regioner. Det gemensamma utvecklingsområdet för partnerskapet var 
att utveckla nya metoder för vuxnas lärande genom att bedriva 
försöksverksamheter i liten skala med arbetsplatsen som arena för lärandet. 
Initiativet till partnerskapet togs av Arbetslivsinstitutet som tidigare bedrivit 
verksamhet med de tre regionerna var för sig och som såg att dessa skulle 
kunna vinna på att samarbeta. Tanken var att det skulle ske ett 
erfarenhetsutbyte om lärande på arbetsplatsen mellan de tre regionerna. För 
att främja detta gemensamma lärande knöts ett FoU-stöd till partnerskapet i 
form av ett FoU-centrum, som också kom att bli partner med ansvar för 
koordination och forskning. 

Delprojektledarna beskriver hur utvecklingspartnerskapet i kom att bli en 
komplex organisation som verkade på olika ”nivåer” – lokalt, nationellt och 
transnationellt. Det operativa arbetet skedde på lokal nivå i regionerna, 
medan strategiska beslut fattades på nationell nivå i utvecklingspartnerskapet. 
Det tematiska arbetet organiserades på den transnationella nivån. I 
utvecklingspartnerskapet ingick även en forskare då interaktiv forskning och 
analys var tänkt att fungera som ett stöd för utvecklingsarbetet (se Larsson 
2007). 
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Utvecklingspartnerskapets komplexa organisation ställde krav på 
tydlighet, samordning och utvecklad samverkan. ESF-rådets kontaktperson 
varnade redan i början för att partnerskapet skulle kunna komma att få svårt 
att hålla ihop verksamheten mellan de olika regionerna och nivåerna. De 
ansvariga framhöll snarare de tre regionernas självständighet och den lokala 
förankringen, men tonade ned kravet på samverkan, gemensamt ansvar och 
koordination. 

Syftet med utvecklingsarbetet stämdes av på en strategisk nivå vid 
initieringen, men utan att de som operativt berördes av arbetet involverades. 
Det visade sig snart att det fanns ett ”glapp” mellan den strategiska nivån och 
den operativa nivån – bland annat när man skulle få igång de lokala 
verkstäderna där verksamheterna med arbetsplatslärande skulle ske.  

Med stark fokusering på de lokala verksamheterna i projekten blev det 
svårt att finna gemensamma frågor för nationell samverkan. Samtidigt som 
de tre regionerna kom att bli allt mer autonoma framkom att den strategiska 
nivån, utvecklingspartnerskapet, inte kunde lösa de problem som uppstod 
lokalt. Partnerna fanns snarare ute i respektive regioner, i ett regionalt 
samarbete snarare än i ett gemensamt utvecklingspartnerskap.  

Den starka lokala och regionala fokuseringen ledde till att tre lokala 
partnerskap bildades, med olika utgångspunkter och skilda målgrupper. I en 
region valde delprojektledaren och partnerna att i första hand fokusera på 
näringslivets behov. Tanken var att forma en modell för trainee-verksamhet 
som en ingång för lågutbildade till arbetsmarknaden, samtidigt som redan 
anställda på företagen skulle kunna frigöras och få möjlighet att vidareutbilda 
sig. 

I en annan region utgick arbetet från en grupp långtidssjukskrivna. 
Arbetet var inriktat på empowerment, det vill säga ambitionen att stärka 
individernas självkänsla och öka deras resurser. I det här fallet blev idén med 
arbetsplatslärande inte relevant, eftersom gruppen långtidssjukskrivna inte 
hade tillgång till arbetsplatsen och i många fall inte skulle komma att 
återvända till samma arbetsplats.  

I den tredje regionen skulle en större industri läggas ner. Syftet med 
delprojektet i denna region var att utveckla metoder för att via undervisning i 
svenska språket slussa uppsagda invandrare vidare till de små företag i 
regionen som haft svårt att finna kompetent arbetskraft. Ett problem uppstod 
då det visade sig att de uppsagda invandrarna aldrig blev arbetslösa, de 
rekryterades snabbt av nya arbetsgivare utan stöd av partnerskapet. Så 
småningom identifierades dock andra utestängningsmekanismer som var 
angelägna för denna region att arbeta vidare med och delprojektet i regionen 
kom att handla om dessa frågor istället. Innan verksamheten var igång hade 
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dock redan flera månader av den tid som partnerskapet stöd från EQUAL 
passerat. 

Efter en tid var verksamhet inom samtliga tre regioner igång. De tre 
regionernas aktiviteter kom emellertid att skilja sig åt, både vad gällde 
innehåll och arbetsformer. Partnerskapet blev på så vis tre lokala 
utvecklingspartnerskap, och kopplingen till ett gemensamt nationellt 
utvecklingspartnerskap var otydlig. Efter en tid visade det sig dessutom att en 
av de lokala koordinatorerna inte såg sig som koordinator utan betraktade sig 
som en delprojektledare. Det fanns således olika åsikter om hur arbetet i 
regionerna skulle organiseras och ledas. I partnerskapet skulle tre autonoma 
verksamheter hållas ihop, vilket gjorde att det blev svårt att få någon att ta ett 
övergripande ansvar. (Partnerskap i, delprojektledare 1 och 3)  

Delprojektledarnas erfarenheter visar hur viktigt det är att tydligt 
konkretisera vad det gemensamma problemet består av och att gemensamt 
klargöra hur var och en ser på sin roll som partner respektive koordinator. Är 
det ett utvecklingspartnerskap eller olika delprojekt? Vilka kostnader och 
vinster innebär samverkan? Att få det gemensamma problemet konkret och 
synliggjort för alla partner är betydande för ett partnerskapsarbete och en 
förutsättning för att lyfta fokus från det egna delprojektet till ett gemensamt 
utvecklingspartnerskap, som dessutom har en transnationell del. I 
utvecklingspartnerskapet uppstod problem till följd av att den operativa 
verksamheten bedrevs på tre skilda platser i landet med en otydlig gemensam 
nämnare. Den operativa verksamheten kom att bestå av tre tämligen 
autonoma lokala verksamheter. Detta går att jämföra med Nilssons (2008) 
resultat som visar att partnerskap inom regionalfondsprogrammet ofta skapar 
lösa kopplingar mellan de olika aktörerna – fokus hamnar ofta på delprojekt 
och kopplingen mellan projekten är oklara. Att organisera i partnerskap tycks 
snarast vara fråga om en anpassning till de krav som ställs för att bevilja 
medel än en vilja eller ett behov att samverka – konstruktionen av de tre 
regionerna som ska mötas i ett och samma partnerskap tycks inte grundad i 
behov definierade av de lokala aktörerna som ska arbeta med 
utvecklingsarbetet utan av de aktörer (koordinatorerna i varje region 
tillsammans med FoU-centrumet och Arbetslivsinstitutet) som skrev ansökan.    

Utvecklingspartnerskapet j – ett stort och komplext 
partnerskap 
 
Initiativet till utvecklingspartnerskapet j togs för att fånga upp och ta tillvara 
erfarenheter från tidigare EU-projekt. Avsikten var att bygga vidare på de 
kontaktnät som etablerats genom dessa projekt. Det övergripande syftet med 
partnerskapet var att ge människor möjlighet att stanna kvar och klara sin 
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försörjning på hemorten. Utvecklingspartnerskapet valde att arbeta i Sveriges 
fyra nordligaste län – Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. 
Målgruppen var offentliga myndigheter och organisationer med ansvar för 
lokala frågor och med möjlighet att påverka den lokala arbetsmarknaden. 

Partnerskap j byggdes upp med en stor organisation och med många 
involverade aktörer. Totalt finns elva delprojekt inom tre temaområden. Figur 
16 nedan beskriver utvecklingspartnerskapets verksamhet. 

 
 

 
 

Figur 16. Utvecklingspartnerskapet j - organisation och verksamhet. 

 
Verksamheten omfattade olika frågor och en mängd initiativ. Exempel på 
frågor som partnerskapet arbetade med var stöd till enskilda lokala initiativ 
för att utveckla och genomföra nya idéer, aktiviteter för att ge ungdomar 
möjlighet att bo kvar på hemorten samt insatser för människor som riskerar 
utanförskap. Partnerskapet valde alltså i första hand att organisera sitt 
utvecklingsarbete genom delprojekt i syfte att ge tydlighet av ägarskapet och 
en bättre samordning jämfört med om verksamheten organiserats med hjälp 
av ”lokala utvecklingspartnerskap”. På så sätt blev utvecklingspartnerskapet 
ägare av frågorna och därigenom ”beställare” av verksamheten i de olika 
delprojekten. Utvecklingspartnerskapet bestod av tolv operativa partner samt 
fyra strategiska partner. De senare fanns dock inte med från början, utan 
tillkom efterhand då behov uppkom av att utvidga partnerskapet för att kunna 
påverka viktiga beslut. Dessutom bildades fem undergrupper med såväl 
geografisk som tematisk indelning (se figur 16). Ett erfarenhetsråd med 
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sakkunniga forskare från fyra olika universitet skapades som stöd för 
utvecklings- och analysarbetet. Erfarenhetsrådet gav stöd och råd till såväl 
delprojekten som deras målgrupper. Tanken var att de med sin expertkunskap 
ska definiera problem, men också möjliga lösningar för att få till stånd 
förändringar i samhället. 

För att hålla samman utvecklingspartnerskapet och all dess verksamhet, 
hade partnerskapet tre till fyra partnerskapsmöten per år. På dessa möten 
behandlades främst frågor kring ekonomi och administration. Dessutom 
redovisades rapporter från samtliga delprojekt och det transnationella arbetet. 
Alla partnerskapsmöten ägde rum med en övernattning.  Detta sätt att 
organisera mötena med utrymme för socialt umgänge på kvällen var en av 
framgångsfaktorerna för att relationerna i partnerskapet skulle fungera. 
Utöver partnerskapsmötena har varje undergrupp tre till fyra möten vardera 
per år. Ett väl fungerande informations- och kommunikationsflöde var en 
nyckelfaktor för att behålla gemensamt fokus i partnerskapet som hade 
många aktörer och flera olika delprojekt med skilda verksamheter. 
(Partnerskap j, koordinator) 

Utvecklingspartnerskap i och j har en komplex organisation med flera 
skilda nivåer och en uppdelning mellan operativt arbete i de konkreta 
testverksamheterna, delprojekten och det strategiska, administrativa och 
övergripande arbetet. Det konkreta arbetet sker kontinuerligt, medan 
utvecklingspartnerskapet samlas i möten för att hantera främst administration 
och budget.  

Ett resultat som exemplen påvisar är att administration, kunskap om 
verksamheten samt strategiskt arbete är centralt för att hålla samman 
partnerskapet. Utvecklingspartnerskapen, som organisationer med syfte att 
verka på flera olika nivåer med en bred verksamhet – från konkret 
verksamhet för och med diskriminerade grupper till spridning och 
strukturpåverkan – blir komplexa organisationer som är svåra att överblicka. 
Utvecklingspartnerskap likt dessa kräver mycket administrativt arbete för att 
hållas samman. Den komplexa organiseringen gör också att koordinatorn får 
en central roll. Med en komplex organisering blir det svårt för partnerna att 
ha överblick och insyn i hela partnerskapsarbetet.  
     Utifrån dessa exempel tycks nätverksstrategin genomsyra de initiala 
idéerna om hur organiseringen ska se ut. I syfte att åstadkomma både vertikal 
och horisontell förankring skapas komplexa organisationer. Över tid tycks 
dock denna komplexitet bli svårhanterlig och den kunskap, tid och överblick 
som krävs skapar en arbetsdelning som skiljer på operativa och strategiska 
arbetsuppgifter och på olika aktörer – partner och deltagare.  
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En fragmentiserad organisering 
 
I föregående avsnitt användes två exempel för att ge en översiktlig bild av 
organisering i utvecklingspartnerskap. Avsnittet visade en komplex 
verksamhet med många organisationer och individer inblandade i olika 
aktiviteter. Samtliga utvecklingspartnerskap i exemplen i detta kapitel har 
organiserat sig genom utvecklingspartnerskapet som en central 
sammanhållande organisation med koordinator och administration och 
delprojekt där konkret testverksamhet sker. Detta innebär att strategiska 
beslut sker på en nivå och operativ verksamhet för att pröva olika lösningar 
på utvecklingspartnerskapets gemensamma problem sker på en annan nivå.  

Koordinatorn för partnerskap k beskriver i en intervju problematiken 
med att hålla samman alla partner i ett gemensamt utvecklingspartnerskap 
och undvika att varje partner enbart engagerar sig i ”sitt” delprojekt. För att 
synliggöra hur partnerna identifierade sin roll i utvecklingspartnerskapet i 
relation till delprojekten ritade koordinatorn en bild som illustreras i figur 17.  

 
 
     

 
 
 
 
 

Figur 17. Partnernas förhållningssätt till relationen mellan utvecklingspartnerskap 
och delprojekt. 
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Den vänstra bilden i figur 17 beskriver hur utvecklingspartnerskapet bestod 
av koordinatorn och administratören som drev och ansvarade för arbetet. Här 
är partner delaktiga i delprojekten – inte i utvecklingspartnerskapets 
gemensamma arbete och helhet. Därför finns partner och delprojekt utanför 
utvecklingspartnerskapet i figur 17. Den högra bilden illustrerar 
partnerskapet när partner och delprojekt verkar inom utvecklings-
partnerskapet tillsammans med koordinator, administratör och andra partner 
och delprojekt. I den högra bilden driver och ansvarar samtliga aktörer 
gemensamt för arbetet – delprojekten och partnerorganisationerna ligger 
därför inom utvecklingspartnerskapet.   

Relationen mellan delprojekten och utvecklingspartnerskapet har delvis 
förändrats över tid där utvecklingen gått från den samverkansform som 
beskrivs i den vänstra bilden mot den högra, men formen för samverkan 
varierar beroende av vilken fråga som diskuteras. Diskuteras en gemensam 
fråga för hela partnerskapet – t.ex. det transnationella utbytet – blir 
utvecklingspartnerskapet ett vi. När frågor kring enskilda partner eller 
delprojekt diskuteras så blir delprojektet ett vi. En förändring har skett över 
tid, men koordinatorn upplever att detta varierat beroende av vilka frågor som 
diskuteras. Förändringen beror enligt koordinatorn dels på ett medvetet arbete 
från koordinatorn att påtala vikten av att se helheten, dels på att partner själva 
sett detta behov. (Partnerskap k, koordinator). 

Denna arbetsdelning, i en komplex och fragmentiserad organisation, kan 
ses som en organisering med inslag av både ”top down”- och ”bottom up”-
strategier. I partnerskapen återfinns inslag från både planerings-, aktiverings- 
och nätverksstrategi (Svensson och von Otter 2001). Ett viktigt resultat är att 
olika strategier och perspektiv används parallellt i organiseringen, men på 
olika nivåer. Arbetet organiseras på olika sätt beroende på vilken nivå i 
partnerskapen som det sker på. På den strategiska nivån i utvecklings-
partnerskapen tycks arbetet präglas av en planeringsstrategi i syfte att möta 
de krav på redovisning av ekonomi och resultat som ESF-rådet och ingående 
partnerorganisationer ställer. På den operativa nivån, i arbetet med 
deltagarna, präglas verksamheten dels av en planeringsstrategi där det 
handlar om att genomföra aktiviteter som skapar arbetstillfällen och konkreta 
resultat på kort sikt, dels inslag av aktiveringsstrategin där deltagarna i större 
utsträckning än i utvecklingspartnerskapet har möjlighet till inflytande utifrån 
lokala erfarenheter och behov.  

Hur arbetet organiseras har också bäring på vilken typ av utveckling som 
arbetet skapar. Resultaten visar att partnerskapen genom att fragmentisera 
arbetet försöker hantera det dilemma som Sahlin Andersson (2006) beskriver 
som en spänning mellan planering och flexibilitet. En organisation utvecklas 
som har en viss flexibilitet på en operativ nivå, men som styrs av en 
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planeringsstrategi på en övergripande nivå. Det tycks som att framförallt den 
övergripande nivån i partnerskap över tid utvecklas till att bli allt mer 
byråkratisk och hierarkisk för att möta krav från ESF-rådet och 
partnerorganisationerna. Logiken i ordinarie verksamhet påverkar på så vis 
möjligheterna att bedriva utvecklingsarbete. Ellström (2002) beskriver hur 
produktionslogiken som råder i ordinarie verksamhet kommer att dominera 
och tränga undan utvecklingsorganisationen. I partnerskapen tycks 
produktionslogiken förvandla utvecklingsorganisationen partnerskapet 
genom att göra sig gällande på den övergripande nivån och försvåra arbetet 
att ta tillvara resultat från utvecklingsarbetet på operativ nivå i delprojekten. 
Gränserna för det temporära partnerskapet och ordinarie verksamheter blir 
otydliga genom att ordinarie verksamhets krav omvandlar partnerskapet.  

Partnerrollen – att bevaka och förändra 
 
Enligt enkätundersökningen är utgångspunkten för partnerna att gå in i 
utvecklingspartnerskapet organisationens behov. Skälen för att gå in som 
partner är att få möjlighet att arbeta med strukturpåverkan, att få kunskap, att 
skapa kontakter och att nå organisationens verksamhetsmål. Det finns således 
tydliga förhoppningar kring vad varje partnerorganisation har att vinna på 
arbetet, men vad innebär det att vara partner? Följande citat visar hur dessa 
frågor blev synliga för koordinatorn i ett utvecklingspartnerskap: 

UP var förändringsagenter som ej förstod att de skulle driva förändring. 
Vissa sa att ”jag ska ju bara lyssna av”. Många var förvirrade och vissa 
trodde att Länsstyrelsen kommer att bestämma allt, och det är inte någon 
mening att försöka påverka. (Partnerskap d, koordinator) 

I citatet ovan menar koordinatorn att partnerna i utvecklingspartnerskapet ska 
driva förändringen, en roll som partnerna inte själva uppfattat. Vissa är med 
för att bevaka vad som sker, och andra ser inga möjligheter att påverka. I ett 
annat partnerskap, partnerskap a, gick 40 partner in i utvecklings-
partnerskapet och skrev på kontraktet, varefter frågor kring partnernas roll 
och ansvar uppstod (se kapitel 5).  

När man (partnerna) skrev på kontraktet hade man inte förstått meningen 
med utvecklingspartnerskap. Man ställde sig frågande: ”är det vi som ska 
göra något?” (Partnerskap a, koordinator) 

Den oklara partnerrollen påverkade verksamheten och innehållet på 
utvecklingspartnerskapets möten. Mötena var lågt prioriterade och bestod 
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mest av avrapportering och formalia. Koordinatorn satte agendan och 
styrgruppsordförande styrde mycket. Uppslutningen av partner var dålig och 
mötena uppfattades inte som intressanta. De som engagerade sig gjorde saker 
utanför mötet och där skapades kontakter mellan några partner i 
partnerskapet. Att engagemanget kring själva partnerskapet och rollen som 
partner var lågt förklarade koordinatorn och delprojektledarna med EQUAL-
programmets konstruktion. Det fanns inte tid att förankra syfte, arbetssätt och 
mål eller att processa förväntningar och arbetssätt med partner-
organisationerna när ansökan skrevs. Man hade behövt mer tid och det fanns 
behov av en processledare som kunnat leda processerna att forma syfte, 
arbetssätt och roller. (Partnerskap a, koordinator och delprojektledare) 

Att partnerrollen har varit oklar och att partnerskapsarbete kräver tid och 
arbete för att skapa samsyn och tydliga roller framträder som en röd tråd i 
intervjuer och möten med partnerskapen. I följande citat berättar 
delprojektledarna från ett annat utvecklingspartnerskap om just roller och 
samsyn.  

I: Om ni skulle delta i ett sådant här arbete idag där man bestämde sig för 
att man skulle arbeta i partnerskap, vad skulle ni göra annorlunda då? Eller 
ni kanske inte skulle göra något annorlunda?  

Delprojektledare 1: Joho. 

Delprojektledare 2: Jag skulle diskutera roller mycket tydligare. 
Partnerskap alltså. (…) Jag skulle vara mycket tydlig och diskutera 
igenom och definiera begreppet partnerskap. Att man gick igenom vad 
inbegriper det för oss? Vilka roller har vi? Vilket ansvar har vi? 
Rapporteringsskyldighet till varandra och allt möjligt va? Vad ska det leda 
till? Att man direkt gör klart vad det ska leda till.  

Delprojektledare 1: Likadant, det här med att det kräver tid… 

Delprojektledare 2: … att det kräver tid… 

Delprojektledare 1: Och att det är en prioriteringsfråga, och vill man inte 
prioritera att man har ett gemensamt ansvar och lägga upp strategier för 
det och avsätter den tid som krävs. Då skulle jag aldrig gå in i det, aldrig! 
För jag tror nämligen på partnerskap i vissa lägen, men det måste finnas en 
kunskap och en förankring om vad det innebär i förväg.  

Delprojektledare 2: en samsyn… 
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Delprojektledare 1: … under etableringsfasen helt klart.  

I: Krävs det mer samsyn än i en traditionell projektorganisation?  

Delprojektledare 2: Ja, i en projektorganisation så lämnar du ju över 
ansvaret till någon att lösa en uppgift. Du får en budget, du får några regler 
att det här är målet och så vidare, och sen så jobbar du med detta i en 
projektorganisation. Men i partnerskap, så är det ju en process där man 
jobbar tillsammans hela vägen till resans mål så att säga. Då kan du inte 
lämna ifrån dig ansvaret.” (Partnerskap i, delprojektledare 1 och 2) 

Delprojektledarna pekar på att partnerskapsarbete är en process där samsyn 
och gemensamt ansvar är något centralt. Gemensamt ansvar utgör också den 
huvudsakliga skillnaden mellan traditionellt projektarbete och partnerskap. I 
citatet synliggörs en idé om hur partnerskap är tänkt att fungera genom en 
gemensam process, men där arbetet snarare präglats av otydlighet. 

I ett exempel resonerar en koordinator kring hur de från början tänkte 
skilja på strategiskt och operativt arbete men valde att inte göra detta. Tanken 
var att dela partnerskapet i två – ett lokalt utvecklingspartnerskap med ansvar 
för den konkreta projektverksamheten och ett strategiskt utvecklings-
partnerskap med ansvar för spridning och påverkan. Det visade sig emellertid 
att denna organisering inte passade partnernas förväntningar. Engagemanget 
var så stort att alla ville vara delaktiga i hela arbetet. (Partnerskap h, 
koordinator 1 och 2)  
     Exemplet belyser att det är svårt att samtidigt vara delaktig och att arbeta 
strategiskt utan insyn och kunskap om helheten i ett partnerskapsarbete. 
Balans mellan arbetsfördelning å ena sidan och delaktighet, insyn och 
kunskap om verksamhetens helhet å andra sidan utgör en förutsättning för 
samverkan i partnerskap, och kanske även en förutsättning för ett gemensamt 
ansvar och åtagande för ett ömsesidigt problem. Det tycks som att den 
arbetsdelning som varit vanlig i flera partnerskap där strategisk och operativ 
verksamhet skiljs åt verkar som ett hinder för delaktiga partner. Delaktiga 
partner är vidare en förutsättning för att integrera arbetet i ordinarie 
verksamhet.  
 

Deltagare och empowerment 
 
Jag har valt ordet deltagare som benämning för de individer som ingår i 
utvecklingspartnerskapens testverksamheter, t.ex. traineeverksamhet, 
rehabilitering eller praktiktjänster. I kapitel 5 framkom att diskriminerade 
grupper sällan finns med som partner i utvecklingspartnerskapen, däremot 
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ofta som just deltagare i utvecklingspartnerskapens testverksamheter. 
Indelningen mellan partner och deltagare är på så vis empiriskt motiverad. 

Vilken roll har då deltagarna i partnerskapet, eller i relation till 
partnerskapet? I partnerskap i har deltagarna funnits representerade i 
partnerskapet. En partner beskriver fördelen med att deltagarna varit 
närvarande i partnerskapet: 

Fördelarna är väl att de får... dels att vi får höra saker direkt ifrån dem. Det 
är ju en fördel i det. De får vara med och höra vad som sägs och så här.  
Sen kan det ju vara så här ibland att man känner att man pratar om frågor, 
och det är system som blir lite knepigt för dom, med olika bestämmelser 
och hur det är och så där. Och då kan man ju känna så här att det inte är 
meningen att prata över huvudet på någon, men man kanske gör det i alla 
fall. (Partnerskap i, partner 3) 

Citatet ovan visar ett exempel på relationen mellan deltagare och partner, en 
indelning i vi och dem mellan partner och deltagare. Deltagarna är en annan 
grupp än partnerna och förväntas inte förstå bestämmelser och frågor som 
behandlas i partnerskapet. Partnern i citatet upplever en risk att tala över 
huvudet på deltagarna, snarare än att tala med deltagarna. I en intervju 
beskriver en av deltagarna i detta partnerskap hur hon uppfattar att avståndet 
mellan projektverksamhet och partnerskapet påverkat relationen mellan 
partner och deltagare.  

Så känner jag att dom här som har varit med i projektet, AF och alla dom 
här parterna, det hade varit bra om dom aktivt hade deltagit i projektet så 
vi hade lagt märke till att dom hade funnits. Ingen representant från t.ex. 
min arbetsplats har funnits med. De hade i alla fall funnits med i det vi har 
gjort någon gång, så att dom hade sett vad det är vi har sysslat med. För nu 
har det känts som om att ”det är bra att vi skickar dit dom, de tar hand om 
dom ett tag”. Ungefär som man skickar barn till dagis ”Ok nu måste jag 
springa iväg till jobbet, dom tar hand om mina barn”. Det har känts lite så. 
(Partnerskap i, deltagare) 

Här uttrycker deltagaren samma indelning i vi och dem. Partner och deltagare 
är inte ett vi tillsammans i partnerskapet. Deltagarna har arbetat tillsammans i 
projektet och partnerna i partnerskapet. Ansvaret för utvecklings-
partnerskapets problem förskjuts från att vara ett gemensamt problem till ett 
problem som ”projektet” ska lösa åt eller för partnerna. Projektet är här några 
andra än de partner som ingår i utvecklingspartnerskapet, nämligen de som 
driver delprojektet. Deltagarna blir ett problem som någon (annan) måste ta 
hand om, i det här fallet projektledarna för delprojektet. Detta visar att 
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arbetsfördelningen mellan strategiskt arbete i partnerskapet och operativt 
arbete i delprojekt även skapat inkludering och exkludering när det gäller 
vilka som räknas som relevanta aktörer och vilka som inte gör det. 

Begreppet empowerment är en grundprincip i EQUAL-programmet och 
intressant i relation till deltagarnas roll. En av frågorna i enkät-
undersökningen behandlade vad partner och koordinatorer skulle göra 
annorlunda i ett nytt partnerskapsarbete. Närmare 30 procent av dem som 
svarade på enkäten uppgav att de skulle vilja arbeta mer med empowerment 
än vad utvecklingspartnerskapet hade gjort. I telefonintervjuerna ställdes 
frågor kring vad begreppet empowerment innebar för partner och 
koordinatorer. Flera svarade att de inte visste vad empowerment betyder och 
andra gav vaga beskrivningar, och ibland gissningar kring vad begreppet 
innebar. Följande citat visar på osäkerheten kring begreppet.  

Det är jag osäker på. Jag har läst om det och jag känner igen ordet, men 
jag vet inte riktigt vad det är. (Partnerskap f, partner 1) 

Jag använder inte det ordet. Jag tycker att det är omoget att använda 
sådana där ord som man inte riktigt har grepp om. (Partnerskap f, partner 
3) 

Citaten ovan kommer från två olika partner från samma partnerskap, och 
visar att begreppet uppfattas som ett svårbegripligt ord som inte varit centralt 
för partnerskapens verksamhet. Andra svar ger en förklaring till begreppets 
innebörd relaterat till partnerskapets arbete. I följande citat innebär 
empowerment att partnerskapet arbetar med en målgrupp:  

Det betyder att man jobbar med en målgrupp, men det är dom som styr 
vad vi ska göra. Det tycker jag att vi har gjort framgångsrikt i det här 
partnerskapet. (Partnerskap g, partner 3)  

Empowerment i citatet ovan betyder att målgruppen för partnerskapets arbete 
bör styra vad partnerskapet skall göra. Här läggs ansvaret för att handla på 
partnerskapet, men med initiativ och grund i målgruppens viljor. I ett annat 
partnerskap verkar empowerment snarare har att göra med individers 
möjlighet att ta ansvar för sin egen situation.   

Jag ser det som hjälp till självhjälp. Att man som människa tar ett eget 
ansvar. (Partnerskap g, partner 3) 

Jag tolkar det som att det är individen som står i centrum. Vi tänker i banor 
som ”lika många individer, lika många behov behövs”. Detta synsätt är 
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något som vi har kommit fram till under arbetets gång. Vi har haft tid att 
lyssna av vad olika individer som kommer till oss behöver. Vår 
grundtanke är att människor kan och vill ta ansvar för sina liv. 
(Partnerskap g, partner 1) 

I telefonintervjuerna framstår, som citaten ovan visar, tre olika 
förhållningssätt till begreppet empowerment. Det första är att begreppet är 
svårförståeligt, abstrakt och saknar praktisk relevans för partnerskapets 
arbete. Det andra förhållningssättet är att empowerment betyder att 
partnerskapets arbete bör utgå från deltagarnas eller målgruppens initiativ 
och viljor. Det tredje förhållningssättet till empowerment ställer individens 
ansvar för att förändra sin situation i centrum. Individer vill och bör ta ansvar 
för sitt eget liv och partnerskapen kan hjälpa dem att göra detta.  

Begreppet empowerment används alltså på olika sätt inom programmet – 
som ett sätt att utifrån deltagarnas erfarenheter påverka partnerskapens arbete 
eller som ett sätt att poängtera individens ansvar över sin situation. I den 
senare definitionen fungerar partnerskapet som en hjälp för individen att ta 
ansvar för problemet. I den tidigare har partnerskapet ansvar för problemet, 
men behöver deltagarnas erfarenheter och synpunkter för att kunna lösa 
problemet.  

Vid ett arbetsseminarium i NTG Partnerskap diskuterades varför 
deltagarna sällan finns med i partnerskapet. En av de partner som deltog i 
diskussionen förklarade hur han trodde att partnerskapen såg på deltagarnas 
roll: 

Man vill inte ha strukturpåverkan, man vill driva projekt och fortsätta göra 
det man gör, det vill säga att ändra invandrare och så vidare. (Partnerskap 
h, partner) 

Detta citat uttrycker en misstanke om att det saknas intresse för att ändra 
strukturer, och att behoven av förändring identifieras vara något som ligger 
hos individer i diskriminerade grupper. Deltagarna ska ändra på sig. Frågan 
om deltagarnas roll präglas av hur partnerskapets gemensamma problem 
definieras och förklaras och således var ansvar för förändring läggs.  

Ett perspektiv på empowerment och ansvar för förändring som hävdar 
individers eget ansvar för sin situation riskerar att leda till att 
utvecklingsarbetet kommer att handla om anpassning till, snarare än 
förändring av, arbetsmarknaden och arbetslivets villkor.  En anpassning som 
bygger på föreställningar om att diskriminering och exkludering på 
arbetsmarknaden och i arbetslivet beror på att vissa individer och grupper 
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söker arbetet inom rätt bransch, det vill säga den bransch där möjlighet att få 
arbete finns.  

Det finns projekt inom programmet som vill uppmuntra till icke-
traditionella yrkesval. Det finns också exempel där föreställningar om genus 
och etnicitet hos delprojektledare påverkar vilka yrken eller branscher 
deltagarna uppmuntras att söka sig till. Ett exempel är en kvinna från ett 
projekt berättar om hur hon drömt om att bli lastbilschaufför och såg en 
möjlighet till detta då arbetsförmedling och åkerierna bekostat utbildning för 
flera personer. När hon föreslog detta inom projektet blev det tyst och ingen 
hjälp eller stöd fanns att få. När jag frågar varför säger hon att den enda 
förklaringen hon kan se är att hon är en relativt liten kvinna, eftersom hon vet 
flera män som utbildat sig till chaufförer inom liknande projekt i regionen 
(Partnerskap i, deltagare 2).  

Ett annat exempel är partnerskap c som riktar sig till invandrade kvinnor. 
Koordinatorn och projektledaren berättar att kvinnorna som deltar i projektet 
utifrån en patriarkal struktur i hemmet, sin ekonomiska situation och dålig 
anpassning till svenska värderingar inte kan förvänta sig att få vilka arbeten 
som helst. Läkare är ett exempel som nämns som ett ouppnåeligt yrke, 
tjänstesektorn däremot nämns som en möjlig karriärväg (Partnerskap c, 
koordinator och projektledare).  

I båda dessa fall är utvecklingspartnerskapets förhållande till deltagarna 
koppat till genus och etnicitet, vilket påverkar både relationerna mellan 
partner, koordinator och deltagare och resultatet av partnerskapens arbete.  

Utifrån deltagarnas roll och partnerskapens definition av begreppet 
empowerment synliggörs dels att partnerskap riskerar att inta en traditionell 
roll i relation till diskriminerade och exkluderade grupper. Relationen präglas 
snarare av en indelning mellan professionella välfärdsaktörer och individer 
som är i behov av deras hjälp. Begreppet empowerment tycks viktigare i 
programdokumenten och i idén partnerskap än i partnerskapens praktik. På 
en retorisk nivå anpassar sig partnerskapet efter idén om partnerskap såsom 
den framkommer i programdokumenten. I sitt arbete och organisering tycks 
partnerskapet snarare anpassa sig efter partnerorganisationernas syn på och 
relation till diskriminerade och exkluderade grupper.  

Koordinator – spindel i nätet eller ledare?  
 
Koordinatorsrollen är central för samverkan i utvecklingspartnerskap. I 
enkäten och i intervjuer framträder ett gemensamt ansvar som utmärkande för 
partnerskap. I intervjuer framträder resultat som visar på att koordinatorerna 
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ofta har varit drivande i arbetet. Gränsen mellan att koordinera och att leda är 
otydlig.  

Absolut en drivande roll, definitivt! (Partnerskap e, koordinator) 

Vi har ju haft två koordinatorer som avlöst varandra efter halva tiden. De 
har båda varit väldigt drivande. Jag tycker att de har varit ett bra bollplank. 
(Partnerskap g, partner 1) 

I citaten ovan framträder en drivande koordinatorsroll, något som ges en 
positiv innebörd. Så här beskriver en koordinator sin roll i 
partnerskapsarbetet: 

Det har varit självklart att jag har varit den som har varit drivande. Jag har 
stått för idéerna och drivit dem framåt. Allt har legat hos mig. Min uppgift 
har varit att bära fram dessa idéer. (Partnerskap e, koordinator) 

Koordinatorn uppfattar sig ha varit drivande och stått för idéer och definierar 
detta som en central del i uppgiften att vara koordinator. En annan 
koordinator säger sig också ha varit drivande, men hade velat ha en annan 
roll. 

Jag blev en mästrare som styrde mycket, för att det behövdes. Det var 
ingenting som jag ville. Jag hade velat ha en annan roll, en mer stöttande 
roll. Så här i efterhand ser jag att jag fick tjata om mycket och jag tror att 
många insåg att jobbet var så, och de var nog glada att de slapp vara 
koordinator. (Partnerskap f, koordinator) 

Citatet ovan visar att koordinatorn upplever att behoven gjorde att denne blev 
en ”mästrare” som styrde för mycket, istället för att stötta. Att vara 
koordinator innebär ett stort ansvar för att partnerskapets arbete. En av 
koordinatorerna beskriver hur hennes uppfattning av koordinatorsrollen 
kolliderade med partnernas förväntningar. Hon hanterade situationen genom 
att finna sig i den roll som partnerna förväntade sig. I ett annat partnerskap 
uppstod samma kollision mellan koordinatorns och partnernas uppfattningar 
om koordinatorsrollen.   

I början trodde jag att arbetet som koordinator innebar att jag skulle få 
uppdrag, men det visade sig att UP ville att jag skulle tala om vad det 
handlade om. (…) Man hade problem med rollfördelning, man var 
egoistisk i detta och UP kände att man behövde utbildning. Detta ledde till 
en kris innan sommaren 2003, eftersom man trodde att koordinatorn skulle 
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gå före och dra arbetet framåt, medan jag ville vara just koordinator och 
inte dra men gå bakom och stötta. (Partnerskap d, koordinator) 

Koordinatorns egen uppfattning om koordinatorsrollen var att denne skulle 
agera på uppdrag av partnerna och deras initiativ. Partnerna, å andra sidan, 
förväntade sig en koordinator som kunde leda dem och driva arbetet framåt. 
Detta ledde fram till en kris kring vem som skulle driva arbetet framåt och 
ansvara för arbetet. Koordinatorn berättar hur hon löste situationen; 

Jag skrev ett brev till dem (och påtalade) att de inte tog sitt ansvar som 
partner och att jag ville att de skulle gå hem till sina organisationer och 
verkligen fundera över om de ville vara med. Skulle de vara med så skulle 
man också komma tillbaka och tydligt redogöra för varför. Detta ledde till 
en omorganisation där man ville tydliggöra ansvars- och rollfördelning. 
Man valde UP-ordförande, arbetsutskott bildades. Man delade upp UP-
mötena (1gång/månad) så att förmiddagen handlar om information från 
fokusgrupperna och eftermiddagen är rent möte. Förut fanns ingen 
beslutsordning, allt låg på koordinatorn. Till hösten var detta klart. 
(Partnerskap d, koordinator) 

De skilda förväntningarna och uppfattningar kring vad koordinator och 
partnerrollen innebar i termer av ansvar och ledning synliggjordes genom att 
koordinatorn ställde krav på partnerna att identifiera och redogöra för sina 
motiv att delta i utvecklingspartnerskapet. De som inte tyckte att arbetet 
motsvarade deras förväntningar gavs möjlighet att avsluta samarbetet. Dessa 
krav ledde till en omorganisation med en medveten ansvars- och 
rollfördelning där rollerna var tydliggjorda. Rollen som processledare 
beskriver koordinatorn på följande sätt: 

Jag har fått provocera fram nästa steg i processen, man får känna in när det 
är dags men också provocera fram att det faktiskt händer. Nu sprutar det 
idéer och modeller. (Partnerskap d, koordinator) 

Citatet ovan visar hur koordinatorn, utan att själv komma med idéer och 
initiativ, ledde en process som fick partnerna att ta initiativ till tankar och 
handling. 

Både intervjuer och enkätundersökningen visar att koordinatorerna ofta 
var drivande och styrande i arbetet. Deltagarna i enkätundersökningen 
upplever att det varit drivande koordinatorer (67 %) och informerade partner 
(49 %). Bland koordinatorerna fanns både de som själva anger att deras roll 
var att vara drivande och styrande, och koordinatorer som uppfattade sin roll 
som mindre styrande och mer baserad på partnernas initiativ. I flera fall har 
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partnerna förväntat sig och krävt en drivande och styrande koordinator och då 
har konflikter och skilda förväntningarna på koordinatorsrollen blivit synliga. 
Partnerna verkar vara nöjda med en drivande koordinatorsroll.  

Är den drivande koordinatorsrollen ett tecken på att gemensamt ansvar 
kräver en tydlig styrning och någon som har yttersta ansvar för resultaten? 
Eller är det ett tecken på att partnerna och/eller koordinatorerna har brustit i 
ett gemensamt ansvar och att ansvaret därför kom att bli koordinatorns?  

En förklaring som tidigare kunnat ses i resultaten om partnerskapens 
organisering är att partnerskapens verksamhet och organisering ofta blivit allt 
mer komplex och fragmentiserad med tiden. Koordinatorn tar då eller får (i 
vissa fall motvilligt) rollen som den som befinner sig längst upp och med 
överblick över helheten.  

Vangen och Huxham (2003) menar att partnerskap som en inter-
organisatorisk verksamhet ställer andra krav på ledarskap än 
inomorganisatoriska ledarskap. För att beskriva dessa krav talar de om två 
perspektiv på ledarskap i partnerskap – det stödjande och det pragmatiska. 
Det stödjande handlar om att främja samverkan och delaktighet och att skapa 
förutsättningar för att inkludera och engagera alla partner. Det pragmatiska 
perspektivet syftar till att driva arbetet framåt genom att sätta agendan för 
arbetet och genom att hantera skilda intressen i partnerskapet på ett sätt som 
driver arbetet framåt (Vangen och Huxham 2003).  

I materialet framträder en bild där partnerna förväntar sig ett pragmatiskt 
ledarskap och att där koordinatorerna för att möta förväntningar och krav 
anpassat sig efter dessa förväntningar. Vangen och Huxham (2003) menar att 
teorier om fördelar med samverkan och partnerskap framförallt betonar det 
stödjande ledarskap medan empiriska resultat visar på behov av styrning för 
att uppnå resultat. Framförallt handlar det om att det pragmatiska ledarskapet 
med en styrande koordinator krävs för att hantera skilda intressen och 
konflikter som uppstår i arbetet. Koordinatorn blir på så vis en slags diplomat 
eller garant för konsensus och för att partnerskapet gör vad det åtagit sig att 
göra. Frågan är vilka förutsättningar som finns för vertikal och horisontell 
integration, eller med andra ord för möjligheterna att ta tillvara 
partnerskapens resultat på lång sikt i en organisation där koordinatorn till stor 
del ensamt ansvarar för och driver arbetet. En koordinator som ensamt 
ansvarar och bär partnerskapens resultat i kombination med partner som inte 
ser sig som förändringsagenter innebär en låg grad av vertikal och horisontell 
integration (Svensson, Aronsson, Randle och Eklund 2007). En (alltför) stark 
koordinatorsroll tillsammans med partner som saknar inblick, överblick och 
ägarskap av resultaten innebär således en svag koppling mellan partnerskapet 
som utvecklingsorganisation och partnerorganisationerna som ordinarie 
verksamheter.  
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Parallella strategier som svar på skilda 
förväntningar 
 
Organiseringen och arbetsfördelningen i studiens partnerskap liknar den som 
präglar traditionellt arbete inom offentlig sektor. Koordinatorn och eventuellt 
en ekonomiansvarig ansvarar för budget, skriver redovisningar och sköter 
kontakterna med myndigheten ESF-rådet. Partner deltar på 
partnerskapsmöten där beslut fattas och strategier utarbetas. Vidare deltar 
partner även i delprojekten där olika lösningar testas för att motverka 
diskriminering och exkludering. Deltagarna är främst representerade i 
delprojekten, men det finns exempel där de deltagit i partnerskapet.  

Arbetet fragmentiseras och arbetssätt, mötestekniker och relationen 
mellan partner och deltagare liknar i stor utsträckning relationen mellan 
professionella och klienter i traditionellt, myndighetsstyrt välfärdsarbete.  

I partnerskapen tycks olika strategier återfinnas. På partnerskapsnivå 
styrs arbetet ofta av en planeringsstrategi och i delprojekten ofta av en 
aktiveringsstrategi. Att olika arbetsuppgifter kräver olika strategier är kanske 
inte konstigt, men vad som påverkar utvecklingsarbetet i högre grad är att 
fragmentiseringen och de olika sätten att arbeta gör det svårt att ta tillvara 
erfarenheter och kunskap från delprojekten till partnerskapen och vidare till 
partnerorganisationerna. Arbetet liknar i många fall traditionellt projektarbete 
där kopplingarna mellan drifts- och utvecklingsorganisationen är lösa. Det 
finns en dubbelhet i programmet och i partnerskapens praktik. Å ena sidan 
förespråkas bred representation och olikheter i sig antas leda till utveckling 
och innovation. Å andra sidan förespråkas konsensus, gemensamt ansvar och 
gemensam problemdefinition. I materialet framträder behov av styrning, 
koordinering eller i många fall ledning, förankring och ansvarsfördelning 
centralt för organisering i utvecklingspartnerskap. Dessa kan ses som 
kännetecknande för traditionella projektorganisationer, med klar hierarkisk 
organisationsstruktur. Utifrån utvecklingspartnerskapens syfte att verka 
innovativt mot diskriminering och exkludering på arbetsmarknaden verkar 
även bred representation, samverkan och innovativitet centralt, och att 
organisera för dessa mål pekar mot ett processinriktat arbetssätt. 

Särskilt koordinatorsrollen belyser vad de olika aktörerna i partnerskapen 
förväntar sig av arbetet och hur det bör organiseras. Att partnerskapen bildar 
hierarkier och en traditionell arbetsfördelning kan förstås som ett svar på 
partnerorganisationernas förväntningar på hur arbetet ska eller brukar 
organiseras. Utifrån den nyinstitutionella teorins begrepp anpassning och 
variation kan detta förstås som både anpassning och variation. Partnerskapen 
anpassar sig till Europeiska socialfondens krav på att organisera arbetet i 
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partnerskap. Hur partnerskapen sedan organiseras kommer dock att präglas 
av lokala förutsättningar och de aktörer som ingår i partnerskapen – lokalt 
anpassas organiseringen efter en mängd olika förväntningar bland partnerna. 
Detta skapar en lokal variation i tillämpningen av partnerskap i en process 
där organisationer formas av externt tryck, men också av hur detta tryck 
möter aktörer, handlingar och andra normer som formar organisationen.  

Nilsson (2008) visar att partnerskap tenderar att organiseras med endast 
lösa kopplingar mellan de olika verksamheterna och mellan partnerskapet 
och ordinarie verksamheter. Weick (1976) menar att lösa kopplingar mellan 
organisationens olika delar är organisationers sätt att hantera motstridiga 
krav. Med Brunsson och Olsens (1993) ord – motstridiga krav resulterar i att 
organisationer utvecklar motstridiga strukturer, processer och normer. I 
partnerskapen finns en mängd olika förväntningar på arbetet och den 
inriktning på konsensus som finns inbyggd i programmet tycks snarare 
ytterligare stärka tendensen att inte låta motstridigheter och konflikter 
komma upp till ytan utan istället hanteras genom antingen frikoppling mellan 
olika verksamheter eller genom en stark koordinator som går in och verkar 
som en diplomat och försöker ena mellan skilda intressen.  

Kanske är löskopplingen mellan partnerskapens olika delar och den 
lokala variationen också ett uttryck för motstridigheter i förhållandet till 
partnerskap på ett ideologiskt plan. Partnerskap som idé inrymmer en 
ideologi präglad av tankar från New Public Management. Denna ideologi har 
i viss utsträckning haft genomslag i Sverige, men strider samtidigt på flera 
sätt mot hur välfärdspolitiken traditionellt sett organiserats kring offentlig 
sektor och en hierarkisk byråkrati med åtskilda ansvarsområden och insatser. 
En organisering som fortfarande präglar de organisationer som kommit att bli 
viktiga aktörer i de svenska partnerskapen (t.ex. försäkringskassa, 
arbetsförmedling, socialtjänst). Sahlin och Wedlin (2008) menar att när idéer 
omsätts till praktik kommer de att förändras beroende av den lokala 
kontexten, och idéerna redigeras. Omsättningen av idéer till praktik synliggör 
ofta en bakomliggande ideologi som inte alltid är synlig i hur idén har 
formulerats. När idéer redigeras kan detta innebära både att den 
bakomliggande ideologin utmanas och att den reproduceras (Sahlin och 
Wedlin 2008). 

Omsättningen av partnerskap i praktiken tycks snarare präglas av en 
process med en mängd skilda krav och förväntningar än av en imitation av en 
klar och färdig idé. Idén partnerskap framstår i programdokumenten som ny 
och som en lösning på en rad problem med utvecklingsarbete. När 
partnerskapen organiserar sig i praktiken påverkas organiseringen av normer, 
vanor och förväntningar från de organisationer som ingår som partner och 
från ESF-rådet som handläggande myndighet.  



Det motsägelsefulla partnerskapet 

142 
 

Resultatet blir en organisering som har drag både från traditionellt 
hierarkiska organisationer och från nätverksorganisationer. Arbetsformer och 
organisering blir lika de former som råder i offentlig sektor snarare än 
nyskapande, vilket skulle kunna förstås som en anpassning till 
partnerorganisationerna och ett visst motstånd eller förändring av de idéer 
som kommer från europeisk nivå. 

I tidigare forskning talas ofta om motsättningar mellan traditionell 
organiserings tydlighet och fasta ramar och nätverkorganiseringens lösare 
former (ägarskap – delaktighet, planering – flexibilitet, konsensus – konflikt, 
struktur – process, åtskild utvecklingsorganisering – integrerad utvecklings-
organisering) (Blomgren 1998; Ellström 2002; Sahlin Andersson 2006; 
Svensson och von Otter 2001; Svensson, Aronsson, Randle och Eklund 
2007). Resultaten visar att dessa motsättningar uppstått även i partnerskapens 
organisering och att en stor del av koordinatorernas arbete har handlat om att 
hantera dessa motsättningar. Lösningen har ofta varit just att fragmentisera 
arbetet och att arbeta med parallella strategier för att hantera 
utvecklingsarbetets motsättningar.  

Maktrelationer och hierarki slår igenom  
 
För att förstå hur det kommer sig att hierarkiska arbetssätt, relationer och 
organisering uppkommer även i partnerskap som utgör icke-hierarkiska 
organisationer präglade av jämlika relationer vänder jag mig till 
genusteoretiska perspektiv på organisering. Acker (1998), tillsammans med 
flera genusteoretiska organisationsforskare, har fört fram att kön är något 
som görs och att genusrelationer alltid är närvarande men föränderliga över 
tid. Detta synsätt, som bygger på en processinriktad syn på organisering och 
som fokuserar både reproduktion och förändring går att använda även för att 
förstå maktrelationer i ett bredare perspektiv. I partnerskapens praktik bildas 
och återbildas maktrelationer från andra delar av samhället – både i form av 
relationer mellan de aktörer som samverkar i partnerskapen och i form av hur 
organiseringen sker.  

Att partnerskapens organisering återskapar arbetssätt, organisering och 
relationer som återfinns i partnerorganisationernas praktik är en förklaring till 
att partnerskapens arbete har inslag av både byråkratisering och hierarkisk 
arbetsfördelning. I likhet med Abrahamssons (2000) studie återskapas på så 
vis maktrelationer från traditionell organisering. Framförallt är detta påtagligt 
i relationen mellan deltagare och partner och i de villkor som framkommer 
för att göra sig hörd och ha inflytande i partnerskapen. Hur återskapas då 
maktrelationer i organisering? Tidigare i kapitlet har partnerskapens 
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organisering förklarats med anpassning till omgivningens normer och 
praktiker.  I materialet framträder följande som viktigt för att förstå hur 
maktrelationer återskapas i partnerskapen: 

 
 Resurser i form av pengar, kunskap, språk och kontakter 

påverkar vilka som ses som relevanta aktörer i partnerskapen.  
 Position i ordinarie verksamhet påverkar om individen själv och 

andra uppfattar en som en relevant och legitim aktör.  
 Definitionen av partnerskapets gemensamma problem – hur 

definieras problemet och av vem?  
 Relationen mellan partnerskapet och deltagarna – vem är expert 

och vem ska förändras? 
 En arbetsfördelning som tudelar strategiskt och operativt arbete 

skapar en hierarki inom partnerskapet som exkluderar framförallt 
deltagarna från delar av arbetet. 

 En komplex organisering gör det svårt för partner och deltagare 
att få överblick och helhetssyn. Koordinatorn får en central 
maktposition. 

 
Potentialen för jämlika relationer och bred representation genom 
nätverksliknande organisationer består av ökade möjligheter att ta tillvara 
olika erfarenheter och kunskaper och motverka att dominans etableras i 
organiseringen (Kvande och Rasmussen 1990; Ramsay och Parker 1992). 
Dock visar resultaten i denna studie och andra studier att avståndet mellan 
den tänkta icke-hierarkiska och nätverksliknande organiseringen i praktiken 
ofta inte blir så jämlik och inkluderande som är tänkt (Andersson 2008; 
Benington och Geddes 2001; Hedlund 2008). Detta behöver inte betyda att 
tanken om inkluderande organiseringsformer utan hierarkier är omöjlig, 
snarare svår att realisera. 

En organisering präglad av motsägelser och 
parallella strategier  
 
Kapitlet visar en variation i hur partnerskapen har organiserat sig och 
tillkommit, men i variationen finns återkommande mönster. I ansöknings-
processen anpassar sig partnerskapen efter de krav som ställs för att beviljas 
medel från EQUAL-programmet. I arbetsfördelning och roller i partnerskapet 
tycks organiseringen anpassa sig efter partnerorganisationernas arbetssätt och 
förväntningar på hur utvecklingsarbete bör organiseras. Dessa förväntningar 
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är inte alltid samstämmiga. Skilda förväntningar hanteras genom en komplex 
organisering med en arbetsdelning som inrymmer både planerings- och 
nätverksstrategier. Den komplexa organiseringen med parallella strategier 
kan ses som ett sätt att hantera de dilemman med utvecklingsarbete som 
tidigare forskning visat. Partnerskapen arbetar således både med ”top down” 
och ”bottom up”-strategier, men strategierna skiljs åt och verkar parallellt 
snarare än komplementärt. Det leder till att eventuella fördelar med att 
kombinera ”top down”- och ”bottom up” strategier inte framträder som ett 
mönster utan snarare som undantag som glimtar till. 

Idén om partnerskap, som studerades i kapitel , antar att partnerskap just 
genom att kombinera ”top down”- och ”bottom up”-strategier skapar 
förutsättningar att lösa utvecklingsarbetets dilemman med delaktighet och 
vertikal förankring som möjlighet till strategisk påverkan. Resultaten i detta 
kapitel visar dock att utvecklingsarbetets dilemman aktualiseras när idén om 
partnerskap ska realiseras. Det som i idén om partnerskap beskrivs som 
förutsättningar för utvecklingsarbete visar sig i praktiken som motsättningar.

5
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8. Idé möter verklighet  

Tidigare kapitel har beskrivit utvecklingspartnerskap som idé formulerad i 
EQUAL:s programdokument och hur denna idé praktiserats med särskilt 
fokus på representation, delaktighet och organisering. Idén om partnerskap 
har omsatts från programdokument till praktik och handling i de studerade 
partnerskapen. I detta kapitel återvänder vi till idén om utvecklings-
partnerskap som organiseringsform såsom koordinatorer, partner och 
deltagare återgett den.  

Kapitel , som behandlar partnerskap som idé i programdokumenten 
visar att partnerskapsidén innehåller flera positiva värden som förstärker 
varandra och som ses som förutsättningar för ett lyckat utvecklingsarbete. I 
de inledande intervjuerna och i enkätresultaten framträder dock inga tydliga 
uppfattningar om utvecklingspartnerskap. Begreppet partnerskap framstod 
som otydligt och som ett begrepp som användes i programdokument. I 
exempelvis intervjuerna använde deltagarna oftare begreppet projekt. I de 
telefonintervjuer som genomfördes för att följa upp enkätundersökningen och 
i material från arbetsseminarier med NTG Partnerskap framkommer tydligare 
idéer om partnerskap som organiseringsform. För att beskriva det empiriska 
materialet används följande frågor: Hur uppfattas utvecklingspartnerskap 
som idé i intervjuerna? Vilken betydelse uppger deltagare, partner och 
koordinatorer att organiseringsformen har haft för utvecklingsarbetets 
resultat? Vidare presenteras två teman som var återkommande i hur partner, 
koordinatorer och deltagare talade om partnerskap: makt och motstånd samt 
byråkrati.  

Partnerskap – ett rymligt begrepp 
 
I programdokumenten ses partnerskap som en nyckel till framgångsrikt 
utvecklingsarbete genom att kombinera ”bottom up”- och ”top down”-
perspektiv och på så vis utgöra ett alternativ till tidigare organiseringsformer. 
I syfte att undersöka partners och koordinatorers bild av organiserings-
formens betydelse för utvecklingsarbetet ställdes i enkätundersökningen en 
fråga om utvecklingspartnerskapens resultat hade kunnat åstadkommas med 
andra organiseringsformer. Figur 18 visar svarsfördelningen på denna fråga. 
  

 
 

5
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Figur 18. Svarsfördelning fråga 34. Hade de insatser som EQUAL syftar till kunnat 
komma till stånd med andra organisationsformer än partnerskap? 

 
Figur 18 visar att 44 procent av de svarande uppger att resultaten ses som 
beroende av organiseringsformen. 22 procent svarar att organisationsformen 
inte spelar någon roll och 29 procent att resultaten hade kunnat åstadkommas 
genom andra organiseringsformer. I frågans formulering framgår dock inte 
om de som svarat att resultaten hade kunnat åstadkommas med andra 
organiseringsformer anser att partnerskap varit fel organiseringsform eller att 
organiseringsformen inte har så stor betydelse för resultaten. Organiserings-
formens betydelse tycks vara oklar hos de svarande. 

I intervjuerna framträder partnerskap som ett mångtydigt begrepp. I vissa 
fall är benämningen partnerskap definierande för organiseringsformen – det 
är ett partnerskap därför att vi säger att det är ett partnerskap (Powell och 
Glenndinning 2002). I vissa fall är det svårt att tala om partnerskap då 
begreppet ej upplevs som relevant. Arbetets organisering har inte varit en 
central fråga och organiseringsformen upplevs inte ha så stor betydelse för 
arbetet.  

29%

44%

22%

5%

Ja

Nej 

Organisationsformen 
spelar ingen roll

Ej svar



Kapitel 8. Idé möter verklighet 
 

147 
 

Jag lägger inte så stor vikt i att det är ett partnerskap, det kunde ha 
fungerat lika bra i ett traditionellt projekt. Huvudsaken är att man driver 
sina frågor och gör ett bra arbete. (Telefonintervju, partnerskap g) 

Andra ser det som problematiskt att partnerskapet inte har delat en gemensam 
bild av vad partnerskap är.  

Sen tycker jag även att vi måste vara mer på det klara med vad partnerskap 
står för. För vissa kanske det enbart ses som ett bollplank, medan för andra 
står det för något annat. (Partnerskap g, partner 1) 

Partnern i citatet ovan menar att partnerna i ett och samma partnerskap kan ha 
skilda uppfattningar om vad partnerskap är. Samma partner förtydligar sin 
egen definition av partnerskap och lyfter fram kunskap som en central del av 
denna definition. 

Det bästa med partnerskapssamarbete är att man har en hel stab med olika 
personer med olika kunskapsområden. Man känner ett stöd och kommer 
man med frågor så finns det kunskap att hämta på ett mer direkt sätt. 
(Partnerskap g, partner 1) 

I citatet ovan uppfattas tillgången till andra partners kunskap vara en central 
del av organiseringsformen partnerskap. Partnerskapet utgör en palett av 
olika kunskapsområden och ett stöd för den enskilde partnern eller 
organisationen. En annan partner i samma partnerskap ser partnerskapets 
samverkan som ett resultat av arbetet, snarare än som ett sätt att organisera 
arbetet.  

Jag tycker att den samverkan som har uppstått är det viktigaste. Det är 
viktigt med en god dialog mellan myndigheter och näringsliv, och det 
tycker jag har varit det mest framgångsrika i det här projektet inte bara för 
stunden, utan även på sikt. (Partnerskap g, partner 2) 

I citatet ovan används inte begreppet partnerskap utan istället används 
beteckningen projekt. Samverkan, i betydelsen dialog mellan myndigheter 
och näringsliv, är ett resultat av projektarbetet som är viktigt på lång sikt. En 
annan betydelse av begreppet partnerskap är att det är en organiseringsform 
för förändring. Så här definierar en partner partnerskap vid en konferens 
inom EQUAL-programmet. 

I ett partnerskap måste man vara beredd att inte bara förändra andra, utan 
även att förändra sig själv. (Partnerskap h, partner 1) 
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Denna definition gör skillnad på partnerskap och projekt och lyfter fram 
förändring som partnerskapets främsta syfte. Här definieras partnerskap som 
en organiseringsform för förändring internt i partnerorganisationerna. 
Liknande tankar återkommer i följande citat från ett annat partnerskap.  

Och det sa vi ju då också att det kräver en stor medvetenhet hos partnerna 
därför att som vi sa det finns inbyggda konflikter i det här, eller en 
inbyggd kritik. Och om man känner en kritik i det här, uttalad eller 
outtalad, så är det väldigt lätt att man går i självförsvar och som 
kommunen har sagt när vi har pratat om nödvändigheten i trepartssamtal 
och så vidare, de sa inte det en enda gång nu vid senaste 
strategigruppsmötet, men förut har det kommit som att trycka på en knapp 
”det gör vi redan, det gör vi redan”. Och det är ju en typ av försvar där 
man inte tar till sig den kvalitetsskillnad som finns i olika möten och så 
vidare. Så att jag tror att det är oerhört svårt, men att enda chansen att 
komma dithän är möjligtvis alltså jag vet inte om det låter sig göras men 
om man ginge en någon form av utbildning eller en någon typ av 
seminarier innan man faktiskt går in den här typen av partnerskap? 
(Partnerskap i, delprojektledare 2) 

Även här framkommer förändring av de ingående organisationerna som en 
central del av idén om partnerskap. Partnerskap innebär ett omfattande 
engagemang och åtagande från partnerorganisationen. Här ligger partnerskap 
på gränsen mellan ordinarie verksamhet i organisationen och tidsbegränsad 
utvecklingsverksamhet utanför organisationen. I citatet framkommer att det 
varit problematiskt att partnerskapet inte haft en gemensam bild av vad 
partnerskap är och därmed inte har delat ambitionen att förändra i de 
ingående organisationerna. Ambitionen att förändra är något som 
återkommer i svaren, ofta som något som har varit svårt att uppnå.  

Man har nog haft höga förväntningar på vår roll i partnerskapet, men det 
blev ju inget. Men vi kommer nog att få nytta av resultaten i företaget. Det 
har ju utbildats handledare på företagen och det kan man ju dra nytta av. 
Men jag tror inte att man har resurser att gå vidare. Det här är ett projekt 
bland (andra) projekt. Man har inte tänkt i nästa steg, vad man ska göra 
sen. Och det är något som man måste göra, för har man inte tänkt i de 
banorna så är det kört. (Partnerskap g, partner 5)  

Citatet ovan ger uttryck för en bild av partnerskap som en organiseringsform 
som agerar och arbetar med att tillvarata resultat på lång sikt. Att påverka på 
lång sikt kräver dock resurser som saknas, vilket gjorde partnerskapet till ”ett 
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projekt bland projekt”. I följande citat utvecklas hur ambitionen att vilja 
förändra framstår som orealistisk.  

”Partnerskapet har ju ingen verklig ekonomi. Många vill mycket i början, 
men sen dör det ut efter hand. Det är ju inte så konstigt, för det finns inga 
pengar med i det. Hur mycket man än vill förändra samhället så går 
levebrödet först. Det som är bra med partnerskap är att man inte förbinder 
sig till något.” (Partnerskap g, partner 5)  

Ambitionen att förändra samhället är orealistisk så länge de ekonomiska 
förutsättningarna inte finns både för ordinarie verksamhet och för 
utvecklingsarbete. Möjligheten att pröva något, utan att förbinda sig till 
långsiktigt engagemang framställs som en del av partnerskapbegreppets 
innebörd. Med andra ord utgör detta förhållningssätt en motsatt position i 
relation till dem som definierar partnerskap som en organisation för 
förändring av partnerorganisationerna. 

I materialet framkommer ingen enhetlig idé om partnerskap, snarare en 
rad återkommande teman som tillsammans visar variation i innebörden av 
begreppet partnerskap. Idén om partnerskap i de lokala sammanhangen är 
präglat av variation (Hedmo, Sahlin Andersson och Wedlin 2006; Sahlin och 
Wedlin 2008). En grov indelning av idéer om partnerskap kan göras utifrån 
hur partner, koordinatorer och deltagare talar om partnerskap:   
 
1. En arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
2. En projektorganisation 
3. Ett sätt att organisera förändringsprocesser i ingående organisationer.  
 
I det första synsättet, partnerskap som kunskaps- och erfarenhetsutbyte, är ett 
individuellt utbyte mellan representanterna i partnerskapet centralt.  Utbyte 
av erfarenheter och stöd för att arbeta med den gemensamma frågan är 
partnerskapets främsta förmåner.  

I det andra synsättet, partnerskap som en organisation för att genomföra 
ett projekt, är partnerskap en formell överenskommelse för att genomföra ett 
definierat och tidsmässigt avgränsat projekt. Utvecklingsarbetet är planerat i 
och med ansökan och åtagandet som partner innebär att bidra med 
medfinansiering och personella resurser i form av avsatt tid att arbeta med det 
gemensamma problemet.  

Det tredje och sista förhållningssättet ser partnerskap som skapare av 
förändring i partnerorganisationerna. Här är åtagandet inte avgränsat till 
endast den individ som representerar organisationen i partnerskapet och 
uppdraget är inte heller avgränsat i tid. Definitioner av problemet, likväl som 
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dess lösningar och medel för att åstadkomma detta, är inte definierade i 
förväg då behoven av förändringar i partnerorganisationerna inte är kända 
från början, utan blir synliga under arbetets gång. Ett genomgående tema i 
intervjuerna är att partner och koordinator upplever det som ett problem att 
partnerskapen saknar en gemensam definition och idé om. Behovet av en 
gemensam definition tycks vara nära kopplat till syftet med arbetet. 
Malmborg (2003) menar att klart definierade mål och en gemensam 
definition av syftet med arbetet är en så central utgångspunkt för organisering 
av utvecklingsarbete att det rent av definierar organiseringsformen 
partnerskap.  

Att studera partnerskap utifrån partnerskapens egna definitioner av idén 
om partnerskap synliggör att användandet av partnerskap på ett övergripande 
plan kan ses som en anpassning och en likriktning inom EU, men vid 
närmare studier av enskilda partnerskap framträder variationer i 
partnerskapens organisering som gör att partnerskap framstår som ett trubbigt 
verktyg för att från EU eller handläggande myndighet styra utveckling på 
lokal och regional nivå. I de två första variationerna av idéer om partnerskap 
återfinns stora likheter med projektorganisering. Dessa är förhoppningar om 
partnerskap som en möjlighet för lärande och utveckling för organisationer 
och individer och en rationell organiseringsform genom att verksamhet 
avgränsas i tid och specifikt organiseras för att uppnå en bestämd uppgift 
(Lindgren och Packendorff 2006; Packendorff 1995; Pinto 1996). I den tredje 
varianten av syn på partnerskap återfinns snarare tankar som påminner om 
systeminitiativ för utveckling, såsom kluster, innovationssystem och Triple 
Helix, där samverkan är central för att kunna påverka och förändra i rådande 
strukturer. 

I variationen av syn på partnerskap finns också en stor olikhet i synen på 
åtagande – från ett formaliserat och planeringsstyrt arbete mot ett tydligt mål 
till ett informellt och löst format nätverk för utveckling och lärande (jfr 
Benington och Geddes 2001). De olika sätten att se på partnerskap kan även 
förstås som olika grader av samverkan och att partner, koordinatorer och 
deltagare förväntar sig olika aktiviteter av samverkan inom partnerskapet. De 
tre olika synsätten kan förstås i relation till Himmelmans (1996) strategier för 
samverkan (figur 3 s.51). Partnerskap som en arena för kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte befinner sig på den första nivån, nätverkande. Den andra 
definitionen av partnerskap, som projektorganisation, kan ses som 
samordning då projektorganisationen fortfarande inrymmer tanken om en 
temporär lösning för att nå ett gemensamt syfte snarare än att nå den 
kontinuitet och ökade kapacitet som Himmelmans begrepp samarbete och 
samverkan inrymmer. Även partnerskap som ett sätt att organisera 
förändringsprocesser inryms under samordning, här finns dock en öppenhet 
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för att dessa förändringsprocesser skulle kunna vara mer varaktiga och 
innefatta delar av samarbete och samverkan. Himmelmans 
samverkansbegrepp innebär en komplex strategi som pekar på samverkan 
som en komplex och arbetskrävande process som kräver engagemang och en 
relation som bygger på ett gemensamt syfte i större utsträckning än vad 
utvecklingspartnerskapen inkluderar i sina definitioner av partnerskap.   

Partnerskap möter makt och motstånd   
 
I intervjumaterialet och i seminarier i NTG Partnerskap återkommer frågor 
om makt och motstånd som viktiga teman i relation till begreppet 
partnerskap. En delprojektledare talar om maktaspekten av partnerskaps-
arbete.   

Det här med att vara ett partnerskap, om man då bestämmer sig för att man 
är tre partner eller femton, och definierar allting tydligt vad man har för 
ansvar och vad man kan avkräva för jobb av var och en och vad man har 
för gemensamt ansvar så inbegriper det ju faktiskt att man ska gå ända till 
roten med partnerskapsarbetet. Att man också lämnar ifrån sig makt. 
Faktiskt, det blir en form av maktfråga, att den här frågan som vi nu 
samarbetar kring den ska vi också lösa tillsammans och då måste jag 
också, då kan jag inte bara gå hem till mig själv och ta mina egna beslut 
utan då måste jag ta besluten ihop med andra partner och jag lämnar alltså 
ifrån mig makt. Och den frågan tror jag den känns lite grann som att om vi 
tar t.ex. kommunen, för vi har pratat mycket skit och att det händer 
ingenting, men det känns ju faktiskt lite som en öppning att man vill veta 
vad vill deltagarna? Vad har deltagarna lärt oss nu och hur kan det påverka 
våra beslut? Det finns en liten öppning i de här frågorna. Men jag tror att 
det handlar om en slags maktförskjutning samtidigt. (Partnerskap i, 
delprojektledare 2) 

Delprojektledaren representerar synsättet att partnerskap handlar om att ta 
gemensamma beslut och att förändra i de ingående partnerorganisationerna 
och problematiserar möjligheterna till detta. När en organisation ingår som 
partner lämnar organisationen ifrån sig makt genom att beslut och 
verksamhet öppnas upp (om än inte formellt sett) för inflytande från aktörer 
utanför organisationen. Organisationens beslut förankras och övervägs (idealt 
sett) i relation till andra partner och deltagare i partnerskapet.  Här skapas en 
spänning mellan partnerskapets syfte och organisationens syfte. Spänningen 
mellan olika syften och intressen utvecklas vidare i följande citat. 
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Delprojektledare 2: Men även när man går hem då till sina arbetsplatser i 
sin kommun och ska ta beslut att man i de besluten faktiskt lyssnar på 
”Vad är det Försäkringskassan vill ta för beslut?” ”Vad är det deltagarna 
vill ta för beslut?” 

Delprojektledare 1:…precis  

Delprojektledare 2: så att mitt beslut står i samklang med… 

Delprojektledare 1:…exakt! 

Delprojektledare 2:…den maktfrågan tror jag att man måste börja 
diskutera va, att ger jag mig in i det här så innebär det ett ansvar och jag 
måste ha en öppenhet och en förankring, större förankring i  mina beslut. 
Och det tror jag är en jättestor svårighet om man tittar på 
Arbetsförmedlingens organisering och de får ju liksom ta beslut uppifrån 
som inte alls vet någonting om det här? 

Delprojektledare 1: …det är inte lätt… 

Delprojektledare 2: …det är inte lätt.  (Partnerskap i, delprojektledare 1 
och 2) 

Delprojektledarna i citatet berättar om hur arbetet tillsammans med ett lokalt 
Arbetsförmedlingskontor skapat spänningar mellan partnerskapets intressen 
och resultat och Arbetsförmedlingens ordinarie organisering där beslut fattas 
enligt en ”top down”-modell. Arbetsförmedlingens begränsade handlings-
utrymme på lokal nivå försvårar för partnerskapets arbete att förankra sina 
resultat i ordinarie verksamhet. Kopplingen mellan vertikal och horisontell 
förankring tycks saknas (Svensson och Nilsson 2008). På lokal nivå sker 
samverkan mellan organisationer, men om denna samverkan inte är vertikalt 
förankrad och kan påverka beslutsprocesser i ordinarie verksamhet, saknas 
möjligheter till långsiktighet i arbetet.  

I telefonintervjuerna framkommer engagemang, mandat och ledningsstöd 
som centrala förutsättningar för förankring och förändring i partner-
organisationerna.  

Jag anser att vi har haft mer makt än dom flesta andra. Vi bestämmer ju 
själva och behöver inte fråga om lov. Vi är mer snabbfotade så att säga. 
(Partnerskap e, koordinator) 
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Här uppfattas partnerskap som en organisation som är flexibel med 
handlingsutrymme och partner med mandat att förändra. Även i följande citat 
har partnerskapet inneburit stöd för förändring. 

Absolut. Vi har verkligen stöttat varandra, även om det har varit lite gnäll 
ute bland de anställda, men inom ledningen har det varit bra hela tiden. 
(Partnerskap f, partner 1) 

I citatet framkommer ledningsstöd som en viktig förutsättning för arbetet, 
särskilt när det gäller att möta motstånd. En annan partner från samma 
partnerskap berättar vidare om betydelsen av vertikal förankring i 
partnerorganisationerna. 

Ja, det blev ett jävla liv först! Det var ett jävla tjafs om att ”kvinnor klarar 
inte av det här arbetet”, ”de är för svaga” och så där. Men efterhand blev 
det bättre. Du vet, det är ju så att om chefen vill så blir det ändring även i 
de här tankebanorna. Om man som chef inte är öppen för såna frågor så 
blir det inget. Det är ju precis som med allt annat, det börjar i köket. Har 
du inte blivit upplyst eller fått någon kunskap, det är ju då det blir tokigt. 
Men det är ju också beroende av hur stark du är som individ i din 
chefsroll, om du är stark så förstärker du ett positivt beteende. Det är ingen 
som helst skillnad mellan offentlig sektor eller inom näringslivet, man 
måste ha en chef som vill engagera sig och gå till botten! (Partnerskap f, 
partner 3) 

Här ses ledarens inställning och engagemang som avgörande för 
partnerskapets arbete. I citatet synliggörs betydelsen av horisontell 
integrering mellan partnerskapsarbetet och ordinarie verksamhet. Om 
förankring saknas kan utvecklingsarbetet väcka motstånd på flera olika 
nivåer inom partnerorganisationerna. 

Integrering och makt att förändra i ordinarie verksamheter framträder 
som en organisatorisk fråga som har att göra med strukturer och organisering 
i ordinarie verksamhet. I intervjuerna återfinns också svar som för fram 
betydelsen av vilka individer som finns representerade som partner och att 
möjligheten till förändring handlar om personligt engagemang. 

Att förändra kommer i slutänden alltid till att det handlar om personerna 
som har makten och var dom står rent personligt i dom här frågorna. Om 
det finns en möjlighet att förändra sådana här djupliggande frågor som 
jämställdhet och hur vi ser på kvinnor handlar om vad de som har makten 
vill ta in och föra fram. Det vi såg var att cheferna ofta hoppade av 
utbildningen. Min uppfattning är att det inte hade varit svårt för dessa 
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personer att genomföra förändringar på ett snabbare sätt om de hade velat. 
(Partnerskap f, koordinator) 

Möjligheterna till utveckling handlar om engagemang och vilja hos personer 
med position och makt att påverka beslut. I ett annat citat problematiseras 
relationen mellan individuellt engagemang och organisatorisk tillhörighet i 
partnerskap.  

Jag kan nog tycka att det var ett minus att jag kommer från den offentliga 
sektorn och ska driva ett sådant här projekt. I den rollen som representant 
för en myndighet har jag ingen möjlighet att vara fri i debatten. När jag har 
arbetat som projektledare tidigare, har villkoren inte varit så strikta 
eftersom jag då inte behövde tänka i sådana banor. (Partnerskap g, partner 
2) 

I citatet problematiseras att representanten är knuten till sin organisation och 
inte har möjlighet att gå utanför de ramar som finns inom denna verksamhet. 
Den organisatoriska tillhörigheten begränsar möjligheterna att tänka fritt, att 
handla och att synas i debatten.  

Motstånd mot partnerskapets arbete kan också uppstå hos aktörer utanför 
partnerskapet. En koordinator berättar om hur partnerskapets arbete mött 
motstånd från män i regionen.  

Män som är kompetenta och vuxna människor förvandlas till barn när 
frågor om jämställdhet kommer upp. De blir rädda och vill hålla dessa 
frågor ifrån sig. Vi har fått reaktioner som ”varför ett 
jämställdhetsprojekt?” och ”varför satsar man bara på kvinnor?” 
(Partnerskap d, koordinator)  

Partnerskapets syfte att främja jämställdhet och regionens intressen 
överensstämde på ytan, men väckte motstånd när det kommer till krav på 
förändringar i regionen.  

Det finns ett otroligt motstånd i dessa frågor. Det är lite av en låtsaslek. 
Förhoppningsvis har vi startat en vågrullning så att hela länet kommer 
med. Jämställdhetscentrum för pedagoger finns kvar och det kan ju kanske 
vara en snurr som fortsätter även efter att EQUAL är slut. Men det har inte 
kommit in i tillväxtarbetet. De vill ej ha in jämställdhet för då tappar de 
makt. Det är något av en lek, till synes förankrat, men i länet så är det lite 
så att makten är härligheten. Här finns stora företag.” (Partnerskap d, 
koordinator)  
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Partnerskapsarbetet hade stöd så länge arbetet hölls i en separat 
utvecklingsorganisation. När partnerskapets arbete möter ordinarie 
verksamhet och söker förankring i det regionala tillväxtarbetet uppkommer 
motstånd.  

I den egna organisationen blir man lätt den som axlar jämställdhetsämnet. 
Man får försvara att man jobbar med EQUAL och jämställdhet, en del får 
smyga iväg till mötena och en del far illa. Man får inte ha för roligt. Man 
vill inte ha duktiga människor och att de blir för effektiva och börjar kräva 
saker av organisationen. De syns i tidningen, ställer krav och får ökad 
kunskap men du ska inte tro att de får fortsätta med detta sen. Detta är 
extremt kompetenta människor. (Partnerskap d, koordinator)  

Så länge arbetet är ett tillfälligt arbete, utanför ordinarie verksamhet, är det 
inte hotfullt. Liknande resultat visar även Klöfver och Nilsson (2007) i sin 
studie av partnerskap där konflikter och skilda mål blev synliga först i 
samband med att resultaten skulle implementeras. Utan integrering i ordinarie 
verksamhet begränsas möjligheterna till fortsatt arbetet efter EQUAL-
programmet. Jämställdhetsarbete har stöd på ytan, men det undermineras 
genom att ignoreras då det inte uppfattas vara legitimt i ordinarie verksamhet.  
Organisationer kan på ytan ställa upp på utvecklingspartnerskapets syfte, men 
då arbetet utmanar ordinarie verksamhet och strukturer synliggörs motstånd. 
Här synliggörs dubbelheten i att organisera utveckling i särskilda 
utvecklingsorganisationer skilda från ordinarie verksamhet – å ena sidan 
erbjuds flexibilitet och handlingsutrymme som möjliggör arbete som inte är 
möjligt inom ordinarie verksamhet å andra sidan är det svårt att implementera 
resultat i ordinarie verksamhet om arbetet varit allt för åtskilt (Evers 2003; 
Kjaer och Tennyson 2003; Sahlin Andersson 2006). Att organisera 
utvecklingsarbete i en separat utvecklingsorganisation erbjuder möjligheter 
att avgränsa, kontrollera, följa upp och avsluta arbetet (Engwall 1995; Sahlin 
1996; Sahlin Andersson och Söderholm 2006). Att organisera 
utvecklingsarbete i separata utvecklingsorganisationer kan således ses som ett 
sätt att kontrollera ett arbete vars resultat riskerar att utmana och förändra 
rådande ordning.  

Byråkrati – en fråga att hantera  
 
Partnerskap har, i programdokument och i tidigare forskning, beskrivits som 
en lösning på en uppsättning problem med traditionella sätt att styra 
utvecklingsarbete. Problem som har att göra med att beslut fattas för långt 
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ifrån berörda parter, och att traditionell organisering av utvecklingsarbete är 
alltför byråkratiskt och inte tillräckligt flexibelt (Geddes och Benington 
2001). I intervjumaterialet är byråkrati ett återkommande tema.  

Byråkratin i EU-hanteringen har varit tungrodd. Det har varit både ett mål- 
och regelstyrt projekt. Man kunde ha förenklat hanteringen tycker jag. 
(Partnerskap g, koordinator) 

Byråkratin i administrationen av EQUAL-programmet beskrivs som 
arbetsam och svår.  

Jag tycker att administrationen har varit tung. Det har varit för många 
skrivelser och det är ju en djungel i den här EU-byråkratin. Sen har det 
varit besvärligt med mängder av återrapporteringar till ESF-rådet. 
(Partnerskap f, partner 3) 

Administration inom EQUAL-programmet upplevs här ha gjort arbetet 
byråkratiskt, tidskrävande och svårt att genomföra. Svårigheten att kombinera 
utvecklingsarbete och byråkrati, regler och arbetssätt i ordinarie verksamhet 
återkommer i flera intervjuer. 

Man kan inte ha en eldsjäl och inte heller en tjänsteman som koordinator. 
Vill man ha experiment och innovationer så behöver man en innovativ 
miljö. Att man får lov att vara i kaos och oro, låta folk ha processer och 
vara arga, att få tycka det är svårt. Jag har försökt stötta detta genom till 
exempel kurser och utbildning. (Partnerskap d, koordinator)   

Här betonar koordinatorn hur innovation sker i en kaosartad och oförutsägbar 
process som inte kan planeras fram, men som däremot kan stöttas genom 
kunskap och processledning.  

Att människor får våga komma igenom detta och våga vara modiga och gå 
utanför ramarna. Att låta folk vara i den processen. Processtöd och att leda 
en grupp är förutsättningar. Att skapa en miljö där en grupp blir ett team 
som tolkar sin uppgift själva. Att lyfta fram sin kunskap och använda 
kunskap som man inte skulle ha använt annars och att någon drar i detta 
och får fart på de andra. (Partnerskap d, koordinator)  

Kopplat till oförutsägbarheten lyfter koordinatorn myndighetens hantering av 
programmet som en viktig förutsättning för en öppen process. I följande citat 
lyfter koordinatorn fram krav på en färdig projektplan från början som ett 
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exempel på styrning som begränsar möjligheterna till en utvecklingsinriktad 
process. 

Ur ett innovationsperspektiv är det egentligen en förutsättning med 
respons på processen. ESF-rådet har nu sett var problemen uppstår. Man 
har haft bra handläggare, de har varit flexibla med medfinansiering, men 
nu i nya omgången upplever jag att man drar åt skruvarna, vad ska varje 
partner göra? Jag kan ju se att hade man skrivit en projektplan från början 
så hade det blivit kattskit. (Partnerskap d, koordinator) 

I följande citat talar en koordinator från ett annat partnerskap om hur 
administrationen inom programmet skapat svårigheter att upprätthålla en platt 
organisation.  

I den bästa av världar, tänk om man fick använda den kraften från de som 
vet vad som behövs göras för att forma vad man ska göra framåt. Idag är 
det för mycket fokus på att söka nästa projekt och säkra ekonomin. Vi 
säger att vi har en platt organisation, men vi är alla hierarkiska. 
Uppföljningen på oss borde vara tuffare: ”Ni har sagt att ni ska ha ett 
samarbete visa hur ni har samverkat och vad ni har gjort?” Jag tror att det 
är viktigt att styrningen ska vara så klar och tydlig att vi kommer att följa 
upp ert sätt att lära och uppföljningen kanske skulle handla om det istället 
för ekonomi. ”Vad har ni gjort för de här 38 kronorna?” Att vägen ska få 
ta en liten stund och att skrivningen inte ska komma direkt. Ju mer man 
kan få med utförarna och tända på partnerskapet, de nedre stenarna måste 
finnas med och få påverka vad vi ska göra. Om man tar bort de nedre 
stenarna så rasar hela pyramiden. (Partnerskap m, koordinator)  

Koordinatorn i citatet menar att fokus på ekonomi, både i myndighetens 
uppföljning av partnerskapen och i organisationernas vilja att säkra ekonomin 
för framtida projekt, begränsar möjligheterna till en platt organisation och att 
ta tillvara partnerskapens resultat. Partnerskapens omgivning, som del av ett 
EU-finansierat program, innebär en byråkratisk arbetsprocess.  

Det finns även andra faktorer i omgivningen som begränsar 
partnerskapens handlingsutrymme. I det följande citatet berättar en partner 
om hur regelsystem i ordinarie strukturer hos de organisationer som ingår i 
partnerskapet påverkat partnerskapsarbetet. 

Det jag ser som ett problem det är att man har varit beroende av 
Arbetsförmedlingen som medfinansiär. Sen har det varit problem kring att 
social- och deras bidragssystem inte passar ihop (Partnerskap g, partner 5) 
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Partnerskapens verksamhet kan ses som en extern utvecklingsorganisation, 
dock har partnerskapen att förhålla sig till lagar och bestämmelser i ordinarie 
verksamhet.  

Jag kan inte säga att jag är hundra procent nöjd, för byråkratin tog sådan 
tid. Jag tycker att vi har haft en öppenhet och förståelse för varandra. Vi 
har kommit långt, men jag tycker att vi kan komma längre. Problemet är 
att man måste tänka större och lägga lagen åt sidan för att få någonting 
gjort. Vi har testat det. För att en diskriminerad grupp ska få en chans 
måste man gå omvägar kring lagen.  

I: Kan du ge något exempel?  

Partner: Ja, jag vill inte gå in på det, men ett exempel är hur en praktikant 
ska kunna fortsätta. Ingen vill ge pengar för ett halvårs provperiod, men i 
och med det här projektet har vi gjort så ändå och det har varit bra. 
(Partnerskap g, partner 4) 

I citatet ovan har partnerskapet gjort ett undantag och manövrerat runt 
byråkratin genom att ”gå omvägar kring lagen” och på så vis kunnat pröva 
nya arbetssätt. Här blir otydligheten i gränserna mellan partnerskap och 
ordinarie verksamhet synlig och problematisk (Mörth och Sahlin Andersson 
2006). Partnerskap i programdokumenten är en idé om platt organisering utan 
hierarkier och byråkrati. I partnerskapens lokala kontext återfinns dock både 
hierarkier och byråkrati, något som blir tydligt når partnerskapets verksamhet 
möter lagar och bestämmelser i omgivningen. Byråkrati är således något som 
partnerskapen har att hantera, i relation till omgivningen, men även inom 
EQUAL-programmet i relation till den handläggande myndigheten. Nilssons 
studie (2008) visar hur partnerskap i Växtkraft Mål 3-programmet 
byråkratiserades över tid och hur arbetet kom att tas över av en systemlogik 
av regler, skrivna dokument och formalisering som kom att bli viktigare än 
innehållet i arbetet. Idéer om governance och platt organisering som är 
tydliga i programdokumenten krockar här med den kontext som 
utvecklingspartnerskapen inom svenska EQUAL-programmet möter. 
Byråkrati var i intervjumaterialet en framträdande del av idéer kring 
partnerskap som organiseringsform för utvecklingsarbete.  
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Partnerskap – utmanande och reproducerande 
kollisioner 
 
I detta kapitel visar resultaten på en kontrast mellan retoriken i 
programdokument och hur partnerskapen upplevs fungera i praktiken. I 
intervjuer med partner, deltagare och koordinatorer framträder en mer 
mångfacetterad bild av partnerskap som en tydlig kontrast till program-
dokumentens universallösning för utvecklingsarbete.  

I de lokala varianterna av partnerskap har kopplingen mellan ordinarie 
verksamhet och partnerskapets verksamhet en central roll. I alla tre synsätt på 
partnerskap (som arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, som 
projektorganisation och som organiseringsform för förändring i 
partnerorganisationer) utgör partnerskap ett alternativ till ordinarie 
verksamhet genom att erbjuda möjligheter till utveckling som saknas inom 
den egna organisationen – oavsett om det handlar om utveckling i form av 
lärande, genomfört projekt eller förändrade samhällsstrukturer. Samtidigt är 
partnerskapets möjligheter begränsade av sitt sammanhang. Det 
institutionella sammanhanget påverkar möjligheterna till utveckling, dels 
genom att begränsa partnerskapens legitimitet och dels genom att arbetet 
byråkratiseras på ett sätt som upplevs hämma utveckling och innovation. 
Detta samband blir särskilt tydligt när partnerskapen utmanar rådande 
strukturer och normer. Partnerskapens relation till omgivningen kan således 
förstås som att organiseringsformen kolliderar med rådande sätt att styra och 
organisera ordinarie verksamheter. Dessa kollisioner innebär möjligheter till 
utveckling genom att synliggöra begränsningar och problem i rådande 
strukturer och hinder för utveckling genom att partnerskapen anpassar arbetet 
(både till form och till innehåll) efter omgivningens krav. Kollisionerna kan 
således fungera både utmana och reproducera ordinarie strukturer.





Kapitel 9. Slutdiskussion 
 

161 
 

9. Slutdiskussion 

Kan utvecklingspartnerskap erbjuda en lösning på dilemmat med styrning av 
utvecklingsarbete ”ovanifrån” kontra ”nedifrån”? Resultaten visar att 
utvecklingspartnerskap inte är en enkel lösning när det gäller att lösa frågor 
om exkludering och diskriminering på arbetsmarknaden. Idén om 
organiseringsformen partnerskap innehåller en rad motsägelser och dilemman 
som partnerskapen har att förhålla sig till i sina utvecklingsarbeten. 

I detta kapitel förs en diskussion där resultaten integreras och diskuteras i 
relation till avhandlingens syfte och forskningsfrågor samt tidigare forskning 
och teoretiska perspektiv på partnerskap som styrning och organisering av 
utvecklingsarbete.  

Kapitlet inleds med en summering av de viktigaste resultaten, vidare sätts 
slutsatserna i relation till tidigare forskning. För att ytterligare belysa 
avhandlingens resultat diskuteras fyra dilemman med organisering i 
partnerskap: Att organisera jämlikt i en ojämlik kontext; lika barn leka bäst, 
men olika barn hittar på nya lekar; att förena vertikal och horisontell 
förankring; att styra det som inte kan styras. Kapitlet avslutas med att 
diskutera resultatens praktiska relevans, förtjänster och begränsningar med 
den metodologiska ansatsen, resultatens generaliserbarhet samt förslag till 
fortsatt forskning.  

Partnerskap från idé till praktik – tur och retur 
 
I avhandlingen beskrivs utvecklingspartnerskap som ett sätt att styra och 
organisera utvecklingsarbete. Fokus i avhandlingens beskrivning och analys 
är hur partnerskapen organiserat sitt arbete samt hur representation och 
delaktighet sett ut och upplevts av deltagarna i EQUAL-programmet. I 
avhandlingen beskrivs även partnerskap som idé, i programdokumenten och 
hos partner, koordinatorer och deltagare som format en idé om partnerskap 
utifrån ett praktiskt partnerskapsarbete. Partnerskapsidéns resa från 
programdokumentens retorik via praktisk organisering till deltagarnas 
erfarenheter och tankar innebär en process där begreppet omformas, anpassas 
och förändras utifrån erfarenheter och villkor i den lokala kontexten.  

I programdokumenten framträder idén om partnerskap som en 
universallösning på problem med att genomföra ett effektivt och 
demokratiskt utvecklingsarbete. Olika positiva värden som antas möjliggöras 
genom partnerskap beskrivs ingående. Däremot är beskrivningarna vaga när 
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det gäller hur arbetet ska gå till och hur de positiva värdena kan uppnås och 
ge effekt. Idén om partnerskap utgår från att organisering som bygger på 
konsensus, effektivitet, demokrati och samverkan kommer att generera ökad 
kapacitet. Ytterligare en central beståndsdel i idén om partnerskap är att 
förena ”top down”- och ”bottom up” strategier för utvecklingsarbete. Arbetet 
ska således både förankras hos dem som har mandat att fatta beslut samt ska 
implementera arbetets resultat på lång sikt och hos de som är närmast berörda 
av det problem som partnerskapen syftar till att lösa. Jag återkommer till 
frågan hur partnerskap framträder som idé hos deltagare, partner och 
koordinatorer inom programmet, för att först ge en bild av de erfarenheter av 
partnerskapens representation, delaktighet och organisering som dessa idéer 
formuleras utifrån.  

Representation och delaktighet utgör nyckelord i partnerskapsidén för att 
skapa bättre lösningar genom att utforma dem tillsammans med de som är 
närmast berörda av problemet och för att skapa en bättre demokratisk 
förankring genom att fler aktörer involveras i arbetet. Avhandlingens resultat 
visar en representation som är kvantitativt jämställd mellan män och kvinnor, 
men i övrigt homogen då partner och koordinatorer främst är svenskfödda, 
välutbildade män och kvinnor som främst representerar offentlig sektor och 
med en relativt hög medelålder. Det är en representation som inte speglar den 
problematik som partnerskapen är avsedda att lösa, nämligen problem med 
exkludering och diskriminering på arbetsmarknaden. Den homogena 
representationen kan ställas mot tankarna om effektivitet, konsensus och bred 
representation som är centrala delar av partnerskapsidén. Det finns en 
spänning mellan att vilja inkludera många olika aktörer och att samtidigt 
agera genom konsensus (Hudson och Rönnblom 2003). I processen att finna 
det gemensamma syftet som partnerskapet kan samverka kring (Malmborg 
2003) tycks det mindre komplicerat och tidskrävande att utgå från de 
perspektiv som flest aktörer delar, snarare än att undersöka vilka olika 
perspektiv och intressen som kan finnas utifrån dessa kända ramar. På så vis 
reproduceras rådande problemdefinitioner, lösningsförslag och synsätt kring 
vilka som är relevanta aktörer i partnerskapens arbete.  

Legitimitet och att uppfattas ha tillgång till resurser är avgörande för vem 
som ses som en relevant representant. Här blir kontexten viktig för att förstå 
partnerskapens representation och organisering – för att bilda partnerskap 
som kan antas vara effektiva krävs ett genomtänkt förhållningssätt till 
omgivningens maktkonstellationer. Partnerskap kan utmana rådande makt-
relationer genom att synliggöra och inkludera vidare perspektiv och 
erfarenheter, men även reproducera rådande maktrelationer genom att 
inkludera de aktörer som har legitimitet, resurser och en problemdefinition 
som delas av flera aktörer. Tillsammans riskerar dessa faktorer att skapa en 
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situation där partnerskapet, för att i omgivningens ögon uppfattas som 
legitimt och potent nog att genomföra ett lyckat utvecklingsarbete, (mer eller 
mindre medvetet) anpassar sig till omgivningens maktrelationer.  

Utifrån konsensusprincipen och strävan efter effektivitet kan även de 
motstridiga erfarenheterna kring delaktighet och inflytande förstås. 
Majoriteten av partnerskapsrepresentanterna upplever god delaktighet och 
inflytande samtidigt som en mindre andel upplever villkorade och begränsade 
möjligheter att delta, att bli hörd på och att ha inflytande över partnerskaps-
arbetet. Konsensus kring arbetssätt reproducerar de arbetssätt som 
majoriteten känner igen sig i och känner sig bekväm i, vilket riskerar att 
dessa arbetsformer blir för givet tagna och verka normgivande för arbetet. 
Konsekvenserna av exkluderingen – att vissa aktörer inte upplever sig ha 
möjlighet till delaktighet och inflytande – förklaras med brister hos de aktörer 
som inte behärskar arbetsformerna snarare än med problem i arbetsformerna. 
Arbetsformerna inkluderar vissa aktörer och exkluderar andra på ett sätt som 
osynliggör att organisering och arbetsformernas utformning har betydelse för 
vem som har reell möjlighet att delta i arbetet. Genus, position utanför 
partnerskapet samt språk och arbetsformer är aspekter som är betydelsefulla 
för att förstå förutsättningar för delaktighet och inflytande i partnerskapen.  

Hearn och Parkin (1992) menar att förändringar i organiseringens 
struktur inte är tillräckliga för att förändra genusrelationer då kontextens 
maktrelationer återskapas genom att vi bär med oss dessa i interaktion, språk 
och symboler. Även Lindgren och Packendorff (2006) och Abrahamsson 
(2000; 2009) visar hur tilltron till att organisera bort ojämlika maktrelationer 
bygger på en förenklad och rationalistisk syn på organisering.  

Organiseringen och arbetsfördelningen i studiens partnerskap liknar den 
som präglar traditionellt arbete inom offentlig sektor med avseende på hur 
arbetet fördelas samt hur mötestekniker och relationen mellan partner och 
deltagare utformas. I partnerskapens organisering återfinns olika strategier 
för utvecklingsarbete. På partnerskapsnivå styrs arbetet ofta av en 
planeringsstrategi och i delprojekten ofta av en aktiveringsstrategi. På så vis 
fragmenteras arbetet, sambanden mellan olika delar av verksamheten 
försvåras och parallella strategier utvecklas. Organiseringen bär således drag 
både från traditionellt hierarkiska organisationer och från nätverks-
organisering.  

Arbetsfördelningen särkopplar strategiskt och operativt arbete och skapar 
en hierarki inom partnerskapet som exkluderar framförallt deltagarna från 
delar av arbetet. Vidare innebär den fragmenterade organiseringen med 
parallella strategier att partnerskapen skapar en komplex organisering som 
gör det svårt för partner och deltagare att få överblick och helhetssyn vilket i 
sin tur gör att koordinatorn ofta får en central maktposition.  
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I partnerskapens organisering aktualiseras flera av de klassiska 
dilemmana med utvecklingsarbete (ägarskap – delaktighet, planering – 
flexibilitet, konsensus – konflikt, struktur – process, åtskild 
utvecklingsorganisering – integrerat utvecklingsarbete) (Blomgren 1998; 
Ellström 2002; Sahlin Andersson 2006; Svensson och von Otter 2001; 
Svensson, Aronsson, Randle och Eklund 2007). Realiseringen av 
partnerskapsidén visar att delar av de förutsättningar för utvecklingsarbete 
som beskrivs i partnerskapsidén (t.ex. kombinationen av demokrati, 
konsensus och effektivitet) är motstridiga och svårförenliga när de ska 
realiseras i praktiken. 

Hur ser då partner, koordinatorer och deltagare i partnerskapen på 
partnerskap som organiseringsform för utveckling? Hur ser idén om 
partnerskap ut utifrån deras erfarenheter av praktiskt partnerskapsarbete? Det 
mest framträdande resultatet är att det inte finns någon enhetlig idé om 
partnerskap, däremot återkommer några teman som tillsammans ger en bild 
av hur idén om partnerskap har formats i partnerskapens lokala sammanhang. 
För det första framträder en avsaknad och ett behov av en gemensam 
definition av partnerskap. I materialet finns i huvudsak tre olika sätt att se på 
partnerskap där graden av samverkan och åtagande varierar. De tre olika 
sätten är: partnerskap som utbyte av erfarenhet och kunskap; partnerskap som 
en projektorganisation för att genomföra ett avgränsat arbete; partnerskap 
som samverkansorganisation för att åstadkomma förändring. I de tre olika 
synsätten på partnerskap finns skillnader i grad av formalisering och 
precisering av vad interaktionen ska leda till – från ett formaliserat och 
planeringsstyrt arbete mot ett tydligt mål till ett informellt och löst format 
nätverk för utveckling och lärande (jfr Benington och Geddes 2001). De olika 
synsätten innebär skilda implikationer för partnerorganisationernas ordinarie 
verksamhet genom att åtagande och resultat av partnerskapsarbetet för den 
enskilde partnerorganisationen kan variera. Variationen i vad partnerskaps-
arbetet innebär för organisationen sträcker sig från att utbyta kunskap och 
erfarenheter, vilket inte ställer några krav på förändring eller handling utanför 
partnerskapsarbetet, till att gemensamt hantera resurser, dela risker och 
handlingar som gör att ordinarie strukturer och rutiner i partnerorganisationen 
förändras.  

I intervjumaterialet framträder en bild av partnerskap som skilda från 
ordinarie verksamhet och att just denna åtskillnad möjliggör för 
partnerskapen att arbeta med frågor som utmanar ordinarie verksamhet. 
Genom att organisera utvecklingsarbetet genom en temporär och avskild 
organiseringsform utgör arbetet inte ett hot mot den ordinarie verksamheten.  
Att hantera komplexa sociala problem genom partnerskap som separata 
utvecklingsorganisationer kan således ses som ett sätt att kontrollera ett 
arbete vars resultat riskerar att utmana och förändra rådande ordning.  
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En aspekt som är central i programdokumentens partnerskapsidé är 
tanken att partnerskap erbjuder ett alternativ till byråkratisk organisering. 
Byråkrati framträder även i intervjuerna som ett problem i partnerskapens 
arbete. Partnerskap uppfattas inte som en lösning på problem med byråkrati, 
snarare upplevs arbetet just som byråkratiskt och långt från det flexibla och 
öppna arbete som beskrivs i programdokumentens idé om partnerskap. 
Byråkratin inom EQUAL-programmet och i partnerorganisationerna hindrar 
partnerskapen från att prova olika lösningar. Byråkratins inverkan blir synlig 
när partnerskapens verksamhet närmar sig gränserna mellan ordinarie 
verksamhet och partnerskapets utvecklingsarbete, och särskilt tydliga gränser 
är lagar och bestämmelser. Partnerskapens kollisioner med ordinarie 
verksamhet kan ses som en möjlighet till utveckling då de pekar på problem 
med i den ordinarie verksamheten. Ett sådant exempel är då deltagarna i 
partnerskap i utifrån sina erfarenheter sammanställde en lista på situationer 
där Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och Socialtjänstens regelverk 
kolliderade och skapade svårigheter för individen.  

Även inom EQUAL-programmet, dvs. i relationen mellan partnerskapen 
och den handläggande myndigheten, upplevs arbetet vara präglat av byråkrati 
och en svårhanterlig administration som påverkar partnerskapens möjligheter 
att arbeta med utvecklingsarbetet. Byråkratin och krav från ordinarie 
verksamhet skapar påfrestningar i utvecklingsarbetet genom att tära på 
partnerskapens tid och resurser. Detta problem framkommer tydligt i 
intervjuerna med partner, deltagare och koordinatorer. I de lokala idéerna om 
partnerskap har kopplingen mellan ordinarie verksamhet och partnerskapets 
verksamhet en central roll. Partnerskap kan erbjuda möjligheter till 
utveckling som saknas inom den egna organisationen och ordinarie 
verksamheter. Huruvida det handlar om temporära insatser för att hantera de 
komplexa problemen med på arbetsmarknaden eller förändrade arbetssätt och 
samhällsstrukturer som motverkar förekomsten av diskriminering och 
exkludering på lång sikt varierar dock.  

I de lokala idéerna om partnerskap är relationen till partnerskapens 
institutionella sammanhang betydelsefull för möjligheterna till utveckling.  
Partnerskapsidén redigeras i en process som påverkas både av aktörer i 
partnerskapen och av strukturella villkor i partnerskapens kontext.  

Partnerskap som ett nytt sätt att styra och organisera utvecklingsarbete 
genom governance och en kombination av ”top down”- och ”bottom up”- 
strategi saknar legitimitet i den lokala kontexten och omgivningen ställer 
krav som byråkratiserar arbetet.  Partnerskapen kolliderar därför med rådande 
sätt att styra och organisera ordinarie verksamheter. Dessa kollisioner 
påverkar både partnerskapen och omgivningen genom att partnerskap och 
omgivning kan förändras genom dessa konfrontationer. Kollisionerna kan 
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således förstås både som anpassning till och förändring av rådande strukturer. 
Avhandlingens resultat sammanfattas översiktligt i figur 19. 

 

Figur 19. Avhandlingens forskningsfrågor och resultat. 
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Partnerskap som politisk styrning och som 
organisering av utveckling 
 
Avhandlingens teoretiska ansats har varit att studera partnerskap utifrån ett 
perspektiv där organisering sker i samspel mellan organisation och 
omgivning i ett sammanhang av komplexa ekonomiska, politiska och sociala 
processer (Mörth och Sahlin Andersson 2006). Utvecklingspartnerskap har 
analyserats som en organiseringsform för utveckling i ett politiskt och socialt 
sammanhang genom att förena teorier som utgår från partnerskap som 
politisk styrning med teorier om organisering. Här förs en diskussion kring 
hur avhandlingens resultat kan förstås genom att kombinera de två 
perspektiven samt kring hur resultaten förhåller sig till tidigare forskning om 
partnerskap.  

Partnerskap framställs ofta som ett demokratiskt och effektivt sätt att 
organisera utveckling genom en icke-hierarkisk och nätverksliknande 
organisering. Den demokratiska och politiska aspekten av partnerskapsarbete 
är en betydelsefull fråga särskilt då partnerskap verkar utanför, men inte 
oberoende av, ordinarie politiska strukturer och därmed undkommer krav på 
legitimitet, transparens och utkrävande av ansvar (Mörth och Sahlin 
Andersson 2006).  Avhandlingens resultat visar att utvecklingspartnerskapen 
har en relativt homogen representation och att möjligheterna till delaktighet 
är villkorade och beroende av kunskap, språk, position och kön. Resultaten 
bekräftar således tidigare forskning som visat att partnerskap riskerar att 
exkludera marginaliserade och diskriminerade grupper (Bull 2001; Geddes 
och Benington 2001; Hedlund 2008; Hudson och Rönnblom 2003; Westberg, 
Kronvall och Hård 2005; Andersson 2006, 2008). En aspekt som kan 
fördjupas genom att föra samman teorier om politisk styrning och 
organisering är hur och varför representation och delaktighet ser ut som den 
gör. Genom att studera partnerskapens organisering i relation till forskning 
om organisering av utvecklingsarbete ger avhandlingens resultat en fördjupad 
bild av hur problemen med begränsad representation och delaktighet uppstår 
och upplevs i partnerskapen.  

Avhandlingen visar att organiseringen sker i ett sammanhang präglat av 
skilda förväntningar som skapar en komplex organisering där arbets-
fördelning, krav från och skilda förutsättningar i partnerorganisationer samt 
byråkrati i omgivande strukturer (i partnerorganisationer och i ESF-rådet som 
handläggande myndighet) påverkar både möjligheterna till en jämlik, icke-
hierarkisk organisering och möjligheterna till utveckling. Organisering och 
resultat tenderar att anpassas efter omgivningens krav och innovationen 



Det motsägelsefulla partnerskapet 

168 
 

riskerar att bli ett sätt att anpassa organisering efter de krav som EU ställer 
och ett sätt att anpassa diskriminerade och exkluderade grupper till 
arbetsmarknaden. I denna avhandling behandlas organisering snarare än 
resultat av arbetet. Ett rimligt antagande är dock att organiseringen påverkar 
programmets resultat. Abrahamsson (2009) beskriver hur rådande tankesätt 
och lösningar reproduceras trots försök att implementera nya organiserings-
former och menar att EQUAL-programmets fokus kom att hamna på 
anpassning, aktivering och anställningsbarhet av individer snarare än på 
utveckling av företag och ansvar hos arbetsgivare.   

Tidigare forskning har visat på en rad dilemman med att organisera 
utveckling som mynnar ut i frågan om det är möjligt att styra och organisera 
utveckling och innovation som kräver flexibilitet och oförutsägbarhet 
(Blomberg 1998; Ellström 1992, 2001; Engwall 1995; Kjaer och Caplan 
2003; Sahlin Andersson 1996, 2006; Svensson och von Otter 2001). I idén 
om partnerskap framställs organiseringsformen som en strategi för att styra 
utvecklingsarbete på ett bättre sätt för att undvika dessa dilemman. 
Partnerskapstanken bygger på styrning genom icke-hierarkisk organisering, 
bred representation och jämlika relationer (governance). Utvecklings-
partnerskapen inom EQUAL berör politikområden som i allra högsta grad är 
präglade av ett hierarkiskt och byråkratiskt system för styrning, nämligen 
government. Resultaten visar att i själva verket består partnerskapen till stor 
del av organisationer som styrs inom ramen för government eller som 
befinner sig inom organisatoriska fält präglade av government och att detta 
också påverkar partnerskapens organisering. Resultaten visar på en 
motsättning mellan å ena sidan en transparent och tydlig ansvars- och 
maktfördelning och å andra sidan kraven på effektivitet i partnerskapen. 
Denna motsättning tyder på att partnerskap saknar legitimitet inom det 
traditionella demokratiska systemet. Pierre (1997) visar att partnerskap 
skapar legitimitet på andra grunder än det traditionella demokratiska 
systemet, nämligen genom sin förmåga att vara effektiva och skapa resultat. 
Motsättningen mellan demokratiska värden, som är kännetecknande för 
traditionella sätt att styra, och kraven på effektivitet (i termer av resultat) 
tyder på att partnerskap och governance representerar ett radikalt annorlunda 
sätt att se på politisk styrning och demokrati. Dessa skillnader beskrivs ofta 
som en förskjutning från det ena tillståndet till det andra, från government till 
governance.  Partnerskapen i denna studie tycks dock snarare vara ett 
fenomen i mötet mellan olika sätt att styra, mellan governance och 
government. De bärande idéerna för organisering och demokrati i 
partnerskapen bygger på governance, men de villkor under vilka 
partnerorganisationerna verkar (organisationernas mål och regelsystem), syn 
på problemdefinition och relevanta resurser och aktörer samt de arbetsformer 
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som återskapas i partnerskapen präglas till stor utsträckning av government. 
Många partner i partnerskapen styrs i sin ordinarie verksamhet fortfarande på 
ett traditionellt sätt, och de strukturer som partnerskapen ska förändra 
befinner sig (åtminstone delvis) inom ramen för government och är 
hierarkiskt och byråkratiskt styrda. Därför menar jag att det är mer fruktbart 
att se relationen mellan government och governance som ett möte mellan 
olika styrningsprinciper snarare än som en förskjutning från ett tillstånd till 
ett annat. Genom att diskutera dem som parallellt närvarande är det möjligt 
att förstå och förklara spänningar som skapas inom partnerskapet och mellan 
partnerskapet och dess omgivning. Partnerskapet blir då inte en separat 
utvecklingsorganisation präglad av ett helt nytt sätt att styra utan en del av ett 
institutionellt sammanhang där olika styrningsformer är parallellt närvarande. 
Viss styrning sker i form av lagstiftning och direkta krav (t.ex. att organisera 
i partnerskap för att få finansiering) och annan i form av s.k. mjuk styrning i 
form av ömsesidigt beroende mellan aktörer och samverkan som bygger på 
ömsesidigt förtroende och överenskomna regler snarare än statlig reglering 
(Rhodes 1997). Hedlund och Montin (2009) för ett liknande resonemang och 
menar att styrningsformerna i praktiken inte är nya utan snarare handlar om 
att det bildas nya sammansättningar av sätt att styra och att det därför är 
relevant att empiriskt studera hur olika former av styrning återfinns i 
praktiken och hur dessa verkar i relation till makt.   

Om partnerskapens praktik ses som ett fält som är under förändring, där 
båda styrningspraktikerna är närvarande samtidigt, kan vi förklara 
partnerskapens svårigheter med att samtidigt leva upp till de krav som ställs 
från EU och till de krav som ställs från organisationer och myndigheter på 
lokal, regional och nationell nivå som präglas av traditionell styrning. Kraven 
är motsägelsefulla och skapar en komplex och fragmentiserad organisering – 
partnerskapen kämpar för legitimitet från flera håll och på olika 
beslutsnivåer. Styrningspraktikerna på samhällsnivå är motstridiga, vilket 
avspeglas i skillnaderna mellan de olika definitionerna av partnerskap som 
återfinns i studien. Sammanfattningsvis visar studien att partnerskapens 
organisering är präglad av motsägelser och dilemman. Idéer som i 
programdokumentens formulering om partnerskap framstår som 
förutsättningar för varandra, visar sig vara motstridiga och svåra att hantera i 
praktiken. I de följande avsnitten kommer fyra sådana motstridigheter och 
dilemman att diskuteras: Går det att organisera jämlikt i en ojämlik kontext? 
Vilken betydelse har homogenitet/heterogenitet för utveckling? Går det att 
kombinera bred delaktighet underifrån med förankring uppifrån? Hur styrs ett 
utvecklingsarbete som kräver en öppenhet och flexibilitet? 
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Att organisera jämlikt i en ojämlik kontext 
 
Idén om partnerskap bygger på en icke-hierarkisk organisering med jämlika 
relationer och möjlighet till bred representation. Avhandlingens resultat visar 
på en relativt homogen representation och villkorade möjligheter till 
delaktighet. Hur kan diskrepansen mellan idén om partnerskap som en 
inkluderande organiseringsform och en exkluderande partnerskapspraktik 
förstås?  
     Tidigare forskning om genusrelationer i platta organisationer talar för att 
det finns möjligheter att skapa jämlika relationer genom nätverksorganisering 
(Kvande och Rasmussen 1990; Ramsay och Parker 1992). Dock tycks det 
vara ett alltför förenklat och rationalistiskt perspektiv på organisering att utgå 
från att en organiseringsform i sig kan verka som motkraft till och förändra 
maktrelationer (Abrahamsson 2000; Hearn och Parkin 1992). De 
maktrelationer som finns i organisationens kontext görs närvarande i 
organiseringen – de kan förändras och mildras, men de kan inte utestängas 
genom att strukturera organisationen på ett nytt sätt (Acker 1998). Idén om 
partnerskap som lösning på problem med representation och ojämlikhet i 
utvecklingsarbete tycks förenklad och speglar ett rationalistiskt och 
byråkratiskt synsätt på organisering.  

Resultaten från denna avhandling visar att partnerskapens organisering 
skapar ojämlikhet, dels genom att exkludera och dels genom att segregera 
olika aktörer (Neergaard 2006).  Idéer om vem som ses som en relevant aktör 
i kombination med krav på att endast organisationer kan vara partner sorterar 
vilka som inkluderas och exkluderas (jfr Bogren 2008). Vidare skapas 
skillnader mellan partner i partnerskapen dels genom en arbetsfördelning som 
särskiljer olika typer av arbetsuppgifter, dels genom att språk, position, genus 
och kunskap skapar skillnader mellan partners möjligheter till delaktighet och 
inflytande. En förklaring till reproduktionen av maktrelationer inom 
partnerskapen utgår från att det är en oundviklig följd av partnerskapens 
kontext, en segregerad och stratifierad arbetsmarknad, där partner-
organisationerna bär med sig olika sätt att tänka och göra, är det som 
återskapar ojämlikhet i partnerskapen. Om denna förklaring får stå ensam 
lämnas inte mycket utrymme för förändring och analysen riskerar att bli 
därmed deterministisk. Resultaten visar även på skillnader mellan olika 
utvecklingspartnerskap och att förändring inom vissa gränser är möjlig när 
det gäller relationerna inom partnerskapet – ojämlikhet reproduceras på olika 
sätt och i olika stor utsträckning i de olika partnerskapen. 

En annan förklaring till att maktrelationer återskapas i partnerskapen är 
att idén om partnerskap inrymmer motsägelsefulla förutsättningar – jämlik 
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organisering ses som en förutsättning för effektivitet och innovativ 
utveckling. I praktiken är det inte lika säkert att demokratiska värden skapar 
effektivitet, till exempel skapas krångliga beslutsvägar och krav på 
legitimitet, ansvarsutkrävande och transparens (Mörth och Sahlin Andersson 
2006; Pierre 1997). Ett exempel är partnerskapens initiering som har 
betydelse för representationen. För att möjliggöra en bred representation 
krävs en öppenhet i analysen av vad som är partnerskapets syfte och 
gemensamma problem. Utifrån tanken om konsensus är det mer effektivt att 
skapa ett partnerskap med partner som definierar problemet lika, snarare än 
att öppna upp för skilda definitioner av problemet och därmed ett mer 
utvecklingsinriktat arbete. 

Ett annat exempel som belyser spänningen mellan jämlik organisering 
och effektivitet är frågan om delaktighet och arbetsfördelning. 
Partnerskapens organisering präglades av relativt få nivåer, och på så vis kan 
de betraktas som platta organisationer, men det skapas avstånd mellan 
strategiska och operativa nivåer. Detta avstånd innebar svårigheter för 
deltagarna att få en helhetssyn och överblick över arbetet, vilket leder till en 
situation där koordinatorn har stor insyn i och god kontroll över 
verksamheten, medan den framstår som oöverskådlig och opåverkbar för 
deltagarna. I organisering tycks kraven på effektivitet konkurrera med 
demokrati, särskilt om det saknas krav på transparens, ansvarutkrävande och 
legitimitet. Om demokratiska värden ska få utrymme krävs därför ett aktivt 
arbete för att synliggöra skilda intressen och frågor om makt.  

Lika barn leka bäst – men olika barn hittar på 
nya lekar 
 
Avhandlingens resultat visar på en homogen representation. En homogen 
representation som strider mot tanken på att olika partner gynnar utveckling, 
en tanke som präglar teorier om nya organiseringsformer för utvecklings-
arbete. Detta dilemma handlar om (o)likhet kontra utveckling och 
effektivitet. (O)likhet handlar här både om vilka aktörer som finns i 
partnerskapen och vilket utrymme det finns för olika intressen och perspektiv 
i partnerskapens arbete.  
    Sammansättningen av partnerskap bygger till stor del på tidigare kontakter 
och etablerade idéer kring vilka aktörer som uppfattas som givna och som 
bidrar till arbetet kring vissa frågor. Tidigare forskning visar att partnerskap 
framförallt exkluderar marginaliserade och diskriminerade grupper. 
Avhandlingens resultat visar dessutom att den homogena representationen i 
partnerskap påverkar dess organisering, en organisering som majoriteten av 
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partnerna trivs med, men som försvårar deltagandet för de partner som inte är 
vana vid den typen av organisering.  

Då avhandlingen inte studerat resultat och effekter av partnerskapens 
arbete är det svårt att dra slutsatser kring hur partnerskapens sammansättning 
påverkat effektiviteten och kvaliteten på utvecklingsarbetet. Vad resultaten 
dock visar är att relationen till diskriminerade och exkluderade grupper till 
stor del präglas av en traditionell syn där professionella aktörer driver 
förändring för dessa grupper snarare än med dem. Den homogena 
representationen påverkar både organisering och förslag på lösningar.  

Ytterligare en aspekt av dilemmat med hetero/homogenitet kontra 
utveckling och effektivitet är den princip om konsensus som råder i EQUAL-
programmet. Konsensus genomsyrar programmet, både som princip för 
partnerskapens arbete och som underliggande ideologi. I programdokumentet 
framträder olika värden och intressen (t.ex. jämlikhet och tillväxt) som 
förenliga och förutsättningar för varandra snarare än som motstridiga. 
Tidigare forskning har visat hur konsensus osynliggör skilda intressen och 
konflikter i partnerskap och reproducerar rådande maktrelationer (Hedlund 
2008; Hudson och Rönnblom 2003;). Avhandlingens resultat visar att det, 
trots den homogena representationen, kan finnas olika och motstridiga 
definitioner av partnerskapets gemensamma problem och olika synsätt på 
ansvar och utveckling i ett och samma partnerskap.  

Kjaer och Caplan (2003) lyfter fram konflikt och förmågan att kritiskt 
reflektera över olika perspektiv och positioner som en viktig förutsättning för 
lärande och innovation hos partnerna i partnerskap. Det är ett lärande som i 
sin tur leder till nya sätt att arbeta och nya sätt att lösa problem (Kjaer och 
Caplan 2003). I relation till utvecklingspartnerskapens syfte att motverka 
diskriminering och exkludering skulle en diskussion kring partnerskapets 
gemensamma problem utifrån skilda erfarenheter, kunskaper, resurser och 
intressen kunna vara ett sätt att lära nytt kring hur diskriminering och 
exkludering fungerar i arbetslivet.  

Ur ett politiskt perspektiv där partnerskap och governance ses som en del 
av en förändring mot New Public Management blir samverkan en lösning för 
att hantera den offentliga sektorns minskade resurser och därmed en 
möjlighet att hantera och att lösa samhällsproblem (Clarke och Glendinning 
2002; Mörth och Sahlin Andersson 2006). Utifrån detta perspektiv är det 
intressant att reflektera över representationen i partnerskap och principen om 
konsensus. I partnerskapen finns framförallt tjänstemän representerade och få 
politiker, vilket innebär en förskjutning och avpolitisering av de frågor som 
partnerskapen hanterar. En avpolitisering som tycks ligga i linje med EU:s 
sociala sammanhållningspolitik som fokuserar konsensus och osynliggör 
konflikter. Avpolitiseringen av utvecklingsarbete som handlar om individers 
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sociala skyddsnät (insatserna är i flera partnerskap relaterade till social-
försäkringssystemet) innebär att partnerskapens arbete ligger nära ordinarie 
verksamhet, men partnerskapens arbete och beslut har inga krav på att vara 
transparent eller möjligt att utkräva ansvar för. Det politiska blir opolitiskt, 
något för tjänstemän och experter att besluta om utanför den demokratiska 
processen. Kopplingen mellan utvecklingsarbete i partnerskap och politik är 
ett demokratiskt problem, men som vi ska se handlar kopplingen mellan 
partnerskap och politik också om möjligheten att förankra och legitimera 
partnerskapens arbete på lång sikt.  

Att förena horisontell och vertikal integration  
 
I idén om partnerskap är kopplingarna mellan partnerskap och ordinarie 
strukturer, både horisontellt och vertikalt, centrala. Partnerskap beskrivs som 
en strategi för att förena ”top down”- och ”bottom up” strategier för 
utveckling. Är det möjligt att förena ett arbete med bred representation 
underifrån med representation och förankring hos aktörer som har mandat att 
förändra på lång sikt? Detta dilemma handlar dels om integrationen mellan 
utvecklingsorganisation och ordinarie verksamhet, dels om kopplingen 
mellan deltagande underifrån och styrning uppifrån. 

Utmärkande för partnerskap och andra organiseringsformer för 
utveckling är att de organiseras kring ett bestämt problem och att de är 
avgränsade i tid från ordinarie verksamhet i partnerorganisationerna 
(Blomberg 1989; Mörth och Sahlin Andersson 2006). Utvecklings-
partnerskapen inom EQUAL ses i hög grad som avgränsade utvecklings-
organisationer, dock kräver partnerskapens verksamhet en balans mellan 
partnerskapets rutiner och de regler, rutiner, intressen och syften som 
återfinns i partnerorganisationerna, det vill säga ordinarie verksamhet. Flera 
partnerskap beskriver hur rutiner och lagstiftning i ordinarie verksamhet 
verkat som hinder för partnerskapets utvecklingsarbete, vilket talar för att en 
större åtskillnad mellan partnerskap och ordinarie verksamhet bör göras. Å 
andra sidan finns exempel där partnerskapens arbete haft stöd från 
omgivande strukturer så länge det varit avgränsat till en 
utvecklingsorganisation, men mött motstånd då krav har rests på att 
partnerskapens arbete ska påverka och integreras i ordinarie verksamhet (t.ex. 
partnerskap d och i).   

En liknande diskussion kring dilemmat med integration förs av Kjaer och 
Tennyson (2003) där de menar att ökad stabilitet, möjlighet att påverka samt 
ökad transparens och ansvarstagande talar för att partnerskap inte bör ses som 
tillfälliga separata utvecklingsorganisationer. Argument för att å andra sidan 
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separera partnerskap från ordinarie strukturer är att partnerskapens flexibilitet 
och handlingsutrymme ökar, medan partnerskapen blir mindre kreativa och 
innovativa om de institutionaliseras (Kjaer och Tennyson 2003). 
     Dilemmat kring integration inrymmer också frågan om det är möjligt att 
förena delaktighet på olika nivåer (”top-down” och ”bottom-up” strategier) i 
en och samma organiseringsform. Resultaten visar att det i ett och samma 
partnerskap kan finnas inslag av både ”top down”- och ”bottom up”-
strategier, dock tycks partnerskapens arbetsfördelning (där operativt och 
strategiskt arbete skiljs åt) skapa en situation där dessa strategier snarare 
verkar parallellt än i kombination. Arbetet fragmentiseras och i delar av 
arbetet finns delaktighet underifrån, dock sällan i det strategiska arbetet.  

I det empiriska materialet finns exempel på partnerskap (t.ex. partnerskap 
c och i) som har inkluderat diskriminerade grupper i partnerskapets arbete. I 
de fallen uppstår svårigheter och motstånd när partnerskapens resultat ställer 
krav på ordinarie verksamheter. Det är svårt att få legitimitet och förankring 
för partnerskapens resultat när initiativet kommer underifrån (Svensson och 
von Otter 2001). Evers (2003)  liknande resultat som visar på behovet av att 
koppla partnerskapens arbete till ordinarie verksamheters intressen – utan 
kopplingar till lokala myndigheter och politiker är det svårt att implementera 
arbetet på lång sikt. 

Att styra det som inte kan styras 
 
Detta dilemma handlar om möjligheterna att organisera och styra 
utvecklingsarbete. Tidigare forskning visar att utvecklingsarbete inte går att 
förutsäga eller planera i förväg då det sker i en kontext av osäkerhet (Engwall 
1995; Sahlin Andersson och Söderholm 2006; Svensson och von Otter 2001). 
Samtidigt bygger partnerskap och andra organiseringsformer för utveckling 
just på tanken att det går att organisera fram utveckling – utvecklingsarbete 
för att lösa komplexa samhällsproblem kräver komplexa 
utvecklingsorganisationer och systeminitiativ (Svensson, Aronsson, Randle 
och Eklund 2007). 

Resultaten i denna studie visar att en motsägelsefull relation mellan 
styrning och öppenhet finns både inom partnerskapet och i relation till 
partnerskapens omgivning. Komplexiteten i partnerskapens organisering 
skapar ett behov av styrning och ledning, vilket gör koordinatorns roll central 
samtidigt som det riskerar att minska partnernas möjlighet till inflytande. 
Arbetet kräver styrning för att det ska kännas meningsfullt och effektivt. 
Flera partnerskap berättar om vikten av att se resultat av arbetet då resultaten 
är det som legitimerar partnerskapens existens.  
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I relation till partnerskapens omgivning handlar relationen mellan 
styrning och öppenhet ofta om att omgivningen ställer olika former av krav 
på partnerskapet som begränsar partnerskapets handlingsutrymme. Flera 
partnerskap beskriver hur byråkratin och processerna att hantera den 
handläggande myndighetens krav inkräktade på utvecklingsarbetet och 
gjorde arbetet tungt och svårt att utföra.  Detta problem påvisas också i 
Nilssons studie (2008) som visar hur partnerskap i Växtkraft Mål 3-
programmet byråkratiserades över tid och hur arbetet kom att tas över av en 
systemlogik av regler, skrivna dokument och formalisering som kom att bli 
viktigare än innehållet i arbetet.  
     Att styra ett utvecklingsarbete som kräver öppenhet och flexibilitet är 
således en motsägelsefull uppgift. Vangen och Huxhams studie (2003) av 
ledarskap i partnerskap pekar just på behovet av att styra partnerskapsarbete 
och antyder att teorier om fördelarna med samverkan och partnerskap 
underbetonar behovet av styrning. Det är ett behov som blir tydligt när det 
kommer till att hantera skilda intressen och politiska aspekter av 
partnerskapens arbete (Vangen och Huxham 2003).  

Svensson, Aronsson, Randle och Eklund (2007) pekar på betydelsen av 
att se till hela organisationen och dess kopplingar (horisontellt och vertikal) 
för att förstår styrning eller ledning av utvecklingsarbete. Ledning innebär då 
att snarare se till organisationen som helhet och att säkerställa en 
kombination av horisontell och vertikal integration genom att både arbeta 
med aktiva ägare av arbetet (via en styrgrupp), en kompetent ledare som 
driver processen framåt och delaktighet från dem som är närmast berörda av 
problemet. Resultaten i denna avhandling och tidigare forskning pekar på ett 
behov av styrning som är betydligt mer framträdande än i idén om 
partnerskap.  

Från partnerskap som panacea12 mot realistiska 
förutsättningar för utvecklingsarbete 
 
Talet om partnerskap framställer ofta organiseringsformen som en 
universallösning på komplexa problem med styrning och organisering av 
utvecklingsarbete. Avhandlingen visar att idén om partnerskap som den 
formulerats i EQUAL-programmet är en idé med lösa ramar som öppnar för 
en mängd lokala varianter av begreppet. Sammanfattningsvis kan 
översättningen av partnerskap från idé till praktik beskrivas som att alla 
partnerskap både har lyckats och misslyckats med att uppfylla 

                                                 
12 Panacea betyder universalmedicin. 
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partnerskapsidéns alla delar. Omsatt till praktik framträder dilemman med 
organisering av utvecklingsarbete och organisering i partnerskap som visar 
att det i praktiken är svårt att implementera partnerskapsidén. Figur 20 
sammanfattar dessa dilemman. 

 

Figur 20. En sammanfattande bild av partnerskapens och utvecklingsarbetets 
dilemman. 

 
Figur 20 visar hur dilemman i partnerskapens organisering uppstår på flera 
olika nivåer samt i relation till sin omgivning. Sahlin och Wedlin (2008) 
menar att i denna omsättning både reproduceras och utmanas idéns 
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bakomliggande ideologi. I översättningen av partnerskap inom EQUAL-
programmet innebär detta genom att idéer om governance, konsensus och 
oproblematiserade maktrelationer reproduceras, men också genom att idéerna 
utmanas när de visar sig svåra att realisera i partnerskapens kontext.  

Avhandlingens resultat visar att partnerskap som organiseringsform inte 
är en universell lösning på utvecklingsarbetets dilemma. Dels återkommer 
delar av de dilemman som tidigare forskning och tidigare organiserings-
former visat, dels kräver organisering i partnerskap ett medvetet arbete med 
organisering och specifika förutsättningar för att fungera. Vilka är de 
praktiska implikationerna av avhandlingens resultat? Att det inte finns några 
egentliga partnerskap eller att partnerskap är ett omöjligt uppdrag?  

Utifrån ansatsen att organisering är en pågående process är det mer 
fruktbart att fokusera på varje partnerskaps lokala kontext och 
förutsättningar. Hur olika dilemman och balansen mellan olika aspekter av 
utvecklingsarbete hanteras beror på varje enskild situation. Att organisera 
jämlikt och att styra det som inte kan styras kan tyckas som olösliga 
dilemman – dock kan de hanteras på ett bättre och sämre sätt. Genom att visa 
på svårigheter och rikta kritik mot en förenklad syn på organisering av 
utvecklingsarbete, t.ex. genom att lyfta fram de politiska aspekterna av ett 
utvecklingsarbete, kan forskning vara ett sätt att synliggöra problem och att 
göra utvecklingsarbetet mer realistiskt.  

En viktig aspekt som resultaten pekar på är att omgivningens krav och 
förväntningar, från ordinarie verksamhet inom partnerorganisationer och 
myndigheten (ESF-rådet), riskerar att hämma möjligheterna till utveckling i 
partnerskapen. Arbetet byråkratiseras och fokus hamnar på att genomföra 
arbetet enligt planer och i tid, samt att redovisa detta på ett korrekt sätt 
snarare än på att bryta perspektiv och resultat mot varandra för att skapa 
utveckling och innovation. Produktionens logik (Ellström 2002) slår således 
igenom i partnerskapen, vilket visar sig i dess sätt att hantera 
utvecklingsarbetets olika dilemman. Behoven av stöd för organisering av 
utvecklingsarbete är en erfarenhet som ESF-rådet fört med sig mellan 
programperioderna. I den nya programperioden (2007 – 2013) betonas till 
exempel lärande utvärdering (framför utvärdering i efterhand), och olika 
tematiska grupper och stödprojekt organiseras för att stötta projekten (Brulin 
och Jansson 2009). Brulin och Jansson (2009) beskriver de nya tankarna som 
ett paradigmskifte – från en rationalistisk syn på utveckling som möjlig att 
planera i förväg och därmed möjlig att utvärdera mot planeringen i efterhand 
till en syn på utveckling som fokuserar behov av lärande, processtöd och 
kontinuerlig erfarenhets- och kunskapsöverföring. Om, och hur detta 
paradigmskifte påverkar genomförda utvecklingsarbeten inom struktur-
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fondens program, är en intressant fråga för forskning inom pågående 
programperiod.  

Reflektioner kring metodologiska val och 
avhandlingens kvalitet  
 
Den interaktiva forskningsansatsen har inneburit en god tillgång till fältet och 
gett möjligheter att tillsammans med deltagarna i NTG Partnerskap belysa 
olika frågor som varit relevanta både för forskning och för praktik. 
Begränsningar med ansatsen har varit att den bygger på deltagarnas intresse 
och engagemang, vilket har gjort det svårt att gå på djupet i frågor som 
deltagarna inte har varit intresserade av. Genus är ett exempel på en fråga 
som har varit svår att studera genom den interaktiva ansatsen såsom den var 
designad i NTG Partnerskap. Jag har lyft fram genusaspekter i de fall där de 
framträder i det empiriska materialet och återkopplat dessa analyser till 
deltagarna, dock har diskussionerna kring dessa resultat inte varit lika 
omfattande som diskussioner kring andra delar av materialet. Min slutsats 
kring detta är att för att på ett bra sätt belysa genus genom interaktiv 
forskning krävs en gemensam process över tid där utrymme finns att 
diskutera definitioner av jämställdhet, kön och genus och vad det innebär att 
se organisering och samhälle ur ett genusperspektiv för att deltagarna därefter 
ska kunna granska sin egen praktik och relatera till forskarens iakttagelser (se 
t.ex. Amundsdotter 2006; Gunnarsson 2006). I de två följande avsnitten förs 
en diskussion kring hur jag har hanterat forskarrollen i den interaktiva 
forskningsansatsen och avhandlingens kvalitet och generaliserbarhet.  

Rollen som interaktiv forskare  
 
Rollen som interaktiv forskare har ofta känts som att överträda gränsen 
mellan forskning och utveckling genom att pendla mellan att inta olika 
perspektiv. En svårighet har varit att ”hitta hem” på forskningssidan och att 
inte slukas av allt spännande som har skett och alla behov som har funnits på 
utvecklingssidan. Den interaktiva forskningsprocessen har på så vis inneburit 
något av en balansakt för att kunna stötta, men inte driva, utveckling. I 
arbetet uppstår situationer som innebär att gränsdragningen blir svår. Ett 
sådant exempel är att FoU-projektet flera gånger fått förfrågningar om att 
fungera som processtöd i enskilda partnerskap, men vi har tackat nej för att 
undvika att hamna i situationer där vi driver utveckling.  
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Vikten av att pendla mellan närhet och distans är en återkommande 
beskrivning av forskarens roll i den interaktiva forskningsansatsen 
(Svensson, Brulin och Ellström 2002).  Processen att pendla mellan närhet 
och distans och att inta olika perspektiv har varit en förutsättning för att 
kunna förhålla mig till partnerskap som ett empiriskt fenomen att undersöka, 
snarare än som en praktik att hantera eller utveckla. De erfarenheter, 
möjligheter och dilemman som diskuterats i NTG Partnerskap har varit 
intressanta och viktiga samhällsfrågor. Det har ibland varit svårt att inte 
engagera sig och fångas av det lokala, pragmatiska perspektivet och 
deltagarnas behov av problemlösning.  

Ett lokalt, pragmatiskt och utvecklingsinriktat perspektiv kräver ett visst 
mått av att acceptera de förutsättningar som råder. I detta fall har det 
inneburit att partnerskap är en obligatorisk samverkansform, att programmet 
inrymmer en uppsättning normativa värderingar för hur arbetet ska utföras 
och att (för att handling överhuvudtaget ska vara möjlig) programmets värden 
och mål anpassas till den verklighet där de ska omsättas. Distans har varit en 
förutsättning för att inte låta de normativa värden som finns i programmet 
och utvecklingspartnerskapen ska bli utgångspunkter även för forskningen. I 
denna process och balansgång mellan närhet och distans till forskningsfältet 
har det varit en tillgång att tillhöra en forskningsmiljö där frågor kring 
partnerskap har diskuterats ur olika teoretiska perspektiv, till exempel i en 
antologi med bidrag från olika författare som studerat partnerskap i olika 
nationella och internationella sammanhang internationellt (Svensson och 
Nilsson 2008).   

En viktig aspekt för att hantera forskarrollen i den interaktiva processen 
har varit att kunna ställa kritiska frågor och reflektera kring deltagarnas 
erfarenheter och lokala problem ur andra perspektiv än vad de själva gjort. 
Tanken var att den kritiska reflektionen skulle fungera som ett stöd för 
deltagarnas reflektion och handling i utvecklingsarbeten.  Kritisk reflektion 
har således fungerat som ett viktigt verktyg för att driva den gemensamma 
kunskapsprocessen i projektet framåt (Aagaard Nielsen och Svensson 2006; 
Argyris och Schön 1989). 

En utgångspunkt för den interaktiva forskarrollen i projektet har varit att 
forska med och att låta deltagarna var subjekt i forskningsprocessen, något 
som inte är okomplicerat. Som forskare äger jag materialet, tolkningar och 
framställning – vilken relation skapar det mellan mig och deltagarna i 
studien? Olsson (2002) lyfter fram hur isärhållandet mellan teori och praktik 
knyter an till en tankestruktur som utgår från dikotomier: praktik - teori, 
manligt - kvinnligt, subjektivt - objektivt, kvalitativt - kvantitativt. Som 
motsatspar förutsätts dessa begrepp styras av skilda principer, och de blir 
begripliga endast i relation till varandra. Dikotomiseringen inrymmer även en 
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värdering – det ena ledet i relationen mellan begreppen värdesätts högre än 
det andra, vilket reproducerar ojämlika maktförhållanden (Hirdman 1988; 
Okin Moller 1989; Pateman 1989; Phillips 1991). Jag har inkluderat 
deltagarna i forskningsprocessen genom att formulera frågor tillsammans och 
inkludera dem i analysarbetet, men kan vi frigöra oss från den dikotoma 
indelningen mellan forskare och praktiker och mellan forskning och 
utveckling? Jag hyser en förhoppning om att vi tillsammans studerat 
partnerskap och att det har gjort deltagarna till subjekt i processen – men jag 
är samtidigt övertygad om att det inte är upp till mig att bedöma hur jag 
lyckats med detta.  

Ytterligare en reflektion kring relationen mellan forskare och deltagarna 
handlar om vilka som deltar i interaktiv forskning. Det finns en risk att 
interaktiv forskning främst inkluderar resursstarka aktörer. Forskningen sker 
ofta tillsammans med aktörer som arbetar med exkluderade och 
diskriminerade grupper snarare än med dessa grupper (Williams, St. Quentin 
och Hoadley 2006). Det finns dock exempel på interaktiva studier som har 
inkluderat deltagare från diskriminerade eller exkluderade grupper (Bogren 
2008; Larsson 2007). I FoU-projektet NTG Partnerskap inkluderades 
framförallt koordinatorer och partner i forskningen, med undantag för 
intervjuer med deltagarna i partnerskap. Detta urval gjordes utifrån att fokus i 
forskningen var på organiseringsformen partnerskap och en vilja att studera 
de som hade erfarenhet av partnerskapsarbete. En reflektion gjord i efterhand, 
inte minst utifrån avhandlingens resultat kring den homogena 
representationen, är att även jag definierat bort de aktörer som partnerskapen 
inte sett som relevanta för partnerskapens arbete genom att inte inkludera 
aktörer utanför partnerskapen i studiens urval. 

Kvalitet och kunskapsanspråk 
 
I strävan efter att göra forskningsprocessen tydlig och begriplig ges en 
förenklad bild av denna – alla överväganden och omvägar i processen är helt 
enkelt inte relevanta eller ens möjliga att redogöra för. Vad jag dock finner 
värdefullt att reflektera kring är hur de metodologiska valen har bäring på 
avhandlingens kvalitet.  Utifrån den interaktiva forskningsansatsen skapas 
förhoppningar om forskningsresultatens kvalitet, nämligen att resultaten ska 
vara både teoretiskt och praktiskt relevanta. Frågor av det slaget är svåra för 
den enskilde forskaren att bedöma och snarare upp till läsaren att bedöma, 
däremot är det möjligt att redogöra för hur jag tänker kring studiens kvalitet.  

Patton (2002) beskriver hur kvalitetskriterier för forskning bör 
formuleras och förstås i relation till forskningens utgångspunkter och syften. 
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Avhandlingens beskrivningar och analys av partnerskap är främst av 
kvalitativ art då slutsatser och resultat grundas på flera olika perspektiv och 
erfarenheter av partnerskap, snarare än att söka efter kvantitativt mätbara 
orsakssamband eller en sann bild av fenomenet partnerskap. Utifrån detta 
perspektiv har jag valt att utgå ifrån begreppet trovärdighet som 
kvalitetskriterium för kvalitativ forskning (Patton 2002). Jag har på olika sätt 
arbetat för att möjliggöra granskning av trovärdigheten i avhandlingens 
resultat. En första utgångspunkt för att stärka trovärdigheten är att sträva efter 
transparens och tydlighet i framställningen av tillvägagångssätt, resultat och 
tolkningar på ett sådant sätt att läsaren kan bedöma huruvida tolkningar av 
resultaten är trovärdiga.   

 Trovärdighet handlar även om huruvida resultaten ses som riktiga och 
giltiga av andra än forskaren. Den interaktiva ansatsen och de workshops där 
resultat och tolkningar har återkopplats till deltagarna, har varit ett sätt att 
testa hur väl deltagarna känner igen sig i mina framställningar och tolkningar 
och ett sätt involvera dem i tolkningsarbetet genom att bidra med sina 
reflektioner kring resultaten (Aagaard Nielsen och Svensson 2006). 
Tillsammans med deltagarna i NTG Partnerskap har dessa tillfällen för 
återkoppling och analys fungerat på ett sätt som ligger nära Kvales definition 
av validitet: ”validitet blir att utreda, kontinuerligt kontrollera, ifrågasätta, 
och teoretiskt tolka resultaten” (Kvale 1989 s.77). Även det akademiska 
sammanhanget där jag har befunnit mig i en forskningsmiljö med andra 
forskare och genom seminarium kring tolkningar och texter kunnat testa 
rimligheten i mina tolkningar har varit värdefullt (Kvale 1997).   

Ytterligare ett sätt att stärka kvaliteten i arbetet med tolkningar har varit 
att arbeta med metodologisk triangulering, vilket innebär att genom att 
använda olika datainsamlingsmetoder generera olika typer av material.  
Syftet med metodologisk triangulering är att öppna upp för fler aspekter och 
alternativa tolkningar av det studerade fenomenet (Eliasson 1999; Kvale 
1989; Patton 2002). I studien har de olika datainsamlingsmetoderna 
kompletterat varandra, och de har i stort sett visat på liknande mönster. 
Avvikelser från det övergripande mönstret har handlat om fördjupande 
resonemang eller kompletterande bilder som inte har framkommit i t.ex. 
enkätmaterialet, men däremot i intervjuerna. 

Termen generaliserbarhet används ofta för att beskriva en studies 
relevans – i vilken mån kan resultaten sägas gälla utanför den kontext där de 
genomförts? Larsson (2001) diskuterar generaliserbarhet utifrån kvalitativa 
studier: generalisering via maximerad variation, igenkännande av gestaltning 
och via kontextlikhet. I urvalet av partnerskap (för intervjuer och workshops) 
strävade vi efter att få en så stor variation som möjligt med avseende på ett 
antal aspekter (se metoddelen om urval) vilket stärker kriteriet om variation 
som mått på kvalitet. Arbetet med återkoppling av preliminära analyser och 
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tolkningar gav möjlighet att testa hur väl deltagarna kände igen sig i 
tolkningarna. Min studie visar på flera resultat som är gemensamma med 
tidigare studier av partnerskap i andra sammanhang. Utifrån dessa likheter är 
det rimligt att anta att resultaten inte är direkt överförbara, men väl relevanta 
för förståelsen av partnerskap och organisering av utveckling i ett vidare 
sammanhang. Generalisering via kontextlikhet, eller analytisk 
generaliserbarhet beskriver huruvida resultat från kvalitativa studier kan 
användas i liknande kontexter och ge vägledning för vad som kommer att 
hända i en annan situation (Kvale, 1997). Däri ligger också den praktiska 
relevansen av avhandlingens resultat då resultaten kan användas för att förstå, 
reflektera kring och handla i planering, organisering och utvärdering av 
utvecklingsarbeten. Mina resultat gäller partnerskap som organiseringsform 
för offentligt finansierade projekt som syftar till att motverka exkludering och 
diskriminering på arbetsmarknaden. Resultaten kan dock antas vara 
analytiskt generaliserbara även för externt finansierade utvecklingsprojekt 
inom närliggande område och i sociala frågor som är komplexa. Med det 
senare avses utvecklingsfrågor som är svåra att lösa, som involverar flera 
aktörer och organisationer och där förhållanden på en institutionell nivå är 
viktiga för att skapa utveckling med långsiktiga effekter. Däremot är det svårt 
att bedöma om resultaten är generaliserbara även för andra områden där 
samverkan mellan olika aktörer används, som t.ex. organisering för att skapa 
innovationer och tillväxt (Triple Helix) där medverkan från näringsliv och 
akademi ses som central. 

I varje studie görs en avvägning av hur nära forskaren ska studera sitt 
studieobjekt. I denna avhandling ges i första hand en explorativ och 
beskrivande bild av hur partnerskap fungerar som organiseringsform för 
utvecklingsarbete. Avhandlingen tar ett brett grepp när det gäller att beskriva 
och analysera partnerskap och studerar således inte processerna i 
partnerskapen på nära håll. Detta gör att vi går miste om detaljer som skulle 
synas tydligare genom fallstudier av partnerskapen. Det är detaljer som kan 
synliggöra ytterligare nyanser och variationer i organisering av partnerskap 
och därmed fördjupa kunskapen om partnerskap och organisering av 
utvecklingsarbete.  

Avhandlingens bidrag och förslag till fortsatt 
forskning 
 
Mitt arbete har utgått från organisationsnivån genom att undersöka 
representation, relationer, aktiviteter, och arbetsformer i partnerskapen och i 
viss mån mellan partnerskapen och partnerorganisationerna. På det sättet har 
avhandlingen mycket gemensamt med organisationsteoretisk forskning om 
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projekt och andra nya organiseringsformer för utvecklingsarbete.  Genom att 
knyta an till forskning om partnerskap som styrning och lyfta in frågor om 
partnerskap ur ett samhällsperspektiv synliggörs ytterligare aspekter av 
partnerskap som en del av en förändring som handlar både om hur vi talar om 
och hur vi styr och organiserar utveckling av komplexa sociala problem.   

De motsägelser och dilemman som resultaten visar kan sägas vara en 
följd av att organiseringsformen partnerskap finns i ett spänningsfält av 
motsättningar på samhällsnivå. Spänningarna består i att partnerskapens 
gemensamma problem och huvudsakliga syfte – att lösa ett komplext social 
problem i form av exkludering och diskriminering – kan förklaras både på 
strukturell samhällsnivå och på individnivå. Partnerskapen verkar i ett 
spänningsfält mellan att se diskriminering och exkludering på arbets-
marknaden som ett resultat av ojämlikhetsskapande processer som drabbar 
vissa grupper hårdare än andra och en strävan efter att på politisk åtgärda och 
aktivera exkluderade och diskriminerade grupper genom fokus på individen. 
Partnerskapen hamnar i en trängd sits mellan krav på att åstadkomma 
strukturpåverkan och empowerment (aktivering underifrån). Frågan är om en 
organiseringsform för utvecklingsarbete verkligen kan fungera som ett 
helhetsgrepp för att lösa de samhälleliga och strukturella motsättningar som 
finns och återskapas i arbetslivet och på arbetsmarknaden.  

Partnerskapens svårighet att fungera innovativt är inte enbart en fråga på 
organisatorisk nivå utan är en följd av att partnerskapen verkar i ett politiskt 
spänningsfält och inom ramen för ett EU-program som bygger på krav på 
konsensus, anpassning, likformighet och administrativa rutiner. Både 
organisering av arbetet och relationen till diskriminerade och exkluderade 
grupper präglas av anpassning till rådande synsätt och arbetssätt. Genom att 
studera partnerskap ur ett brett perspektiv visar avhandlingen således att 
förhållanden på organisationsnivån i partnerskapen är nära relaterade till 
samhälleliga mekanismer.  Hur relationen mellan partnerskapen och 
omgivningen ser ut är en intressant fråga för framtida forskning. För att förstå 
om och hur partnerskap kan fungera systemförändrande krävs studier av 
relationen mellan dessa olika nivåer. I avhandlingen har partnerskap studerats 
genom en interaktiv forskningsansats främst tillsammans med koordinatorer 
och partner, däremot studeras inte deltagarnas situation och uppfattningar. 
Det är en intressant fråga för framtida forskning om partnerskap som 
organiseringsform för utvecklingsarbete kring komplexa sociala problem och 
som skulle ge en utvecklad analys av makt i partnerskap. 
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Summary 

Introduction, aim and research questions 

“How can you change the structures from underneath if you cannot even 
change them from above?” (Partner 1, partnership h.) 

The above quote raises the question of whether development to solve 
complex social problems is initiated as top-down or bottom-up. The issue of 
how to initiate and manage developmental work is essential to research on 
organising development. Criticism of top-down initiated development has 
been that these initiatives lack legitimacy and flexibility, since they are 
expert-driven and poorly adapted to the needs of the local context. Bottom-up 
initiatives, on the other hand, are based on local needs. They have the 
potential to include a wider range of participants, but lack the mandate 
necessary for long term effects (Svensson and von Otter 2001). 

Partnership has been described as a form of organisation that solves the 
problem of choosing either a top-down or a bottom-up strategy for organising 
development. The idea of partnerships is to combine representation and 
involvement from the bottom-up strategy with support and mandate from the 
top-down strategy (Geddes and Benington 2001; Svensson and Nilsson 
2008). This combination of strategies is thought to produce a more effective 
use of resources, wider participation and the potential to create innovative 
solutions grounded in the local context. These advantages are put forward as 
responses to criticism of traditional ways of governing that are perceived to 
be too complex and hierarchical to address major societal challenges of our 
time, such as globalisation, rapid change and an increasingly fragmented 
society (Hedlund 2008; Hudson and Rönnblom 2003). These societal 
challenges create a situation in which there is a need for collaboration 
between different actors. The problems of today’s societies are too complex 
for actors to solve alone (Castells 1996; Geddes and Benington 2001; 
Giddens 1998; Sennett 1998).  

Partnerships are being promoted as the developing approach of our times, 
although there is a lack of knowledge of if, how, where and under which 
circumstances partnerships actually work as a strategy for development. It is 
therefore important to study partnerships in their local context. The 
partnerships studied in this thesis are development partnerships within the EU 
Initiative EQUAL, an initiative aimed at combating discrimination and 
exclusion in working life and the labour market.  
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The aim of the thesis is to describe and analyse development partnership as 
an organisational form for governing and organising developmental work. 
This aim is described more precisely by the following four research 
questions: 
 

1. How is the concept of partnership described in the programming 
documents for EQUAL and by those participating in the study?  

2. How have the partnerships been organising their work in practice?  
3. What does representation look like in the development partnerships, 

and how do the participants perceive representation and 
participation?  

4. What are the potentials and dilemmas of partnerships as an 
organisational form for temporary development work aimed at 
combating discrimination and exclusion in working life and the 
labour market?  

Theoretical frame 

Research on partnerships as an organisational form is presented from two 
orientations. The first research orientation is well established within political 
science, and is also found within other disciplines. This orientation is 
concerned with partnership as a new form of political governing, which can 
be described as a shift from hierarchical and bureaucratic government to 
network governance (John 2001; Kjaer 2004; Pierre and Peters 2000).  

The other research orientation has its point of departure in organisational 
theory and studies of organising developmental work. The main contribution 
from the second orientation is different strategies for development and the 
relationship between ordinary activities and development work (Ellström 
2002; Lindkvist och Söderlund 2006; Sahlin Andersson 2006; Svensson and 
von Otter 2001).  

As a conceptual input, a new institutional approach is used to analyse 
how the organising of partnerships is influenced by the contexts in which the 
partnerships are situated. From this theoretical perspective, partnerships are 
understood as results of complex economic, political and social processes; 
processes which alter and edit the idea of partnerships when the idea is put 
into practice (Mörth and Sahlin Andersson 2006).  

Methods and data  

This thesis is based on an interactive research approach that aims to establish 
joint learning between the researcher and the participants in order to create 
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knowledge of both theoretical and practical relevance (Aagaard Nielsen and 
Svensson 2006). In more tangible terms, this means that the work has been 
conducted in a research and development project, namely the NTG 
Partnership, in close collaboration between researchers, co-ordinators and 
partners from different development partnerships in the EQUAL-programme.  

In the NTG Partnership, questions, methods and analyses of results have 
emerged over time. A combination of quantitative and qualitative methods 
has been used. Experiences relating to partnership work have been collected 
using traditional data acquisition methods – such as qualitative interviews 
(individual and group), participant observations during partnership meetings 
and gatherings organised by the ESF Council where partnership was the main 
topic, and via a questionnaire directed at all development partnerships in the 
EQUAL-programme. In addition, participants from the EQUAL-programme 
and the ESF Council were included in the analysis through participation in 
workshops, where interpretations and explanations of the results were 
discussed in joint analysis between the researcher and the participants.  

Results and analysis  

The results of the study are presented in the form of four themes: the idea of 
development partnerships in EQUAL, representation and participation, 
organising the partnership work and the partnership idea in practice.  

The idea of development partnerships in EQUAL 
 
The study shows that the idea of partnerships, as it is put forward in the 
EQUAL-programme documents, involves a number of positive values and 
prerequisites for successful and democratic development work. The 
partnership idea is unambiguous and difficult to criticise, since it appears to 
be a democratic and effective solution to well-known problems of working 
with complex social problems. Who does not want to be effective, 
democratic and innovative? In contrast to the precision of the advantages of 
partnerships, the descriptions of how the work should be organised and how 
the advantages ought to be put into practice are vague.  

The partnership idea is characterised by a deliberative view of democracy 
in which decision making takes place in consensus. Different ideas and points 
of view are presented and discussed under equal relations in order to find the 
best solution to the problem addressed. In her study of partnerships, Hedlund 
(2008) shows that a focus on consensus does not eliminate inequalities, but 
masks inequalities under the pretence of a rational process for decision 
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making. Partnership is thus presented as an organisational form that provides 
the best solutions for everyone and without any conflicts of interest.  

Representation and participation 
 
The findings show that the development partnerships studied have an even 
representation of men and women, but otherwise consist of a relatively 
homogenous group – the partners are well educated and the public sector is 
largely represented by Swedish-born men and women with a relatively high 
average age. The results show a conflict between the ambition of the 
programme to create heterogeneous partnerships and the actual homogeneous 
representation of the partnerships. The homogeneous representation creates 
work forms that favour the majority who recognise these work forms and 
disfavour those who are not accustomed to the work forms used in the 
partnerships. This leads to differences in how the participants perceive their 
opportunities to take part in and influence the partnership work. The 
partnerships are largely regarded as equal, with good opportunities for 
partners to be heard. However, these opportunities appear to be dependent on 
prerequisites such as position in the partner organisation, gender, verbal 
ability and meeting techniques.   

The results of the study largely confirm previous research on 
representation and participation in partnerships that has shown that existing 
power structures are reproduced rather than challenged (Andersson 2006, 
2008; Benington and Geddes 2001; Bull 2001; Hedlund 2008; Hudson and 
Rönnblom 2003; Westberg, Kronvall and Hård 2005). The ambition to create 
broad representation appears to counteract the ambition to work together in 
consensus. Consensus as a guiding principle for the partnership work seems 
to favour the representation of players who are similar to each other in the 
process of defining the purpose and aim of the partnership and organising the 
work.  

Organising partnership work 
 
The organisation and division of labour in the partnerships is similar to that 
of the traditional work in the public sector. The coordinator and a financial 
officer are responsible for the budget, writing reports and bringing together 
the partnership work and the agenda of the ESF Council. Partners participate 
in partnership meetings. Participants from discriminated and excluded groups 
are not represented in the partnership itself, but in activities organised in sub-
projects. The division of labour, meeting techniques and the relationship 
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between the partners and participants are very similar to the relationship 
between professionals and clients in public sector welfare work.  

The partnerships form different strategies in terms of top-down or 
bottom-up driven development. In partnership meetings work is often guided 
by a planning strategy, whereas in the sub-projects an activation strategy is 
used based on a bottom-up strategy. Different tasks require different 
strategies, but the fragmentation of the work into different levels – the 
partnership and the sub-projects – creates difficulties in bringing the 
strategies of the partnership and the experiences of the participants in the sub-
projects together. To summarise, there are elements of both top-down and 
bottom-up strategies in the partnerships, but very sporadic and loose 
connections between these strategies. Partnerships organise with loose links 
between the different activities and between the partnership and the projects. 
These loose links between the different parts and activities of organisations 
have been explained as a way of solving situations in which organisations are 
faced with conflicting demands (Brunsson and Olsen 1993; Weick 1976).  

When the partnership idea is put in to practice, the partnerships are 
influenced by norms, routines and expectations from the partner 
organisations and from the ESF Council. As an answer to these different 
expectations the partnerships develop an organisation with characteristics of 
both traditional hierarchical organisations and network organisation. The 
division of labour and roles in organising the partnership seem to adapt to the 
partners' practices and expectations of how development should be organised. 
Since these expectations are not consistent, contradictory expectations are 
handled through a complex organisation which includes different strategies. 
However, these different strategies are separated and parallel rather than 
complementary. The potential benefits of combining top-down and bottom-
up strategies do not therefore emerge as a pattern, but rather as exceptions.  

The idea of partnership in practice 
 
The idea of partnership as the solution to the difficulties of development 
work may seem clear and consistent in the programming documents.  In 
interviews with partners, participants and coordinators, a more diverse 
picture of partnerships emerges. There is not one consistent idea of 
partnership, but different conceptions and ideas about the partnership 
organisation are to be found, even within one and the same partnership. There 
is, though, one feature that seems to be common for all definitions of 
partnerships, which is that the partnership should contribute to the partner 
organisation by offering something that is not possible to create within the 
organisation. Three definitions of partnerships can be distinguished: 1. 
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Partnership as a forum for exchanging knowledge and experiences; 2. 
Partnership as a project organisation; and 3. Partnership as an organisational 
form for change in the partner organisations. All three definitions share the 
notion of partnership as an alternative to ordinary activities by providing 
something that the organisation is lacking: learning, project organisation or 
structural changes in the partner organisations. These definitions can be seen 
as different degrees of coordination, where the first level of coordination is to 
share information in order to create mutual benefits (networking) and the 
most advanced form of coordination is when organisations share risks, 
responsibility and benefits (Himmelman 1996). The degree of coordination 
varies between the different partnerships. Even within one and the same 
partnership there are different perceptions and expectations as to how to 
coordinate the developmental work and what it means to work in 
partnerships. 

Furthermore, a common experience among the partnerships studied is 
that partnership as an organisational form may have the potential to create 
development, but is limited by a lack of legitimacy for the partnership and 
challenged by the bureaucracy that develops within the partnership and 
between the partnership and the ESF Council. These limitations of the 
potential for development could be explained as collisions between the 
partnerships and existing structures and norms in the surrounding 
organisations and society. These collisions can be seen as possibilities for 
learning, in that they make the limitations and obstacles to development 
visible, and as adaptation, since partnerships are affected by these collisions 
and adapt the work (both in form and content) according to existing norms 
and structures. The collisions between the developmental work of the 
partnerships and the regular activities can thus both challenge and reproduce 
prevailing structures.  

 

Discussion 

The study’s main findings show that when put in to practice the idea of 
partnership is a form of organisation that takes shape in a complex process in 
interaction with norms, expectations and rules and regulations in the 
surrounding context. When the idea of partnerships is put into practice, 
organisational development dilemmas become visible. These dilemmas are 
related to the difficulties of organising for development and change. 
Combining top-down and bottom-up strategies, democracy and effectiveness, 
development and planning and working in equal relations are all dilemmas 
that occur in the partnership work. The difficulties of organising 
developmental work in partnerships have to do with the relation between the 
regular activities of the partner organisations and the developmental work. 
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There are tensions between the need for planning and evaluation on the part 
of the partner organisations and the ESF Council and the need for flexibility 
and openness in order to create new solutions and learning. Further tensions 
are between the ambition of inclusion and heterogeneity in the partnerships 
and the actual homogenous representation in the partnerships. In some ways 
partnerships can be regarded as flocks of birds, where the possibilities of new 
ways of defining problems and finding solutions are limited.  

To sum up, the findings show that partnership as a solution to complex 
societal problems is not a quick fix. When organising developmental work in 
partnerships a number of aspects need to be taken into consideration. This 
shows that there is a need for support for partnerships to organise 
developmental work. The need for support for the organisation of 
development is also an experience that the ESF Council brought from the 
EQUAL-programme. In the new programming period (2007-2013), learning 
evaluation and different thematic groups and aid projects are organised to 
support partnerships and projects (Brulin and Jansson 2009). Brulin and 
Jansson (2009) describe it as a paradigm shift from a rationalistic view of 
development where planning is possible in advance and evaluate is 
undertaken according to plan, to a vision of development that focuses on 
learning needs, process support and the continuous exchange of experience 
and knowledge. Whether and how this paradigm shift affects the 
development work carried out under the Structural Fund programming is an 
interesting question for evaluation and research in the current programming 
period.  

The theoretical orientations of the thesis have been useful in 
understanding partnerships and their work to organise innovation through 
consensus in a political system with conflicting demands, interests and 
customs. I have shown how the partnerships have difficulties in work 
innovatively when operating in a context of political tension and in the 
framework of an EU programme, requiring compromise, adaptation, 
uniformity and administrative procedures. Both the organisation of the work 
and the relationship to discrimination and excluded groups are characterised 
by adjustment to the prevailing norms and practices. The organisation of 
partnerships is closely related to mechanisms at a societal level. For further 
research, the relationship and integration between the partnership and their 
context would be an interesting and important question.  In the thesis, 
partnerships have been studied through an interactive research approach, 
together with partnership coordinators and partners. Participants from 
discriminated and excluded groups have been represented in interviews but 
not in the interactive research process, whereas it would be an interesting 
question for future research to study how participants from discriminated and 
excluded groups experience partnership as an organisational form.  
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      The interactive research approach has contributed accessibility to the field 
and opportunities to work with partners and coordinators in the NTG 
Partnership in order to highlight various issues of interest for research and 
practice. Limitations of the interactive approach have been that the approach 
is based on the participants' interest and involvement, which made it difficult 
to further examine issues that are not in the participants’ interest. Gender is 
one example of a question that I have experienced as difficult to elaborate 
through the design of this study. The thesis takes a broad approach in 
describing and analysing partnerships and does not study the processes of 
partnership work at a close range, with a focus on one or two partnerships 
and the individuals involved in these partnerships. This means that details 
that could have been caught through case studies of partnerships are missing. 
These details could deepen the understanding of partnerships and 
organisation of development by making visible a wider range of nuances and 
variations in the process of putting the partnership idea and organisation into 
practice.  
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Bilaga 1. Deltagande i olika aktiviteter i NTG 
Partnerskap och EQUAL 
 
Aktivitet 

 
Deltagare 

 
Fokus 

 
Bidrag till 
förståelse av 
partnerskap 
 

Lanseringsmässa  
EQUAL 2. 
Anordnat av ESF‐rådet.  
Stockholm 040308‐09. 

 

Intresserade av 
att ansöka om ett 
EQUAL‐projekt till 
omgång 2. 

Erfarenheter 
från EQUAL 
omgång 1. 
Beskrivning av 
programmets 
ambitioner. 

 

Kontakter med 
partnerskap att 
intervjua. 
Erfarenheter från 
EQUAL 1 och ESF‐
rådets lansering av 
partnerskap. 

Utbildningsdag  
EQUAL 2,  
anordnad av ESF‐rådet 
Stockholm, 
050202  
 

 

Koordinatorer och 
partner från 
EQUAL 2. 

Erfarenheter 
från 
utvärderarna 
av EQUAL 
omgång 1. 

Svårigheterna att 
bedöma resultat av 
EQUAL. 
Organiseringsform 
och samverkan är 
inte synligt i 
utvärderingar. 

Konferens  
”On partnerships  
and local governance”  
anordnad av OECD  
LEED FORUM,  
Wien 040426‐27 

Representanter 
från partnerskap, 
ESF‐råd och EU 
samt forskare.  

 
 

Erfarenheter 
från olika 
länder där 
partnerskap 
används 
regional nivå.  

Erfarenheter av 
partnerskap. Fokus 
på partnerskap som 
ett sätt att styra 
lokal och regional 
utveckling. 

 
Konferens  
”Monitoring and  
supervision of  
partnerships”  
anordnad av ESF  
DG Employmet and  
Social Affairs. 
Vilnius 040603‐04 

 
Deltagare från 
partnerskap i 
EQUAL 1, 
konsulter samt 
ESF‐rådet från de 
medlemsländer 
som deltar i 
EQUAL.

 
Erfarenheter 
partnerskap 
med fokus på 
planering, 
styrning och 
uppföljning av 
partnerskap. 

 
Kontakt med den 
transnationella 
gruppen ETG 
Partnerskap. 
Erfarenheter från 
olika faser i 
partnerskapsarbete.  

 
Möten inomEQUAL 2. 
Partnerskap Q 050225 
Partnerskap R 060124 
Partnerskap N 060316 
Partnerskap O 060201 
Partnerskap P 060203 

 
Partner och 
koordinatorer i 
partnerskapet. 

 
Vad är ett 
partnerskap?  
Möjligheter 
och dilemman 
i initieringen. 

 
Inblick i de frågor 
och dilemman som 
partnerskapen står 
inför vid initieringen 
av partnerskap.  
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Aktivitet 

 
Deltagare 

 
Fokus 

 
Bidrag till förståelse 
av partnerskap 

 

Spridnings‐ 
konferens  
Partnerskap.  
Lindesberg,  
050406. 

Partner, 
deltagare  och 
koordinatorer 
från partnerskap 
inom  EQUAL 
samt  olika 
aktörer  inom 
regionen. 

Möjligheter och 
dilemman  med 
partnerskap  i 
relation  till 
problemet 
sjukskrivning. 

Återkoppling av och 
fördjupning av 
forskningsresultat kring 
vilka möjligheter till 
samverkan som regionala 
aktörer upplever.  

 
Resultat‐ 
konferens  
EQUAL 1,  
anordnad av ESF. 
Stockholm  
051011 

 
Koordinatorer 
och partner  från 
partnerskap 
inom  EQUAL 
samt NTG. 

 

 
Hur  skapas 
hållbarhet  och 
implementering 
av 
partnerskapens 
resultat?  

 
Inblick i erfarenheter och 
svårigheterna med att 
synliggöra vad 
partnerskapen resulterar 
i. Utmaning att se 
lärdomarna och att 
implementera dessa. 

 
Swedish  
Employment Days,  
Norrköping  
051116‐17 

 
Intresserade av 
arbetsmarknads‐
frågor i Sverige. 

 
Erfarenheter av 
partnerskap 
kopplat till 
frågor om 
svensk 
arbetsmarknad.

 
Diskussion kring 
partnerskapens roll och 
mandat i relation till 
ordinarie strukturer. 

 
Processledar‐  
utbildning  
anordnad  
av APeL och ESF‐rådet  
inom VM3.  
051125 

 
Deltagare som 
arbetar inom 
Växtkraft Mål 3. 

 
Vad innebär 
samverkan i 
partnerskap?  

 
Återkoppla resultat från 
EQUAL och feedback på 
dessa utifrån VM3‐
perspektiv. Växtkraft mål 
3 har använt partnerskap. 

 
Arbetsmöte om  
partnerskap.  
Anordnat av  
EU‐kommissionen  
DG Employment and  
Social Affairs and EQUAL 
Opportunities.  
Bryssel, 060112 

 
Ansvariga för 
EQUAL‐
programmet 
från 
kommissionen, 
ESF‐rådet i olika 
länder samt 
forskare och 
konsulter.

 
Vilka 
erfarenheter av 
partnerskap 
inom EQUAL‐ är 
viktiga att föra 
vidare till nästa 
programperiod 
inom ESF? 

 
Återkoppling av våra 
forskningsresultat. Inblick 
i EU:s och ESF‐rådets syn 
på partnerskap. 
Partnerskap som ett sätt 
att styra effektivt. 
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Aktivitet  Deltagare  Fokus  Bidrag till förståelse 

av partnerskap 
 

Seminarium  
”Integrating Partnership  
and Gender EQUALity  
into ESF programmes  
2007‐2013” anordnat  
av DG Employment and  
Social Affairs and EQUAL  
Opportunities,  
Bryssel 060119 
 

Ansvariga för 
EQUAL 
från 
kommissionen 
och ESF‐rådet i 
medlems‐
länderna. 

Erfarenheter av 
partnerskap att 
föra vidare till 
nästa 
programperiod. 
Förutsättningar 
för partnerskap 
i olika 
medlemsländer.

Återkoppling av 
forskningsresultat och 
transnationell 
jämförelse. Hur EU och 
ESF‐rådet resonerar 
kring partnerskap som 
ett sätt att styra och 
olika förutsättningar för 
partnerskap. 

 
Konferens  
”Partnership Fair”  
anordnad av  
OECD LEED FORUM.  
Wien, 060213‐15. 

 
Partner och 
koordinatorer 
från 
partnerskap, 
forskare, 
utvärderare och 
ESF. 

 
Erfarenheter av 
att arbeta i 
partnerskap. 
Beskrivningar 
och fokus på 
resultat av 
samverkan. 

 

 
Inblick i partnerskap 
från olika länder. Idé om 
en nationell konferens 
med samma modell av 
erfarenhetsutbyte. 

 
Regional träff  
partnerskap EQUAL 2.  
Anordnat av ESF. 
Västerås 060303 

 
Partner och 
koordinatorer 
från EQUAL‐
partnerskap i 
regionen Östra 
mellan Sverige. 

 
Vad är 
partnerskap? 
Vilka 
möjligheter och 
svårigheter ser 
deltagarna? 

 

 
Återkoppling av 
forskningsresultat och 
diskussion kring hur 
dessa kan tolkas.  

 
Konferens ”Nya vägar till  
arbetsmarknaden”  
anordnat av NTG Nya  
vägar till arbetsmarknad,  
Sundsvall 060322 

 
Intresserade av 
arbetsmarknads‐
frågor. 

 
Vad är 
partnerskap? 
Möjligheter och 
svårigheter m 
partnerskap?

 
Presentation av 
forskningsresultat och 
diskussion kring dessa. 

 
Konferens anordnad av  
NTG Partnerskap,  
Stockholm, 060426 

 
Intresserade av 
partnerskap från 
olika 
sammanhang.

 
Möjligheter och 
svårigheter 
med 
partnerskap?

 
Presentation av 
forsknings‐resultat. 
Uppslag till analys av 
enkätresultat. 
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Aktivitet  Deltagare  Fokus  Bidrag till 
förståelse av  
partnerskap 
 

Möte näringsdepartementets  
programskrivare inför nästa  
programperiod i social‐ och  
regionalfondsprogrammet  
2007‐2013. Stockholm, 060613 

Deltagarna i NTG 
Partnerskap. 

Erfarenheter och 
kunskap om 
partnerskap  inför 
nästa 
programperiod. 

Vilka  är  FoU‐
projektets 
viktigaste 
resultat?  
 

 
Konferens ”Flexmöten –  
nätverk eller nätvärk?” 
Anordnat av Centrum för  
Flexibelt Lärande,  
Stockholm, 061012 

 
Intresserade av 
utbildningsfrågor 
främst lärcentra 
och regional 
vuxenutbildning. 

 
Vad är 
partnerskap? 
Möjligheter och 
svårigheter med 
partnerskap? 

 

 
Presentation av 
forskningsresultat 
och diskussion 
kring dessa. 

Konferens ”Circulate –  
erfarenhetsutbyte mellan  
partnerskap.” Anordnad  
av NTG Partnerskap,  
Stockholm, 061101‐02. 

Intresserade av 
partnerskap och 
deltagare från 
olika typer av 
partnerskap. 

Erfarenhetsutbyte 
mellan 
partnerskap från 
olika 
sammanhang och 
med olika  
problemområden. 

Inblick i olika 
typer av 
partnerskap som 
finns med tanke 
på storlek, 
gemensamt 
problem och ev. 
externt stöd från 
EU eller liknande. 

 
Seminarium om PCM  
som metod för att planera  
och följa upp partnerskap.  
Anordnat av DG Employment  
and Social Affairs and EQUAL  
Opportunities 
Bryssel, 061122. 

ESF‐rådet från 
olika länder. 
Forskare och 
utvärderare. 

Vilket stöd och 
vilka metoder 
behövs för att 
planera, följa upp 
och utvärdera 
partnerskap?  

Partnerskap som 
ett sätt att styra 
ur EU‐perspektiv 
kräver metoder 
för att följa upp 
och utvärdera. 
Betoning på 
kvantitativa mål 
och resultat. 
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Bilaga 2. Intervjuguide inledande intervjuer vår 
2004 
 
Bakgrundsfrågor 
Kan du göra en kort presentation av dig själv? (ålder, tjänst, bakgrund) 
 
Utvecklingspartnerskapets initiering  

 Hur togs initiativ till bildandet av partnerskapet? 
 Hur definierades partnerskapet frågor, problem och syfte? 
 Fanns det ett arbete kring detta sedan tidigare? 
 Av vilka och hur formades organisationen och ledningen av 

partnerskapet? 
 Hur skedde val av partner?  
 Vilka är partner? Fördelning män/kvinnor?  
 Hur introduceras nya partner i arbetet?  
 

Utvecklingspartnerskapets organisation/verksamhet 
 Hur är partnerskapet organiserat?  
 Hur möts partnerskapet - var / hur ofta/ vilka deltar? 
 Hur förbereds dagordning till möten? Av vem?  
 Hur dokumenteras möten? 
 Var och när fattas beslut?  
 Vilket mandat har partnerna att fatta beslut på plats?  
 Präglas arbetet av samsyn och enighet eller olikhet? 
 Var sker genomförandet av idéerna och åtgärderna? Var sker 

aktiviteter?  
 Vad är syftet med partnerskapet?  
 Hur och var sker utvecklingen?  
 Hur förankras partnerskapsarbetet i den egna verksamheten? 
 Vem identifierar partner sig med? UP eller den egna organisationen? 
 Vilken tillit upplever du finns? 
 Vilka möjligheter har olika partners haft att delta i arbetet?  
 Informationskanaler (informella och formella)? 
 Hur har det fungerat med medfinansiering? Har det påverkat val av 

partners eller sätt att arbeta? 
 Hur ser koordinatorns roll ut? 
 Har ni arbetat med utvärdering? Hur?  
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 Vem är ägare av projektet?  
 
Relationen partnerskap - målgrupp 

 Var och hur sker kontakten med målgruppen? 
 Hur ser delaktigheten ut? Möjligheter/hinder? 
 Har ni diskuterat begrepp som mångfald, diskriminering och 

jämställdhet? Hur?  
 Hur förankras verksamheten och utvecklingen hos målgrupp, berörda 

partner, omvärld? 
 Hur sker erfarenhetsutbyte/lärande i UP:et? Är 

deltagarna/målgruppen delaktiga i detta? 
 
Definitioner och syn på programmet och partnerskap 

 Vad handlar Equal om för dig? 
 Vad är utvecklingpartnerskap för dig?  
 Varför valde du att ingå i partnerskapet? 
 Vad tycker du är idén med arbetet? 
 Tycker du att det finns en samsyn kring organiseringsformen 

utvecklingspartnerskap? 
 Vad skiljer utvecklingspartnerskap från projekt och nätverk?  
 För vilka frågor passar organisationsformen partnerskap?  
 Hur tycker du att delaktigheten fungerar i partnerskapet?  
 Vad är empowerment? Vilka förutsättningar finns för att arbeta med 

detta? Hinder/möjligheter?  
 Vad har varit positivt/negativt med partnerskapsarbete? 
 Om du skulle göra om arbetet idag hur skulle du göra då? 

 
Intressant att gå vidare med i NTG Partnerskap 

 Vad tycker du är intressant med arbetsformen 
Utvecklingspartnerskap? 

 Vad skulle du vilja lära mer om partnerskap? 
 Vad tycker du skulle vara intressant för oss att arbeta med i forskning 

och utvecklingsarbete
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Bilaga 3. Intervjuguide partnerskap i 

Intervjufrågor till koordinator/delprojektledare och partner 

 
Bakgrund 
 
Kan du berätta lite om ditt arbete? Har du något förtroendeuppdrag? 
 
Partnerrollen 
 
När kom du som partner in i partnerskapet? Varför gick din organisation in 
som partner i partnerskapet? Varför blev du representant?  
 
Vad innebär det att vara partner? Vad ser du som din uppgift i UP och i den 
egna organisationen?  
 
Hur ser ansvarsfördelningen ut? Fungerar det?  
 
Hur upplever du delaktigheten i partnerskapet? Har alla haft samma 
möjligheter att delta? 
 
Har du fått stöd för UP-arbetet i din organisation? Hur? Varför/varför inte?  
 
 
Partnerskapets syfte, mål och arbetsformer 
 
Vilket är partnerskapets syfte? Är det ett gemensamt syfte?  
 
Vilket är syftet med din organisations deltagande som partners?  
 
Vilka mål finns för arbetet, för UP och för din organisation? Är målen viktiga 
och styrande för arbetet? 
 
Vilka är målgruppen för UP:s arbete?  
 
Kan du beskriva hur ni har arbetat?  
 
Vem är drivande i arbetet?  På vilket sätt och hur påverkar det resultatet av 
arbetet? 
 



 

214 
 

Vem organiserar och leder arbetet? På vilket sätt och hur påverkar det 
resultatet av arbetet? 
 
Vem är informerad om vad? På vilket sätt och hur påverkar det resultatet av 
arbetet? 
 
Hur fattas beslut? Hur påverkar det resultatet av arbetet? 
 
Vem sätter agendan på UP-möten? På vilket sätt och hur påverkar det 
resultatet av arbetet? 
 
Hur upplever du att arbetsklimatet i Up har varit?  
 
 
Delaktighet från målgruppen 
 
Hur ser du på partnerskapets målgrupp, har de varit delaktiga i arbetet? 
Fördelar /nackdelar?  
 
Har målgruppen haft konkret inflytande? Hur? Varför/varför inte? 
 
Vad har empowerment inneburit i arbetet?  
 
 
Förändringar resultat/effekter 
 
Vad har du eller din organisation lärt av partnerskapsarbetet? 
 
Vilka resultat eller effekter kan du se på kort och lång sikt?  
 
Vilken betydelse har partnerskap som organisationsform haft för resultaten? 
 
Har det skett ngn förändringar har skett i partnerorganisationerna? Varför / 
varför inte?  
 
 
Partnerskap som organisationsform 
 
Hur tycker du att partnerskapsarbetet har fungerat?  
 
Vilka var dina förväntningar på partnerskapet före arbetet? Har de uppfyllts? 
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Om du skulle delta i ett UP idag skulle du göra annorlunda? Vad och hur? 
 
Vad kommer att ske efter att arbetet avslutats? Hur tas resultaten tillvara?  

Frågor till deltagare  

 
Vad uppfattar ni som det övergripande syftet med partnerskapet? Varför 
deltar partnerna? 
 
Vad har ni varit delaktiga i? Hur?  
 
Hur har det varit att delta i partnerskapet? Hur ser relationerna i partnerskapet 
ut - går det att delta på lika villkor?  
 
Har ni haft möjlighet att påverka? Arbetsformer? Målformulering? Medel? 
Beslutsfattande? 
 
Hur ser ni på partnerskap som organiseringsform? Hade det varit annorlunda 
om arbetet organiserats i ett projekt?  
 
Har ni gett förslag till förändringar till partnerskapet? Hur har dessa bemöts? 
 
Vilka resultat eller förändringar kan ni se för er som deltagare och för 
partnerskapet?  
 
Hur upplever ni att relationen varit mellan utvecklingspartnerskapet och er 
som deltagare har sett ut? Hur har kontakter skötts? Information? Deltagit på 
möten?  
 
Vilken roll har delprojektledarna haft?  
 
Hur ser ni på begreppet empowerment?  
 
Har det funnits möjlighet att påverka partnerorganisationerna? Varför/ varför 
inte? På vilket sätt?  
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Bilaga 4. Följebrev och enkät 

Till deltagare i utvecklingspartnerskapen inom EQUAL 
 
Vi vet för lite om hur partnerskapen fungerar, trots den stora omfattningen som 
arbetsformen har. EQUAL i Sverige har en total budget på 1.5 miljarder! Partnerskap 
kommer att bli en dominerande arbetsform i utvecklingsarbete som finansieras av EU 
i framtiden. Behovet av kunskap är stort, men det har hittills gjorts väldigt lite 
forskning kring partnerskap. Den nationella tematiska gruppen partnerskap (NTG 
Partnerskap) och det forskningsprojekt som är knutet till denna grupp vill förstå hur 
utvecklingspartnerskapen i EQUAL fungerar när det gäller kunskapsuppbyggnad, 
organisation och arbetssätt. Med hjälp av denna enkätundersökning hoppas vi få ta 
del av unik kunskap kring partnerskap på ett sätt som aldrig tidigare gjorts, vilken är 
intressant både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. 
Vi ber Dig därför att fylla i den enkät som Du nu har fått. Frågorna handlar bland 
annat om partnerskapet som organisationsform, inflytande och delat ansvar.  
För att få ett så bra forskningsresultat som möjligt så har det stor betydelse att just du 
medverkar och fyller i alla frågor. Varje deltagares svar är viktigt för att kunna få ett 
tillförlitligt forskningsresultat. Undersökningen är konfidentiell; detta innebär att 
varken koordinator, andra partner eller ESF-rådet kommer att veta vem som svarat 
vad. Forskargruppen är de enda som har tillgång till data och uppgifter.  
Längst upp i det högra hörnet på medföljande svarskuvert finns det ett nummer som 
vi använder för att kunna göra en eventuell påminnelse till dem som ej besvarar 
enkäten direkt. Numret fyller ingen övrig funktion, så snart vi fått in svarskuvertet så 
förstör vi numret så att det inte går att spåra enkätsvaren. Det tar ca 20 min att fylla i 
enkäten. Vi hoppas att du vill ta dig den tiden för att dela med dig av dina 
erfarenheter till andra som ska arbeta med eller är intresserad av partnerskap.  
 
När du har besvarat enkäten lägger du den i bifogat svarskuvert, klistrar igen 
kuvertet och lämnar den till koordinatorn i ditt partnerskap, dock senast 27/5. 
 
Skicka den alltså inte till oss, utan lämna den till koordinatorn så att denne kan skicka 
alla enkäter på en och samma gång till oss. Studiens resultat kommer att redovisas i 
en forskningsrapport och i NTG Partnerskaps arbete. Ett första resultat kommer att 
presenteras efter sommaren via ESF-rådets hemsida (www.esf.se) samt via FoU-
centrat APeL:s hemsida (www.apel.nu).  
 
 
Vi som har gjort enkäten svarar gärna på frågor om forskningsprojektet och om 
NTG Partnerskaps arbete.  
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A. Följande frågor handlar om Din bakgrund. 
 
1. Är Du? 
 
�1  Man 
�2  Kvinna 
 
2. Vilket år är Du född?  
 
19…… 
 
3. Vilken skolutbildning har du? (Kryssa för alla utbildningar du har) 
 
�1 Folkskola (normalt 6-8 år) 
�2 Grundskola (1-9 år) 
�3 Yrkesutbildning – minst 1 år 
�4 Realexamen 
�5 Gymnasieutbildning (2 år) 
�6 Gymnasieutbildning (3-4 år) 
�7 Folkhögskola 
�8 Universitet/högskola (2-3 år) 
�9 Universitet/högskola (mer än 3 år) 
�10 Annat, nämligen………………………. 

 
4. Var är Du född? 
 
�1  I Sverige  
�2  I övriga Norden 
�3 Utanför Norden, men i ett europeiskt land 
�4   I ett utomeuropeiskt land 

 
5. Vilken är din roll i partnerskapet?  
 
�1  Partner  
�2  Koordinator 
 
6. Om du svarat partner på fråga 5, vilken typ av organisation representerar 
du? 
 
�1  Näringsliv  
�2  Offentlig sektor 
�3 Ideell organisation 
�4   Annat, nämligen 
…………………………………………………………………. 
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B. Följande frågor handlar om hur partnerskapet kom till.  
 
7. När kom du som partner/koordinator in i partnerskapet? (Kryssa för endast 
ett alternativ) 
 
�1  I initieringsskedet, dvs. när ansökan till EQUAL skrevs  
�2  Under idéutvecklingsfasen (Fas I) 
�3 I början av genomförandefasen (Fas II) 
�4 Senare i genomförandefasen (Fas II) 
�5   Annat, nämligen 
………………………………………………………………….…. 
 
Du som är koordinator behöver inte svara på fråga 8, 9 & 10 utan går direkt till 
fråga 11.  
 
8. Har din organisation bytt representant i partnerskapet?  
 
�1  Ja  
�2  Nej 
 
9. Varför gick din organisation in som partner i partnerskapet? (Du kan kryssa 
för mer än ett alternativ) 
  
�1  Få ekonomiskt stöd för att kunna arbeta med utveckling 
�2  Skapa kontakter 
�3 Möjlighet att få kunskap 
�4   Möjlighet att nå våra verksamhetsmål 
�5    Ålagd att arbeta med frågan 
�6   Påverka på en övergripande nivå, dvs. strukturpåverkan (t.ex. förändring 

av                regelsystem eller samverkan mellan myndigheter på 
nationell nivå)  

�7 Annat …………………………………………………….......................... 
 
 



 

221 
 

10. Varför blev du som individ representant i partnerskapet? (Kryssa för endast 
ett alternativ) 
 
�1  Eget val  
�2  Utsedd av organisationen 
�3     Annat ……………………………………………………………………. 
 
11. Vilka ser du som den främsta målgruppen för partnerskapets arbete? 
(Kryssa för endast ett alternativ) 
 
�1  Arbetsgivare  
�2  Politiker och beslutsfattare som styr regelsystem för arbetsmarknaden 
�3 Missgynnade grupper på arbetsmarknaden 
�4   Annat …………………………………………………………………….. 
 
C. Följande frågor handlar om partnerskapets arbetsformer.  
 
12. Vad anser du är det övergripande syftet med ert partnerskap? (Du kan 
kryssa för mer än ett alternativ) 
 
�1  Öka antalet arbetstillfällen  
�2    Påverka attityder hos arbetsgivare  
�3    Påverka hur arbetsgivarna handlar  
�4 Påverka regelsystem som missgynnar vissa grupper på arbetsmarknaden 
�5    Stärka grupper som är missgynnade på arbetsmarknaden (empowerment) 
�6    Annat ……………………………………………………………………. 
 
 
13. Vilka av följande aktiviteter har du som partner varit delaktig i? (Kryssa för 
alla svarsalternativ du varit delaktig i)  
 
�1  Formulerat partnerskapets syfte  
�2    Utformat organisation och arbetssätt 
�3 Fördelat budget 
�4    Rekryterat andra partner 
�5    Rekryterat koordinator 
�6 Konkret verksamhet, t.ex. utbildningsinsatser 
�7       Spridit resultat av partnerskapets arbete 
�8 Utformat strategier för partnerskapets arbete   
�9 Annat ………………………………………………………………….. 
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14. Som partner / koordinator i partnerskapet uppfattar jag min roll på 
följande sätt; 
(Kryssa för hur väl du instämmer i följande påståenden)  
 

                   Instämmer helt …………………………Instämmer inte alls 
       
 

Att bevaka min organisations               �1     �2    �3    �4      �5                                   
intressen i partnerskapsarbetet   

 

Att lära mig av övriga partner               �1     �2    �3    �4      �5 
i partnerskapet    

 

Att aktivt driva utveckling i min egen  �1     �2    �3    �4      �5 
organisation  

  

Att ordna medfinansiering                    �1     �2    �3    �4      �5 
 
Synliggöra diskriminerade gruppers     �1     �2    �3    �4      �5 
perspektiv och intressen   
  
Synliggöra partnerskapets arbete          �1     �2    �3    �4      �5 
hos omgivningen  
   
Ge trovärdighet åt och acceptans          �1     �2    �3    �4      �5 
(legitimitet) för partnerskapets arbete  
hos omgivningen 
   
 
15. Min roll i partnerskapet när det gäller att utforma strategier för 
partnerskapets arbete har varit;  
 
Ensam   
ansvarig       
 
Haft delat ansvar 
 
Varit delaktig men ej haft ansvar 
 
Varit informerad 
 
Ej haft någon roll 
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16. Min roll i partnerskapet när det gäller budgetansvar har varit; 
 
Ensam   
ansvarig       
 
Haft delat ansvar 
 
Varit delaktig men ej haft ansvar 
 
Varit informerad 
 
Ej haft någon roll 
 
 
17. Min roll i partnerskapet när det gäller att bedriva konkret verksamhet (som 
motverkar exkludering/diskriminering) i arbetslivet har varit ;  
 
Ensam   
ansvarig       
 
Haft delat ansvar 
 
Varit delaktig men ej haft ansvar 
 
Varit informerad 
 
Ej haft någon roll 
 
 
18. Min roll i partnerskapet när det gäller spridningsarbetet har varit; 
 
Ensam   
ansvarig       
 
Haft delat ansvar 
 
Varit delaktig men ej haft ansvar 
 
Varit informerad 
 
Ej haft någon roll 
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19. Jag anser att: För ett väl fungerande partnerskap krävs att samtliga partner 
tar ett lika stort ansvar;  
 
�1  Ja  
�2  Nej 
 

 
20. I ditt partnerskap har samtliga partner tagit ett lika stort ansvar?  
 
�1  Ja  
�2  Nej, därför 
att………………………………………………………………………… 
 
 
21. Hur tycker du att arbetsformerna i ditt partnerskap har fungerat på det 
hela taget? 
 
�1 Mycket bra  
�2 Ganska bra 
�3 Varken bra eller dåligt 
�4 Ganska dåligt 
�5 Mycket dåligt 
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D. Följande frågor handlar om dina upplevelser av partnerskapets 

arbete.  

22. Hur tycker du att partnerskap som organisationsform fungerar? (Kryssa för 

hur väl du instämmer i följande påståenden)  

 
                         Instämmer   Instämmer         Vet 
                        helt   inte alls              ej   
                       

 
     

Partnerskapsarbetet har främst byggt på   
kontakter som fanns före EQUAL                �1    �2    �3    �4    �5           �6 
 

Det är i stort sett samma personer i                
partnerskapet som i de flesta andra  
regionala utvecklingsgrupper                       �1     �2    �3    �4    �5           �6 
 
Partnerskapet har inneburit nya  
kontakter för mig                                     �1     � 2    �3    �4    �5           �6 
    
Den grupp vi arbetar för har haft ett reellt    
inflytande i partnerskapet vad gäller  
partnerskapets konkreta arbete                      �1    �2   � 3    �4     �5           �6      
 
Den grupp vi arbetar för har haft ett reellt    
inflytande i partnerskapet vad gäller  
partnerskapets övergripande strategier           �1   � 2   � 3    �4    �5           �6      
 
Organisationsformen har främjat    
jämställdhet mellan män och kvinnor  
i partnerskapet                                       �1    � 2   � 3    �4   �5           �6 
      

Organisations- och arbetsformerna  
har varit stimulerande                                     �1   � 2   � 3    �4    �5           �6   
 
Partnerskap fungerar bara om      
partnerorganisationerna är jämlika   
i form av inflytande och resurser                    �1    �2    �3    �4    �5           �6 
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Att arbeta i partnerskap är ett  
sätt att finansiera insatser  som  
ändå hade blivit av                                  �1    �2    �3    �4    �5       �6 
 
Att arbeta i partnerskap är ett överlägset   
sätt att bedriva utvecklingsarbete            �1    �2    �3    �4    �5       �6 
   
23. Hur tycker du att partnerskapsarbetet har fungerat för dig som 
partnerskapsrepresentant/koordinator? (Kryssa för hur väl du instämmer i 
följande påståenden)    
 

                           Instämmer…………………………Instämmer 
                                helt                inte alls     

 
Jag har kunnat påverka beslut i  
partnerskapet                        �1      � 2      �3      �4        �5            
  
Jag har blivit hörd i partnerskapet  � 1       �2      �3      �4        �5            
   
Vid behov så har jag fått stöd  
för partnerskapsarbetet i min  
hemorganisation.                             �1       �2      �3      �4       �5                      
 
Vid behov har jag fått stöd  
från partnerskapet att driva  
förändring i min hemorganisation.   �1      �2      �3      �4       �5     
 
 

24. Partnerskapets arbetsformer utmärks av; (Kryssa för det alternativ på 

skalan i varje motsatspar som du anser stämmer bäst)  
 
Tillit      �1            �2          �3           �4             �5 Misstro 
 
Öppenhet      �1            �2          �3           �4             �5 Slutenhet 
 
Tröghet            �1            �2          �3           �4             �5 Snabbhet 
 
Oinformerade    Välinformerade 
partner             �1            �2          �3           �4             �5  partner 
 
Styrt av en  
eller några få   �1            �2          �3           �4              �5             Styrt av alla  
 
Nyskapande �1            �2          �3           �4        �5  Konserverande  
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Samförstånd �1            �2          �3           �4         �5  Konflikt 
 
Drivande  
Koordinator �1            �2          �3           �4         �5  Passiv koordinator 
 
Gemensamt  
Syfte �1            �2          �3           �4         �5  Skilda syften  
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25. Hur väl instämmer du i följande påståenden kring klimatet i partnerskapet?  

(Kryssa för hur väl du instämmer i följande påståenden) 
 

                                    Instämmer………………                     Instämmer 
                                          helt                                  inte alls    
 

Klimatet i partnerskapet har  
varit konkurrensinriktat                       �1            �2          �3           �4         �5   
 
Klimatet i partnerskapet har  
varit uppmuntrande och  
stödjande                                   �1            �2          �3           �4         �5   
                                      
Arbetet har varit stelt och  
regelstyrt                                  �1            �2          �3           �4         �5 
 
För att kunna delta i  
partnerskapets arbete krävs  
goda kunskaper i mötesteknik              �1            �2          �3           �4         �5              
 
E. Följande frågor handlar om resultat och effekter av partnerskapets 
arbete. 
 
26. Hade du låga eller höga förväntningar på partnerskapets resultat?  
 
�1 Låga  
�2 Höga 
�3 Varken eller 
 
27. Har dina förväntningar på partnerskapets resultat infriats? 
 
�1 Ja 
�2 Nej 

 
28. Partnerskapet har lett till kortsiktiga resultat; (Markera det svarsalternativ 
som stämmer bäst och ange de eventuella förändringar som skett) 
 
�1  Ja i hög grad,   

nämligen……………………………………………………………….  
 
�2  Ja i någon mån, 

nämligen……………………………………………………………. 
  
�3  Nej 
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29. Partnerskapet har lett till långsiktiga effekter; (Markera det svarsalternativ 
som stämmer bäst och ange de eventuella förändringar som skett) 
 
�1  Ja i hög grad, 

nämligen……………………………………………………………….  
 
�2  Ja i någon mån, 

nämligen……………………………………………………………. 
  
�3  Nej 
 
 
30. Partnerskapsarbetet har lett till förändringar i min hemorganisation; 
(Markera det svarsalternativ som stämmer bäst och ange de eventuella 
förändringar som skett) 

 
�1  Ja i hög grad, 

nämligen……………………………………………………………….  
 
�2  Ja i någon mån, 

nämligen……………………………………………………………. 
  
�3  Nej 

 

 
31. Om du svarat nej på fråga 30, varför tror du att det inte skett förändringar i 
din egen hemorganisation? (Du kan välja mer än ett alternativ) 
 
�1 Det har inte funnits intresse hos ledning/styrelse  
�2 Det har funnits motstånd från ledning/styrelse 
�3 Det har funnits motstånd från kolleger/medlemmar  
�4 Det är bara jag från min egen organisation som berörts av 

partnerskapsarbetet  
�5 Det har saknats kännedom hos ledningen om att organisationen varit 

partner 
�6              Det har saknats mandat att förändra  
�7      Partnerskapsarbetet har inte visat på behov av förändringar  
�8    Annat, 

nämligen…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………... 
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32. Jag bedömer att följande resultat av partnerskapsarbetet kommer att finnas 

kvar efter EQUAL:s slut; (Kryssa för hur väl du instämmer i följande 

påståenden)  
 

                                    Instämmer………………                     Instämmer 
                                          helt                                  inte alls    
 
 
 

Samverkan mellan partner  
i partnerskapet                          �1            �2          �3           �4         �5   
 
Ökade resurser för frågan    
på min arbetsplats                          �1            �2          �3           �4         �5   
 
Möjligheter för missgynnade  
grupper att komma till tals i  
min organisation                          �1            �2          �3           �4         �5    
 
Ökad kunskap inom de  
organisationer som är partner  
i partnerskapet                          �1            �2          �3           �4         �5    
 
Regelförändringar i  
Partnerorganisationerna                     �1            �2          �3           �4         �5     
 
Regelförändringar inom  
andra organisationer, dvs.  
organisationer som inte ingått  
som partneri partnerskapet                 �1            �2          �3           �4         �5    
 
 
 
F. De avslutande frågorna handlar om hur du utifrån dina erfarenheter 
ser på partnerskap inför framtiden.  

 
33. Hur har din allmänna inställning till partnerskap påverkats av dina 
erfarenheter i EQUAL?  
 
�1   Mer positiv nu 
�2   Samma inställning som tidigare dvs. positiv 
�3    Samma inställning som tidigare dvs. negativ  
�4   Mer negativ nu 
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34. Hade de insatser som EQUAL syftar till kunnat komma till stånd med andra 
organisationsformer än partnerskap?  
 
�1   Ja  
�2    Nej  
�3   Organisationsformen spelar ingen roll 
 
35. Om jag skulle göra om partnerskapsarbetet idag hade jag velat göra 
annorlunda; (Kryssa för det alternativ du anser stämmer bäst)  
 

Fler      Bra som det varit      Färre      Vet ej  
   

 
Antal strategiska partner �1         �2                             �3          �4                 
 
Antal deltagare från  
diskriminerade grupper �1         �2                             �3          �4               
    
Antal partner  �1         �2                             �3          �4                
     
Antal partnerskapsmöten �1         �2                             �3          �4                  
 
Tid för att utveckla  
partnerskapet      i      
etableringsfasen  �1         �2                             �3          �4             
   
Flexibel budget  �1         �2                             �3          �4                  
 
Strukturpåverkan  �1         �2                             �3          �4                 

 
Empowerment  �1         �2                             �3          �4                                           
 
Att våga pröva nya  
lösningar  �1         �2                             �3          �4                
      
Drivande koordinator  �1         �2                             �3          �4                 
 
Min möjlighet att påverka i    
partnerskapet  �1         �2                             �3          �4             
      
Min möjlighet att påverka frågor  
som rör partnerskapsarbetet i  
min egen organisation �1         �2                             �3          �4                
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36. Jag anser att partnerskapet varit rätt sammansatt när det gäller fördelning 
av antalet partner från näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer? 
 
�1   Ja 
�2   Nej 
 
 
37. Om du svarat nej på fråga 36, hur skulle fördelningen ha gjorts 
annorlunda? (Du kan välja mer än ett alternativ) 
 
�1  Fler partner från näringsliv  
�2  Fler partner från offentlig sektor 
�3 Fler partner från ideella organisationer 
�4   Annat, nämligen 

…………………………………………………………………. 
 
 
38. Tror du att partnerskapet kommer att vara verksamt efter att 
finansieringen från EQUAL upphör? 
 
�1   Ja, i nuvarande form 
�2    Ja, men i ny form   
�3   Nej, inte alls 
�4   Vet ej 
 
 
39. Kommentarer på enkäten eller andra saker du vill tillägga?  
 
…………………………………………………………………………………………
………............................................................................................................................ 
 
När Du har besvarat enkäten lägg den i bifogat svarskuvert, klistra igen kuvertet och 
lämna till koordinatorn i ditt partnerskap, dock senast 27/5.  

 
Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 5. Intervjuguide telefonintervjuer  
 
Utöver frågorna i enkäten ställdes följande frågor;  
 
 
Anser du att partnerskapsarbetet har integrerats i din 
organisation/verksamhet? 
 
Kan du berätta lite om koordinatorsrollen? / Hur ser du på din roll som 
koordinator? Vad lägger du i begreppet? Vad anser du att din har uppgift 
varit?  
 
Hur ser du på möjligheterna till delaktighet och inflytande i partnerskapet?  
 
Hur ser du på begreppet målgrupp? 
 
Har målgruppen varit delaktiga i partnerskapsarbetet?  
 
Hur ser du på begreppet innovation i partnerskapsarbete?  
 
Har arbetet varit innovativt?  
 
Hur ser du på begreppet empowerment? Hur har ni arbetat med det?  
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