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Förord
Ett av de områden som Centrum för kommunstrategiska studier, CKS priori-
terat och stödjer på olika sätt är Lokal utveckling. Många olika typer av frågor 
kan hänföras till ett så brett definierat fält. Utan en närmare innehållsdeklara-
tion är det emellertid enkelt att hävda att tillväxt- och näringslivsfrågor hör dit.
De står mestadels högt upp på kommunernas lista på vad de vill kunna påverka 
till gagn för kommunens utveckling. Vem ska åstadkomma detta? Ska varje 
kommun agera för sig? Eller ska kommunerna samverka sinsemellan? Vilken 
roll kan den regionala nivån spela i sammanhanget?

I denna rapport behandlas dessa frågor genom att ha fokus på regionalise-
ringens konsekvenser för den kommunala nivån. Den handlar om hur närings-
livsfrågorna hanteras i praktiken och hur aktörer på regional och kommunal 
nivå upplever relationen mellan sig. Som grund för analysen ligger intervjuer 
och olika skriftliga dokument från kommunerna Linköping, Norrköping, 
Valdemarsvik, Motala, Ödeshög och Finspång. 

Av studien framgår det med all tydlighet att den regionala nivån är kom-
plex i flera avseende. Det har skett en institutionell förändring genom att nya 
lager av organisationer och policys lagts på redan existerande. Den roll som 
Regionförbundet spelar är också komplex genom att både fungera som entre-
prenörsinriktad myndighet och konsensusmyndighet. Kommunernas närings-
livsansvariga är positiva till Regionförbundets roll i infrastruktur- och utbild-
ningssatsningar men mer tveksamma när det gäller förbundets deltagande i 
kommunernas näringslivsarbete. Dock uppskattas insatserna mer av de små 
kommunerna än de stora.

Ett intryck från studien är enskilda aktörer betyder mycket för hur nä-
ringslivsfrågorna utvecklas. Samverkan mellan aktörer som representerar kom-
munerna respektive regionen underlättas av om de byggts upp en tillit och 
ett förtroende. Samarbeten mellan individer och organisationer är emellertid 
bräckliga eftersom de är starkt personberoende. Man rör sig också inom ett 
politikområde där det är svårt att mäta resultatet av insatserna. Det är lätt hänt 
att alla ”springer åt samma håll” eftersom passivitet är riskabelt. Det är således 
bättre att göra något än ingenting alls. Samsyn är viktig men, som rapportför-
fattaren uttrycker sig, ”får inte övergå i enformighet”.

Tora Friberg. professor   Kent Waltersson
Vetenskaplig ledare, CKS   Föreståndare, CKS
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Sammanfattning
Under de senaste tjugo åren har regional tillväxt- och näringslivspolitik vuxit 
fram som ett centralt politikområde i Sverige. Regionernas utveckling sker i 
stark samverkan med kommunerna. Det innebär att kommunerna måste han-
tera utmaningar som rör konkurrens och skilda förutsättningar för samarbete 
mellan kommuner men också mellan kommuner och regionala organ.

Regionaliseringens konsekvenser för tillväxt och näringspolitik
Syftet med den studie, som redovisas i denna rapport, är att analysera relatio-
nen mellan den regionala tillväxt- och näringslivspolitiken och den kommu-
nala näringslivspolitiken i Östergötlands län med tonvikt på regionaliseringens 
konsekvenser för den kommunala nivån. Teoretiskt innebär det att analysera 
hur relationen mellan regional och lokal nivå kan karaktäriseras i termer av 
styrning, arbetsfördelning och skapandet av en gemensam identitet. Studien är 
främst inriktad på hur centrala aktörer på regional och kommunal nivå hante-
rar och upplever relationen dem emellan och hur näringslivsfrågorna hanteras 
i praktiken. Offentliga förvaltningar och deras samverkan med andra aktörer 
står i centrum för analysen. 

Tre teoretiska perspektiv
Studien tar sin utgångspunkt i tre teoretiska perspektiv på hur relationen mel-
lan regional och kommunal näringslivspolitik kan tolkas och förstås. För det 
första, ett statsteoretiskt perspektiv vars antagande är att staten genomgått en 
omvandling från välfärdsstat till konkurrensstat. Medan välfärdsstaten i dess 
olika former är uppbyggd kring välfärdsproduktion, en Keynesiansk ekono-
misk politik och prioriterade omfördelning av resurser, är konkurrensstaten 
främst inriktat på att locka till sig investeringar och företag genom att framstå 
som attraktiv och innovativ. Den regionala nivån, snarare än den nationella 
och lokala, har enligt detta perspektiv blivit den centrala för ekonomisk ut-
veckling och tillväxt. För det andra, ett förhandlingsperspektiv där samordning-
en mellan lokalt och regionalt betraktas som en strategisk och intresseinriktat 
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process. Relationerna mellan lokalt och regionalt betraktas som en förhandling 
där parterna strävar efter att samordna varandras handlingar med syftet att 
åstadkomma ett gynnsamt utfall för alla inblandad. För det tredje ett normativt 
institutionellt perspektiv som betonar idéers och identiteters betydelse för hur 
samverkan mellan region och kommun utvecklas inom detta politikområde. 
Regionaliseringen innebär enligt detta perspektiv inte bara en förändring av 
spelregler utan nya institutionella arrangemang förknippas också med vissa 
idéer, normer och föreställningar. 

Material: intervjuer och skriftliga källor
Studien bygger på intervjuer med ett urval företrädare för regionala organ 
verksamma inom näringslivspolitik samt näringslivsansvariga (ofta benämnda 
näringslivschefer) i ett urval östgötska kommuner: Linköping, Norrköping, 
Valdemarsvik, Motala, Ödeshög och Finspång. Intervjudata har kompletterats 
med skriftlig information från till exempel offentliga arkiv, årsrapporter och 
hemsidor, men också data från sekundärkällor. Dessutom har en fördjupad 
analys gjorts av utvecklingen i två kommuner, Finspång och Linköping. Dessa 
kommuner valdes då de är mycket olika vad avser väsentliga faktorer som till 
exempel storlek och industriell struktur och därför kan illustrera olika arbets-
sätt. Intervjuer har i dessa två kommuner företagits med både näringslivsansva-
riga tjänstemän och med näringslivsansvariga politiker samt representanter för 
näringslivets organisationer. I analysen har även skriftligt material, till exempel 
policydokument och sekundärkällor använts. För att få en mer övergripande 
bild av utvecklingen, och för att samla in vissa grunddata om näringslivspoliti-
ken i kommunerna, genomfördes också en mindre enkätundersökning.

En komplex regional nivå
Förändringen av den regionala nivån är komplex. Regionaliseringen kan be-
traktas som en form av institutionell förändring. Snarare än genom en genom-
gripande och radikal förändring av systemet i sin helhet sker den genom att 
nya lager av organisationer och policys läggs på redan existerande lager. Staten 
är knappast en enad aktör i frågor som rör näringspolitik och tillväxtpolitik. 
Olika departement inom regeringskansliet och olika myndigheter har drivit 
olika linjer i dessa frågor. Den regionala strukturen (samverkansorgan, sam-
verkansformer, nätverk), som växt fram under de senaste decennierna, präglas 
starkt av idéer om regional konkurrens, regional mobilisering och ekonomisk 
tillväxt. Samtidigt är utvecklingen inte entydig. Regionförbundets roll handlar 
om en balansgång mellan idéer om näringslivspolitik och hänsynstaganden till 
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de olika kommunernas intressen och behov. Regionförbundet har en komplex 
roll mellan entreprenörsinriktad myndighet och konsensusmyndighet. 

Hur förhåller sig då den framväxande regionala näringslivspolitiken till 
den kommunala? I enlighet med det förhandlingsinriktade perspektivet kan 
vi betrakta relationen mellan de kommunala och regionala näringspolitiska 
aktörerna som ett komplext fall av policysamordning. Den uppväxlade region-
nivån, främst regionförbundet, kan ses som en ny institutionell ordning (spel-
regler och normer) som kommunerna måste förhålla sig till, men som också 
innebär möjligheter till ökad samordning för att gynna gemensamma mål. 
Den övergripande bilden är att den regionala nivån kompletterar och utveck-
lar den kommunala näringslivspolitiken. Kommunernas näringslivsansvariga 
är positiva till regionförbundets roll i infrastruktur- och utbildningssatsningar, 
medan de är mer tveksamma till regionförbundets stöd till kommunernas nä-
ringslivsarbete. Regionförbundets ökade ansträngningar på detta område ver-
kar emellertid ha lett till en ökad uppskattning hos kommunerna, framförallt 
hos de mindre. Regionförbundet medverkar till att skapa mötesplatser, mobi-
lisera aktörer för olika projekt och bidra med kunskap (utredningar, seminarier 
etc.) som de små kommunerna inte har möjlighet att producera och ta del av. 

Näringspolitik utan inblandning från den regionala nivån eller … ?
Analysen visar att kommunaktörerna oftast ser på näringslivspolitiken som 
något man vill hantera utan alltför mycket inblandning utifrån. De centrala 
aktörerna (näringslivsansvariga) menar till exempel att samverkan med de nä-
raliggande kommunerna är viktiga, men att möjligheterna till samverkan inom 
näringslivspolitiken samtidigt är begränsad. Detta påverkas av starka föreställ-
ningar om vikten av ett kommunalt självstyre. I relationen mellan de större 
kommunerna och regionförbundet betonas ofta vikten av ”negativ samord-
ning”. Aktörerna är noga med att betona skillnader i uppgifter och att nivåerna 
bör hållas åtskilda och hantera olika typer av frågor. En möjlig förklaring till 
denna inställning är att en stor kommun som till exempel Linköping i många 
sammanhang inte bara fungerar som en lokal aktör utan även som en regional. 
Potentiella risker finns alltså för överlappningar och revirstrider mellan den 
lokala och regionala nivån, vilket gör det viktigt att klargöra skillnader i man-
dat. Regionförbundets roll är naturligtvis i detta avseende komplex såtillvida 
att man både är en självständig organisation med eget mandat och samtidigt 
arbetar på uppdrag av kommunerna. Den än så länge oklara utvecklingen av 
nya storregioner skapar dessutom en viss ”friktion” i relationen mellan den 
lokala och den regionala nivån.

Regionaliseringsprocessen kan förstås som uppbyggandet av gemensamma 
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identiteter och föreställningar. För det första är det tydligt att en del av det 
regionala samverkansorganets verksamhet på det näringslivspolitiska området 
kan betecknas som idémässig och normativ styrning. Regionförbundet ser det 
som sin uppgift att samla aktörer kring gemensamma visioner och idéer. Det 
handlar i många fall om att konstruera samhörighet (till exempel kring stor-
stadsregionen eller en polycentrisk region), och att sprida idéer om tillväxt 
och innovation. För det andra tyder intervjumaterialet också på att regiona-
liseringen har påverkar de näringslivsansvarigas tolkning av den egna rollen. 
Den redan tidigare mångfacetterade rollen som näringslivsansvarig verkar ha 
breddats. Den näringslivsansvarige förväntas inte bara inrikta sig på dialogen 
med näringslivet, utan också arbeta med mer långsiktiga och strategiska ut-
vecklingsfrågor. Denna utveckling, breddning, av rollen sker i nära samspel 
med den regionala utvecklingspolitiken. Den regionala arenan erbjuder legiti-
mitet och kanske också inflytande för de näringslivsansvariga, men samtidigt 
utgör den traditionella rollen som näringslivsansvarig på lokal nivå fortfarande 
arbetets kärna. 

Samverkan kräver tillit mellan aktörerna
Sammantaget visar resultatet av studien att lokal och regional näringslivspo-
litik är ett område med i många fall svaga institutionella strukturer och små 
resurser. Det visar sig att enskilda individer är viktiga i utvecklandet av nä-
ringslivspolitiska strategier och upprätthållandet av nätverk. Politikområdets 
lösa karaktär skapar utrymme för de aktörer som lyckats bygga upp stabila nät-
verk. Ett intryck är att en fungerande samverkan underlättas om det finns tillit 
och förtroende mellan centrala aktörer. Överlappningar och dubbelarbete kan 
undvikas genom informella överenskommelser. Samarbeten mellan individer 
och organisationer är dock bräckliga, eftersom det ofta finns en osäkerhet om 
vad som kommer att hända om centrala personer försvinner. Karaktäristiskt 
för området är svårigheterna att mäta resultat, vilket leder till att kommunerna 
lätt springer åt det håll som uppfattas som ”senaste mode” inom området. 
Passivitet uppfattas som riskabelt; det är bättre att göra något än ingenting alls. 
Samsyn kring hur lokal och regional näringslivspolitik ska bedrivas är ibland 
viktig, men får inte övergå i ”enfald”. Regionförbundet, liksom universitetet, 
borde kunna spela en viktig roll som en arena för kritisk diskussion och reflek-
tion.
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1.  Introduktion

Lokal och regional näringslivspolitik i förändring
Under de senaste tjugo åren har regional tillväxt- och näringslivspolitik växt 
fram som ett centralt politikområde i Sverige. I denna rapport diskuteras vilka 
konsekvenser det får för kommunernas näringslivspolitik.

En grundläggande orsak till regionaliseringsprocessens snabba fortskridan-
de är Sveriges inträde i EU. Inom ramarna för det europeiska samarbetet har 
regionen blivit en viktig plattform för strukturfondernas satsningar på tillväxt, 
innovation och regional utveckling. En annan orsak är att den aktiva industri-
politiken på nationell nivå avvecklades under �990-talet för att ersättas av det 
som ofta benämns tillväxtpolitik. Den kom i sin tur att i stor utsträckning de-
centraliseras till den regionala nivån. Genom till exempel regionala tillväxtavtal 
och tillväxtprogram har staten försökt mobilisera regionala aktörer i arbetet 
för tillväxt och näringslivsutveckling (Niklasson �004). En tredje orsak till att 
regionaliseringsprocessen inom detta område har stärkts är att det i flertalet 
län bildats nya regionala samverkansorgan, uppbyggda på samverkan mellan 
kommunerna. Dessa regionala institutioner har ofta övertagit frågor som rör 
näringslivsutveckling och infrastruktur från länsstyrelser och landsting (Mörck 
�008).� Ännu ett stöd för regionaliseringsprocessens utveckling är argumentet 
att regionnivån blir allt viktigare för ekonomisk utveckling i kunskapssamhäl-
let. Ofta framställs till exempel universitet och högskolor som regionala till-
växtmotorer och nav i regionala industrikluster (Westlund �003). 

Den svenska regionaliseringsprocessen har motsvarigheter i flera andra 
länder och brukar ibland beskrivas med begrepp som ”ny regionalism” och 
”nedskalning” av staten (se till exempel Brenner �003). Globaliseringen antas 
ha minskat nationalstatens handlingsutrymme för traditionell ekonomisk po-
litik och industripolitik. Politiken inriktas istället på att uppmuntra konkur-
renskraftiga och attraktiva regioner (Pelkonen �008; Bristow �005). Tanken 
är att tillväxt skall gynnas genom konkurrens mellan regioner såväl inom na-

� I två nya storlän (Skåne och Västra Götaland) har nya regionala organ dessutom tagit över 
sjukvårdsfrågorna och därmed ersatt landstingen.
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tionalstaten som på den internationella arenan. Nationalstatens kapacitet att 
styra antas enligt detta resonemang ha minskat eller åtminstone omformats. 
Styrningen är mindre hierarkisk och ”top–down” och utgår istället från för-
handling och samarbete mellan olika (mer eller mindre) autonoma organisa-
tioner (Jessop �00�; Pierre & Peters �000). Mycket tyder på att denna tendens 
verkar vara stark inom tillväxt- och näringslivspolitik; enligt forskningen om 
statens förändrade karaktär är det bland annat inom detta område som den 
regionala nivåns betydelse borde öka (Jessop �00�). 

Mitt intresse i denna studie riktas mot regionaliseringens konsekvenser för 
den kommunala nivån i Sverige. Hur förhåller sig egentligen den uppväxlade 
regionala nivån till den kommunala nivån i frågor kring tillväxt- och närings-
livspolitik? Hur påverkar regionaliseringsprocessen kommunernas näringslivs-
politiska strategier? 

Regionaliseringen innebär att kommunerna måste hantera utmaningar 
som rör konkurrens och skilda förutsättningar för samarbete. Kommunal nä-
ringslivspolitik har bland annat som mål att locka så många företag som möj-
ligt att etablera sig. Konkurrens, inte samarbete, mellan kommunerna förvän-
tas (Lundqvist �995, s. ��3). Denna konkurrens skapas och förstärks i olika 
processer/situationer, till exempel vid Svensk näringslivs årliga benchmarking 
av kommunernas näringslivspolitik. Förutsättningar för att förhandla och be-
driva gemensamma näringslivsstrategier mellan kommunerna kan förväntas 
vara mycket olika. Samverkan sker sällan mellan helt jämlika aktörer; kom-
muner har olika befolkningsstorlek och resurser. Tidigare studier av regionalt 
samarbete mellan kommuner tyder på att nya gränsöverskridande samarbe-
ten tenderar att leda till nya koalitioner och konfliktlinjer (Johansson �999; 
Jonsson �00�; Pierre �005). Betoningen på samverkan ställer således krav på 
förmåga till koordination och förhandlingskapacitet. Detta är i själva verket en 
central tes i teorier om multilevel governance: ökad komplexitet inom många 
politikområden ställer krav på ökad förmåga att koordinera relativt autonoma 
aktörers handlande (Pierre & Peters �000). 

Regionernas utveckling har skett i stark samverkan med kommunerna. De 
nya regionala samverkansorganen bygger i stor utsträckning på kommunernas 
vilja, även om de samtidigt successivt etableras som separata institutioner med 
egna identiteter och mål. Regionala samverkansorgan och länsstyrelser har på 
olika sätt försökt påverka den kommunala näringslivspolitikens inriktning och 
organisation, ofta påhejade och i vissa fall uppmanade av statliga myndigheter. 
EU:s regionalpolitik har också under ganska lång tid stöttat framväxten av inte 
bara regionala utan även lokala partnerskap och projekt. Mycket tyder på att 
regionorganen inte bara bidrar till former för och organiserar samverkan mel-
lan kommuner, utan de har också blivit förmedlare av nya idéer om ekonomisk 
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tillväxt och utveckling till den kommunala nivån. Regionaliseringsprocessen 
bygger inte bara på mobilisering av resurser eller på förhandling och samarbete 
i sakfrågor, utan också på skapandet av gemensamma idéer, spridning av visio-
ner etc. Regionaliseringen som fenomen är förknippad med vissa synsätt och 
idéer som grundar sig i teorier om ekonomisk tillväxt. Flera forskare har menat 
att koncept kring regional konkurrens, kluster mm har blivit en dominerande 
diskurs, sällan ifrågasatt och förgivettagen av politiska beslutsfattare och tjäns-
temän. Teorierna är oklarare än vad som hävdas i policyretoriken; praktiken 
tenderar att ”springa före teorin” (Lovering �999; Boland �005). 

Det regionala och det lokala vävs alltså tätt samman i näringslivspolitiken. 
Det innebär flera utmaningar för kommunerna. Jag menar att en ökad lokal 
invävdhet i olika regionala strukturer skapar förskjutningar i makten mellan 
lokalt och regionalt, men också mellan kommunen och andra samhällsaktörer, 
till exempel näringsliv och andra samhällsintressen. Regionaliseringsprocessen 
innebär en inplacering av en relativt komplicerad ny nivå (länsstyrelse, regi-
onförbund, bolag etc.) i en struktur som tidigare karaktäriserades av en stark 
stat och en stark kommunal självstyrelse. De regionala organens uppgift kan 
uppfattas som oklar: sträcker den sig enbart till information och kunskapsför-
medling eller är styrambitionerna högre? 

Studiens syfte och relation till tidigare forskning
Syftet med denna studie är att analysera relationen mellan den regionala tillväxt- 
och näringslivspolitiken och den kommunala näringslivspolitiken i Östergötlands 
län. Studien inriktas främst på hur centrala aktörer på regional och kommunal 
nivå hanterar och upplever relationen. Vilken är de regionala organens roll i 
förhållande till den kommunala näringslivspolitiken? Hur förhåller sig kom-
munerna till de regionala organen inom näringspolitiken och hur ser man på 
regional samverkan inom området? Hur kan relationen mellan regional och 
lokal nivå på detta område karaktäriseras i termer av styrning, arbetsfördelning 
och skapandet av en gemensam identitet? 

Avsikten med studien är primärt att öka kunskapen om logiken bakom 
formulering och implementering av policy inom den regionala och lokala nä-
ringslivspolitiken. Huvudfokus är i denna studie inte främst att analysera de 
politiska partiernas ståndpunkter, utan hur näringslivsfrågorna hanteras i prak-
tiken. Offentliga förvaltningar och deras samverkan med andra aktörer ställs i 
centrum för analysen. Studien relaterar till teorier om statens och regionernas 
förändrade roll men också till teorier om styrning och idéers betydelse för po-
licyutveckling. Förhoppningen är att studien ska bidra med kunskap om hur 
problem i mellankommunala och regionala samarbeten inom näringslivspoli-
tiken kan hanteras. 
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Liknande frågeställningar har undersökts av Jon Pierre och Sara Schütt i 
en studie av den nya storregionen, Västra Götalandsregionen, som bildades 
genom en sammanslagning av tre län �999. Syftet med deras studie var att 
undersöka i vilken mån den nya storregionen Västra Götaland har inneburit 
ett intrång i den kommunala verksamheten, om den inneburit nya ”syner-
gier”, eller om den varit relativt betydelselös. Huvudintrycket är att regionens 
roll uppfattades mer som komplementär än konkurrerande. Det enda område 
där det föreföll finnas tendenser till överlappning var när det gällde tillväxtav-
talen (se kapitel 3). Näringslivscheferna i kommunerna uppvisade dessutom 
ett växande förtroende för den nya regionala institutionens roll inom utveck-
lingspolitiken över tid, även om man var mindre imponerad av den politiska 
ledningens arbete på den regionala nivån. Enligt författarna pekade undersök-
ningen också på synergieffekter av reformen: såväl de lokala som de regionala 
nätverken kring näringslivspolitik verkar ha stärkts som följd av regionrefor-
men (Pierre & Schütt �003). 

Undersökningen visade vidare att näringslivschefer blev mindre kritiska 
till regionen och dess verksamhet i efterhand. Författarna tolkar detta som 
en ömsesidig anpassning mellan region och kommun vad avser verksamhet 
och förhållningssätt till aktörer i omgivningen. Samverkan inom regionen för-
djupas successivt (mellan näringslivschefer, politiker, tjänstmän). Det visar sig 
dessutom att samarbetet mellan kommuner och företag har påverkats i refor-
men, samtidigt som det finns intressanta skillnader mellan delregioner. Medan 
synergieffekter kan konstateras i flera delregioner (till exempel Dalsland och 
norra Bohuslän) har reformen lett till mer negativ energi uttryckt i delregional 
konsolidering mot Göteborg. Författarna konstaterar bland annat att Göteborg 
inte erkänner någon ”hierarkisk underordning till den större regionen” (Pierre 
& Schütt �003, s. 430).

En annan studie av intresse är Julia Falkerby & Erik Westholms analys av 
näringspolitiskt samarbete mellan kommunerna i Stockholm–Mälarregionen. 
De menar att samarbetet inom det så kallade Stockholm Business Alliance 
(SBA), en samarbetsorganisation för kommuner i Mälardalen, har ökat pro-
fessionaliseringen bland näringslivsansvariga. En retorik som är vanlig bland 
kommunerna utanför Stockholm är: ”Vi är ett komplement till Stockholm: 
regnar det på prästen så stänker det på klockaren”. SBA fungerar för dessa 
kommuner i hög grad som ett sätt att locka till sig företagsetableringar och nya 
invånare. En slutsats är att kommunen inom näringspolitiken måste förhålla 
sig till allt fler regionala satsningar, mer eller mindre tillfälliga. ”En kommun 
har många tillhörigheter och deltar i samverkan med grupperingar på olika 
nivåer” (Falkerby & Westholm �008, s. 73). 

Undersökningarnas resultat visar att samverkan mellan kommunerna och 
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regionnivån verkar blivit vanligare i de fall som studeras, men resultaten väcker 
också nya frågor. I vilken mån handlar det en ”reell” effekt? Handlar det mer 
om en diskursiv förändring? Samverkar man verkligen mer, eller upplever man 
det så? 

Denna studies huvudfokus är näringslivspolitiken i kommuner i Öster-
götlands län och dessa kommuners relationer till den regionala nivån. Vad gör 
Östergötland till ett särskilt intressant fall? Östergötland är ett av de län där ett 
regionalt samverkansorgan bildades tidigt och fick ett ansvar inom bland annat 
tillväxtpolitiken. Till skillnad från till exempel Västra Götaland har alltså ingen 
ny region bildats. De regionala organen som arbetar med utvecklingspolitik 
är flera och, som kommer att visas, med delvis överlappande ansvarområden. 
Den lokala och regionala näringslivspolitiken i Östergötland uppvisar dess-
utom flera intressanta drag i riktning mot såväl ökat samarbete mellan kom-
mun och näringsliv som samarbete mellan kommuner, inte sällan med statliga 
anslag och EU-finansiering som smörjmedel. Tidigare studier har också pekat 
på att de östgötska kommunerna verkar ha ett gott samverkansklimat (Mörck 
�008). Min studie innebär dock inte bara en analys av ett nytt empiriskt fall. 
Min studie fokuserar i högre grad än de tidigare nämnda studierna på den re-
gionala nivåns institutionella betydelse både vad avser idéer och styrning. 

Att strikt avgränsa det politikområde som analyseras i denna studie är 
svårt. På en övergripande nivå handlar studien om näringspolitik, det vill säga 
om frågor som kan sägas beröra det offentligas förhållande till näringslivet 
och arbetsfördelningen inom ekonomin mellan det offentliga och det privata 
näringslivet. I studien fokuseras dock främst på vad som inom regioner och 
kommuner brukar kalla näringslivspolitik, det vill säga det offentligas mer di-
rekta stöd till och interaktion med näringslivet. Frågor som rör arbetsfördel-
ningen mellan offentliga och privata aktörer, till exempel inom infrastruktur 
och energiproduktion, berörs således inte direkt. Däremot överlappar ofta de 
näringslivspolitiska frågorna, språkligt och/eller organisatoriskt, med nyare 
och bredare politikområden som tillväxtpolitik, utvecklingspolitik eller t.o.m. 
innovationspolitik. Inte minst på den regionala nivån har näringslivspolitiken 
utvecklats inom ramen för en bredare tillväxtpolitik. Gränserna för området är 
som framställningen kommer att visa tänjbara; aktörerna använder området på 
olika sätt beroende på intressen, traditioner etc. 

Metod och material
Undersökningen har genomförts genom studier på olika nivåer i det politiska 
systemet och med hjälp av olika metoder. Angreppssättet kan beskrivas som 
en typ av metodisk triangulering; genom att låta olika metoder komplettera 
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varandra och belysa samma problematik stärks validiteten i resultaten (Yin 
�006). Detta har skett genom en kvalitativ studie byggd på intervjuer med 
ett urval företrädare för regionala organ verksamma inom näringslivspolitik 
samt näringslivsansvariga (ofta benämnda näringslivschefer) i ett urval östgöt-
ska kommuner: Linköping, Norrköping, Valdemarsvik, Motala, Ödeshög och 
Finspång. Intervjudata har i denna del kompletterats med skriftlig informa-
tion från till exempel offentliga arkiv, årsrapporter och hemsidor, men också 
data från sekundärkällor (till exempel tidigare CKS-rapporter om kommunal 
samverkan i Östergötland). Dessutom har en fördjupad kvalitativ analys gjorts 
av utvecklingen i två kommuner, Finspång och Linköping. Intervjuer har i 
dessa två kommuner också genomförts med näringslivsansvariga politiker samt 
representanter för näringslivets organisationer. Dessa studier bygger också på 
skriftligt material, till exempel policydokument och sekundärkällor. Valet av 
Linköping och Finspång byggde på att de är mycket olika vad avser väsentliga 
faktorer som till exempel storlek och industriell struktur och därför kan illus-
trera olika arbetssätt.

För att få en mer övergripande bild av utvecklingen, och för att samla in 
vissa grunddata om näringslivspolitiken i kommunerna, genomfördes också 
en mindre enkätundersökning med hjälp av en student. Enkäter skickades ut 
till näringslivssekreterare eller motsvarande i alla kommuner i Östergötland, 
men även i Södermanland, Västmanland och Örebro län. Avsikten var att på 
detta vis kunna göra jämförelser mellan Östergötland och andra i många av-
seenden liknande och näraliggande län, men också att, genom en större och 
mer representativ population, öka möjligheterna till generalisering av resulta-
ten.� Syftet med enkäten var främst att få in data om kommunernas närings-
politiska strategier, organisation och samverkan med näringslivet, samt deras 
samverkan med andra kommuner och den regionala nivån. Enkätstudien finns 
närmare beskriven i uppsatsen Kommunens näringspolitiska nätverk En stu-
die av kommunerna i Östergötland, Västmanland, Södermanland och Örebro 
län (Nygren �007). Enkätmaterialet har i föreliggande rapport främst används 
som bakgrundsdata.

Något bör också nämnas om användningen och analysen av materialet. 
Intervjuerna har använts för flera syften. Ett viktigt syfte var att fånga respon-
denternas upplevelser, åsikter och attityder. Under intervjuerna diskuterades 
omfattning och inriktning på samverkan mellan kommuner, den regionala ni-
våns betydelse och om andra aktörers uppgifter. Ett annat syfte var att få infor-

� Några av enkätfrågorna har dessutom använts av statsvetaren Jon Pierre i tidigare under-
sökningar omfattande hela landet (�989) och Västra Götalandsregionen (�003), vilket har 
möjliggjort ytterligare jämförelser. Tack till Jon för att han hade vänligheten att dela med 
sig av sina frågor till detta projekt.
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mation om vissa faktauppgifter, till exempel om näringspolitikens organisation 
och inriktning.3 Sammantaget kan materialet bidra till en förståelse av dyna-
miken, logiken och spänningarna i relationerna mellan aktörer, strukturer och 
idéer i ett specifikt politiskt system. En begränsning i studien är att den i stora 
delar utgår från den institutionaliserade näringslivspolitiken på kommunal nivå 
(intervjuer och officiella dokument). Detta har delvis kompenserats genom 
undersökningarna i Linköping och Finspång, där jag också försökt fånga in 
aktiviteter som faller utanför näringslivskontorens hägn. 

Materialinsamlingen till denna studie har genomförts under en relativt 
lång tidsperiod (�004–�009). Intervjuer och insamling av kvalitativt material 
i Finspång och Linköping samt enkätundersökningen genomfördes huvud-
sakligen i ett tidigt skede (�004–�006), medan intervjuerna med näringslivs-
sekreterare i sex kommuner och regionala företrädare, samt viss insamling av 
skriftligt material, huvudsakligen genomfördes i ett senare skede (�008–�009). 
Nackdelen med den långa tidsramen är att de förhållanden som studerats i den 
tidigare fasen av undersökningen kan ha ändrats, något som inte förändrar den 
vetenskapliga analysen, men som kan göra att vissa empiriska slutsatser känns 
mindre aktuella. I viss mån hoppas jag dock ha kunnat hantera detta genom 
den kompletterande materialinsamling som jag gjort under den senare delen 
av detta forskningsprojekts historia. Dessutom har det längre tidsomfånget lett 
till möjligheter att jämföra resultat över tid, studera trender etc.

Disposition
Rapporten består av fem kapitel. I detta första kapitel (�) har problemområdet 
introducerats och syfte, frågeställningar, metodologisk angreppssätt samt ma-
terial presenterats. I kapitel � följer ett kapitel där undersökningens teoretiska 
utgångspunkter diskuteras. I de fyra sista kapitlen analyseras resultaten från 
undersökningen. Kapitel 3 utgör ett bakgrundskapitel där framväxten av den 
kommunala näringslivspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken i Sverige 
analyseras. I kapitel 4 analyseras utvecklingen av den regionala tillväxt- och 
näringslivspolitiken i Östergötland, i kapitel 5 hur regionaliseringen påverkat 
näringslivspolitiken i kommunerna och, slutligen, i kapitel 6 sammanfattas 
och analyseras resultaten. 

3 Intervjuerna med aktörer i kommunerna är anonymiserade eftersom syftet här har varit 
att få information om åsikter och upplevelser; den exakta källan till en uppgift har varit av 
mindre betydelse. Intervjuerna med regionaktörerna har däremot främst syftat till att få 
faktakunskaper, något som ställer större krav på att den exakta källan till en uppgift kan 
anges, vilket fått tillföljd att dessa intervjuer inte anonymiserats. Vid ett par tillfällen har 
även, av detta skäl, den exakta källan angetts till en intervju med en kommunaktör. 
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2.  Teoretiska utgångspunkter:  
regionalism och institutionell förändring

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter i form av tre olika 
perspektiv på hur relationen mellan regional och kommunal näringslivspolitik 
kan förstås och tolkas. I kapitlets första avsnitt diskuteras problematiken kring 
regionalisering och näringslivspolitik på ett mer övergripande plan utifrån teo-
rier om konkurrensstaten och ny regionalism. Huvudsyftet är att redogöra för 
synsätt som berör orsakerna till regionens uppväxlade roll i den offentliga poli-
tiken, i synnerhet inom områden som berör tillväxt och näringslivsutveckling. 
Kapitlets andra avsnitt utgår från ett förhandlings- och samordningsperspektiv 
där samordningen mellan regionalt och lokalt betraktas som en strategisk och 
intresseinriktat process. I det tredje avsnittet behandlas ett normativt institutio-
nellt perspektiv som betonar idéers och identiteters betydelse för hur samverkan 
mellan region och kommun har utvecklats inom detta politikområde. 

Teorier om konkurrensstaten och ny regionalism
Inom statsvetenskap och sociologi hävdas ofta att staten i den industrialise-
rade världen under de senaste �0–30 åren har genomgått en omvandling från 
välfärdsstat till konkurrensstat. Medan välfärdsstaten i dess olika former var 
uppbyggd kring välfärdsproduktion, en Keynesiansk ekonomisk politik och 
prioriterade omfördelning av resurser, är konkurrensstaten främst inriktat på 
att locka till sig investeringar och företag genom att framstå som attraktiv och 
innovativ (Pelkonen �008). Bob Jessop (�00�) beskriver konkurrensstaten 
som entreprenöriell; globaliseringen, avregleringen av marknaden och en allt-
mer kunskapsintensiv ekonomi har lett till en mer utbudsdriven ekonomi som 
fokuserar på att skapa tillväxt endogent.

Föreställningen om konkurrensstaten brukar i sin tur förknippas med ett 
ökat intresse för regionen. Den regionala nivån, snarare än den nationella och 
lokala, har enligt detta synsätt blivit den centrala för ekonomisk utveckling 
och tillväxt. Den grundläggande orsaken till förändringarna påstås ofta vara 
en tilltagande globalisering; nationalstatens roll tenderar att minska medan 
de internationella och regionala nivåerna blivit viktigare (för en översikt, se 
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Pelkonen �008). 
Neil Brenner menar till exempel att det skett en förändring i hur den in-

dustrialiserade världens stater ser på konkurrenskraft och innovativitet. Medan 
välfärdsstaternas regionalpolitik främst inriktades på fördelningspolitik, är 
konkurrensstaterna, enligt detta synsätt, mer inriktade på stöd till de större 
städerna och strategiska stadsregioner. Städer antas också i allt högre utsträck-
ning ägna sig åt att mobilisera den omgivande regionen (Brenner �003). Paul 
Kantor manar att ”in the area of footloose business”, kan enskilda lokala sam-
hällen inte konkurrera genom att locka näringslivet att investera i just deras 
närhet. Städer och andra lokala samhällen måste konkurrera som hela regioner. 
Konsekvensen är, enligt Kantor, efterfrågan på en förstärkning av det politiska 
samarbetet, i synnerhet inom frågor som berör ekonomisk utveckling (Kantor 
�006).

Utvecklingen förväntas öka konkurrensen mellan regioner. Framgångsrika 
stater mobiliserar lokala och regionala aktörer i skapandet av konkurrenskraf-
tiga regioner (Gossas �006). Konkurrens mellan regioner har blivit ett närings-
politiskt mål i många nationalstater men också präglat policy i EU och olika 
internationella organisationer. Den ökade betoningen på konkurrenskraft har 
vidare lett till en ökad betoning av bench marking och framtagandet av indi-
katorer för att mäta, analysera och jämföra konkurrenskraft mellan regioner 
(Bristow �005). 

Denna betoning av regional konkurrenskraft brukar också förknippas med 
begreppet nyregionalism. Lovering definierar nyregionalism som �) det histo-
risk empiriska antagandet att regionen är nyckeln till ekonomisk utveckling, �) 
den normativa föreställningen att regionen skall vara mål och medel för ekono-
misk politik (Lovering �999, översatt i Stenlås �008). Idéarvet är sprunget från 
en disparat ekonomisk och ekonomisk-geografisk teoritradition där regionen 
spelar en avgörande roll. Grundtanken är att tillväxt till stor del uppstår (en-
dogent) genom samspel mellan offentlig sektor, näringsliv och utbildning och 
forskning på regional nivå. Fokus är på så kallade funktionella regioner, kluster 
eller andra begrepp som betecknar en viss volym och funktion som antas spela 
roll för ekonomisk tillväxt. Regionala organ skall ”organisera fram tillväxt” 
(Westholm �008, s. �0). 

I denna nya regionalism förväntas vidare universitet och högskolor spela en 
viktig roll i mobiliseringen av regionala aktörer och utvecklingen av regionala 
”innovationssystem”. ”[I]n several countries the creation of a local university 
has been an explicit element in the development strategies of regional agencies” 
skriver till exempel Michael Harloe & Beth Perry i sin analys av universite-
tet och den nya regionalismen (Harloe & Perry �004, s. ���). De menar att 
universitet och högskolor ofta tvingats anpassa sig till regionaliseringstrenden, 
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inte sällan motsträvigt, för att hitta alternativa källor för finansiering (till ex-
empel regionalt). Orsaken är inte enbart minskade möjligheter till stöd från 
nationella finansiärer, utan även nya förväntningar. Universiteten mobiliseras 
i konkurrensen mellan regioner, och i statens politik att mobilisera regioner 
för ekonomiskt tillväxt. Framväxten av nya subnationella förvaltningsorgani-
sationer, med ett fokus på regional utveckling har lett till förväntningar på 
universitet att ”tjäna sin region” och stad och fungera som allierade i urbana 
och regionala tillväxtkoalitioner (Harloe & Perry �004). 

Teorierna och idéerna om konkurrensstaten och nyregionalismen har kri-
tiserats för att ge en alltför enkel och onyanserad bild av statens förändrade roll 
och ge en skev bild av regionens betydelse. Lovering betraktar till exempel idé-
erna som svagt underbyggda i empiriska studier. Centrala begrepp är otydligt 
definierade och används dessutom på ett alltför instrumentellt sätt. De grund-
läggande sambanden mellan regional mobilisering och ekonomisk tillväxt ifrå-
gasätts (Lovering �999). Paul Krugman menar att konkurrenskraftsbegreppet 
blivit ”a dangerous obsession” för politiker och byråkrater världen över. De 
använder en liknande ”verktygslåda” för att bygga regionala institutioner utan 
att ta hänsyn till kontext och omständigheter. 

Insofar as the academic thinking on regional competitivene-
ss is clearly driven by (and conflated with) the discourses of 
globalisation and the knowledge economy, the regional com-
petitiveness discourse appears to exemplify a wider tendency 
towards ‘theory led by policy’. In this case it appears that as 
a result, its content is thin and ill-defined. (Krugman �994, 
s. 34) 

De tillväxtorienterade idéerna som förknippas med nyregionalismen är enligt 
kritikerna alltså ett “hopkok” av vetenskapliga idéer och olika intressen (poli-
tiska och byråkratiska).

Idéerna får ofta legitimera olika politiska projekt. Regionbegreppet är till 
exempel ett mångtydigt begrepp. Oftast avses i svenska sammanhang en ad-
ministrativ region, till exempel länet, men det finns även andra tolkningar och 
användningar av begreppet. I vissa sammanhang diskuteras den funktionella 
regionen, syftande på exempelvis faktiska arbetsmarknader eller ekonomisk 
aktivitet. I andra används begreppet för att beskriva ett territorium som delar 
en viss kultur eller identitet. Det kan handla om en subenhet inom national-
staten, men kan också beskriva ett område omfattande flera länder. Begreppets 
mångtydighet kan vara förvirrande, men har troligen också gjort det politiskt 
populärt eftersom det går att ”ladda” med olika betydelser (Westholm �008, 
s. 9). Josefina Syssner menar i linje med detta resonemang att moderna regi-
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onbyggen i hög grad är konstruktivistiska projekt av politiska eliter. De rym-
mer en stark idé om att regionen måste beskrivas och framhärdas för att få ett 
erkännande som i sin tur ger resurser att skapa en verklig funktionell region. 
De nyregionala regionaliseringsprocesserna av förenkling och att partipolitiken 
tonas ned. Processen kan vara top–down, men också mer bottom–up (Syssner 
�006). 

Frågan är också hur viktig den regionala nivån är för tillväxt och företagan-
de. Paul Kantor är kritisk mot den ”idealbild” av hur lokala aktörer och företag 
välkomnar regionaliseringen på området. Han menar att lokala samhällen ofta 
vill försvara sina lokala intressen, och hellre bygger allianser direkt med den 
nationella nivån, snarare än med den regionala. Det är inte heller säkert att 
företagen, viktiga adressater för näringslivspolitiken, är särskilt intresserade av 
den regionala politiken. Företagen behöver, enligt Kantor, sällan samarbeta re-
gionalt för att konkurrera globalt. Han menar att ledande lokala näringslivsfö-
reträdare ofta prioriterar relationer med dels centrala beslutsfattare på nationell 
nivå, dels den lokala byråkratin (Kantor �006). 

Ett förhandlings- och samordningsperspektiv
Utvecklingen av näringspolitiken under senare år kan betraktas som ett relativt 
tydligt exempel på vad som i statsvetenskapen brukar betraktas som flerni-
våstyrning. Politiken utvecklas inte längre i huvudsak genom en auktoritativ 
offentlig styrning ”uppifrån och ned” utan genom samverkan och förhand-
lingar mellan offentliga och privata aktörer på olika nivåer. I policylitteratu-
ren brukar detta beskrivas som en inriktning mot ”Governance” snarare än 
”Government”. Näringspolitiken i en kommun utvecklas enligt detta perspek-
tiv genom samverkan mellan kommun och näringsliv, men också genom sam-
verkan kommun-EU och inte minst kommun–region. Statens, regionens eller 
internationella organs roll är emellertid mer sällan den styrande, istället är det 
en förhandlande part i ett samspel mellan olika aktörer som är beroende av 
varandras resurser (se till exempel Pierre & Peters �000). Offentliga organ ten-
derar dock att styra mer med subtila eller ”mjuka” styrmedel; övertalning, kun-
skapsspridning och formulering av gemensamma visioner tenderar att bli vik-
tigare, liksom understöd till uppbyggandet av nätverk och projekt, till exempel 
genom projektstöd och andra ekonomiska incitament (Sørensen �00�). 

På lokal nivå kan man dock påstå att näringslivspolitik alltid karaktäriseras 
av förhandling och utbyte snarare än hierarkisk styrning. Oftast har det hand-
lat om någon form av samverkan mellan lokal politik och olika näringslivsak-
törer (politik och marknad), även om denna har varit av olika omfattning och 
varit olika starkt institutionaliserad (Pierre �99�). De politiska institutioner-
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nas roll har främst varit koordinerande snarare än intervenerande. Målet har 
i allmänhet varit ekonomiskt tillväxt och ekonomisk utveckling. I den klas-
siska ”urbana regimen”, beskriven utifrån amerikansk empiri av statsvetaren 
Clarence Stone, karaktäriserades den av starka band mellan i första hand ett 
fåtal politiker, näringslivsaktörer och andra lokala ”elitaktörer” (Stone �989). 
Arbetssättet och policyinstrumenten i denna form av koalition byggde inte 
på regleringar eller ekonomiska stöd, utan på samverkan mellan resursstarka 
aktörer (Pierre �999). 

Det som eventuellt är nytt i den lokala näringslivspolitiken är att region-
nivåns ökade betydelse förändrat spelplanen. Nya institutionella arrangemang 
har konstruerats under senare år, främst på den regionala nivån, som rimligen 
innebär utmaningar och förändringar för de lokala institutionella arrangemang-
en på området. Detta innebär att spelreglerna för den lokala näringslivspoliti-
ken har förändrats, innebärande nya incitament och möjligheter och kanske 
även hinder för olika typer av beslut, beteenden osv. Nya institutioner ställer 
krav på samordning och arbetsfördelning, men riskerar också att leda till kon-
flikter om hur kontroll över olika verksamheter skall fördelas (Pierre & Schütt 
�003). I enlighet med perspektivet hos statsvetaren Fritz Scharpf (�994), kan 
vi betrakta relationen mellan de kommunala och regionala näringspolitiska 
aktörerna som ett komplext fall av ”policy co-ordination”. Frågan är hur de 
olika aktörerna i dessa processer samverkar. Scharpf skiljer mellan positiv och 
negativ samordning. 

Positiv samordning innebär i detta sammanhang att den regionala nivån 
stärker och utvecklar den kommunala näringslivspolitiken. Negativ samord-
ning innebär istället att nivåerna hålls åtskilda från varandra; överlappningar 
undviks och aktörerna håller sig utanför varandras revir (Scharpf �994; �997). 
Märk väl att dessa olika varianter av policykoordination inte bara behöver gälla 
relationen mellan ett (eller flera) regionala organ och kommunen, utan kan 
också gälla i kommunernas samverkan med varandra. Att åstadkomma po-
sitiv samordning ställer större krav på ”tätt” samarbete och förtroende, och 
relaterar till ett stort forskningsfält om förutsättningar för samverkan och kol-
lektivt handlande. Forskning som följt i statsvetarens Robert Putnams spår har 
främst betonat betydelsen av tillit och förtroende (ofta uppbyggt under lång 
tid) (Putnam �993), medan mer rationalistisk inriktad forskning betonat att 
samverkan är sällsynt, om det inte handlar om samarbete mellan relativt få och 
jämbördiga aktörer eller om aktörerna tvingas till samarbete (Olson �97�). 

Scharpf menar att en ofta förbisedd aspekt är att koordination sker ”i skug-
gan av” befintliga strukturer (Scharpf �994). Inom stora organisationer kan in-
teraktionen mellan olika enheter betraktas mer som förhandling än ”ordergiv-
ning”, men samtidigt finns en hierarki som sätter sin prägel på förhandlingen. 
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Om parterna misslyckas med att komma överens, finns en överordnad som 
övervakar förhandlingen. Även i en kontext där det inte finns en klar hierarki, 
som inom det område som studeras här, finns ändå nätverksstrukturer i form 
av relativt stabila relationer mellan ett fåtal aktörer. Det förtroende som byggs 
upp i strukturerna kan ofta förväntas underlätta koordinering av aktörernas 
agerande i olika mer specifika situationer. Scharpf menar dock att koordine-
ring ”i skuggan av nätverk” på många sätt är en instabil form av förhandling. 
Det första problemet har att göra med att nya problem inte automatiskt ”pas-
sar” i existerande nätverk. Nya aktörer kommer, gamla blir mindre viktiga. 
Detta pekar också på att nätverken är personberoende. Det andra problemet 
rör tillitens bräckliga karaktär. Tillit antas ofta ta tid att bygga upp, men kan 
likafullt brytas ned relativt fort (Scharpf �994). 

Institutionalisering, idéer och identitetskapande
Men institutionaliseringsprocesser innebär inte bara ett tryck på samordning 
för att hantera potentiella konflikter. James March & Johan Olsen (�995) me-
nar att institutioner inte bara, kanske inte ens främst, fungerar som incita-
mentstrukturer, utan även påverkar och interagerar med aktörers identiteter 
och kapaciteter. Med identiteter menar March & Olsen summan av aktörernas 
uppfattningar om sig själva och andra, med kapaciteter summan av de rättig-
heter, resurser, kompetenser som en aktör besitter. Institutioner, till exempel 
en regional struktur, uppmuntrar vissa tolkningar av de lokala aktörernas iden-
titeter och tonar ner andra. Samtidigt bidrar de till att aktivera och stärka vissa 
kapaciteter, och tonar ner andra, stärker vissa aktörers kapacitet till handling 
medan andra försvagas eller ignoreras (March & Olsen �995, kap. 3 och 4). 

Regionaliseringen kan, utifrån detta perspektiv, betraktas som en insti-
tutionalisering i den bemärkelsen att den ger uttryck för en mängd värde-
ringar och en logik om vad som är ett önskvärt, rimligt eller lämpligt be-
teende. Regionaliseringen innebär således inte bara förändring av spelregler; 
nya institutionella arrangemang förknippas också med vissa idéer, normer och 
föreställningar. Detta resonemang får till följd att nya regionala institutioners 
överlevnad kan antas bero på om de appellerar till positiva värden. Hur kom-
munaktörer hanterar regionaliseringen styrs alltså, enligt detta resonemang, 
inte bara av rationella kalkyler om eventuella vinster av samarbete eller kon-
kurrens, utan även av normativa aspekter och idéer.

En central fråga blir vilka idéer som uttrycks i institutioner, men också hur 
aktörer tolkar och påverkas av idéerna. Vivien Schmidt menar att i vilken mån 
idéer anammas och får betydelse måste förstås utifrån relationen till befint-
liga diskurser, men också utifrån det sätt på vilket aktörer lyckas inlemma och 
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strategiskt utnyttja idéerna (Schmidt �008). John Campbell menar att sanno-
likheten för policyidéer att få genomslag ökar om de anses förse beslutsfattare 
med tydliga och enkla lösningar för policyproblem, passar in i rådande policy-
paradigm, är anpassade till allmänhetens attityder och paketerade i en ”socialt 
lämplig form” (Campbell �998, s. 399). Samtidigt betonar såväl Schmidt som 
Campbell att idéer inte ensamma utgör en förklaring till olika former av poli-
cyförändring; idéer samspelar med intressen och institutioner. 

Forskning om regional utveckling har i linje med dessa resonemang menat 
att de idéer som förknippas med ny regionalism ger legitimitet åt traditionella 
eliter inom politik, byråkrati och näringsliv. Boland menar till exempel att i en 
tid av ökad konkurrens blir lokala och regionala näringspolitiska organisatio-
ner ”hungriga” på nya koncept och modeller som kan presentera nya lösningar 
(Boland �007). Akademiker säkerhetsställer samtidigt fortsatt finansiering ge-
nom att ägna sig åt forskning beställd av regionala aktörer (MacKinnon m.fl. 
�003, citerat i Boland �007, s. �0�3). Beslutsfattare har ett stort behov av 
att sätta sig in i relevant forskning, men har lite tid för det, vilket leder till en 
koncentration till några nyckelpersoner inom fältet. Debatten kring dessa fors-
kares resultat visar att de är omstridda, en akademisk debatt som ofta inte syns 
i den offentliga domänen där forskningen används (Boland �007). 

Vi kan alltså förvänta oss att kommunerna anammar nya idéer kring nä-
ringspolitik, inte för att man tvingas eller ser några uppenbara ekonomiska för-
delar, utan för att de stärker deras legitimitet i omgivningen (Meyer & Rowan 
�977; DiMaggio & Powell �989). Institutionaliseringsprocessen handlar en-
ligt detta resonemang inte bara om att uppnå vissa resultat och gynna vissa in-
tressen utan om utveckling av identiteter och kapaciteter hos aktörerna. Statlig 
och regional styrning av näringslivspolitiken har under senare år i allt högre 
grad fokuserat på att sprida kunskap och idéer om tillväxtpolitik och inno-
vationspolitik (Persson �009). Staten och andra aktörer kan sägas styra med 
en typ av kunskapsöverföring, övertalning och visionär styrning (se Hall & 
Löfgren �006). Vi skulle således förvänta oss att processerna påverkar kommu-
nernas strategier och strukturer för styrning på lokal nivå, till exempel idéer, 
organisation och samverkansmönster (Se till exempel Henning �005). 

Sammanfattning
Staten antas i det perspektiv som presenterats ovan ha utvecklats mot en 
konkurrensstat där den regionala nivåns betydelse ökat. I den nya staten för-
väntas styrningen karaktäriseras av förhandling och nätverksbyggande, men 
också vikten av visioner och byggandet av en gemensam värdegrund framhålls. 
Uppbyggandet av regionala institutioner innebär att maktstrukturer förändras, 
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men också att vissa värderingar och idéer får en starkare ställning i förhållande 
till andra. Institutioner förändrar maktförhållanden och incitamentsstruktu-
rer, samt skapar aktörer som över tid bygger upp intressen, föreställningar och 
identiteter. Institutionell förändring innebär också idéer, diskurser, som i sin 
tur bidrar till identitetsskapande. Vilka avtryck ger detta i den lokala och re-
gionala näringslivspolitiken?
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3. Lokal och regional näringslivspolitik i Sverige
Näringspolitiken berör en central fråga i det moderna samhället: relationen 
och arbetsfördelningen mellan det offentliga (staten) och det privata näringsli-
vet. Fram till och med �980-talet var näringspolitiken främst en fråga för sta-
ten och statliga myndigheter, men därefter har de lokala och regionala nivåerna 
framträtt som viktigare. I detta kapitel kommer jag att beskriva huvuddragen 
i framväxten av, för det första, kommunernas näringslivspolitik som tog fart 
på �980-talet, och, för det andra, den nya regionala tillväxt- och näringslivs-
politik som först formulerades i mitten av �990-talet. Syftet med kapitlet är 
att ge en bakgrund till analysen av näringslivspolitiken i Östergötland i de 
två efterföljande kapitlen, men också att kortfattat diskutera spänningar och 
intressekonflikter inom området.

Kommunernas näringslivspolitik
Kommunernas intresse för tillväxt- (och närings) politik ökade under �980-
talet då den nationella näringspolitiken lades om från selektiv till mer generell 
politik. Statens politik hade inte ens under �960- och 70-talens ”industripoli-
tiska offensiv” varit särskilt interventionistisk, men ändå innehållit ett stråk av 
selektiva mål och instrument. Statens reträtt banade delvis väg för en mer aktiv 
näringslivspolitik på lokal nivå. Bakgrunden till framväxten av kommunala 
näringspolitiska aktiviteter kan främst sökas i strukturkriserna på �970-talet 
och de efterföljande kraven på en mer aktiv och krisinriktad industripolitik, 
men den var också ett resultat av en medveten statlig strategi att decentralisera 
näringspolitiken (Olsson �995). 

Utvecklingen av näringspolitiken kom dock snart att få sin egen dynamik 
driven av konkurrens mellan kommunerna, men också genom att kommu-
nerna imiterade varandra. Att ha en närings- och utvecklingspolitik blev vik-
tigt för att framstå som en modern kommun (Henning �996). Utvecklingen 
kunde skönjas i en radikal ökning av kommunernas programrelaterade aktivi-
teter på området (strategier, visioner etc.) (Pierre �99�). Men näringspolitiken 
kom främst att institutionaliserats genom en uppbyggnad av en tjänstemanna-
organisation inom området (naturligtvis med stora variationer beroende på 
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kommunstorlek). Expansionen inom området gick snabbt under �980-talet:   
antalet tjänstemän med näringspolitiska uppgifter ökade från runt �00 i bör-
jan av 80-talet till över 900 i början av 90-talet (Olsson �995, s. 36). �98� 
hade 30 % av kommunerna särskilda näringspolitiska enheter, �988 hade den-
na andel äökat till 57 %. Även antalet förtroendevalda med näringspolitiska 
uppgifter ökade kraftigt (Hjern �989). 

En viktig grundförutsättning för utvecklingen av politikområdet har varit 
att kommunens möjligheter till att bedriva en aktiv näringspolitik är begrän-
sade av bestämmelser i kommunallagen. Grundregeln är att kommuner och 
landsting inte får ge stöd åt enskilda företag om inte ”synnerliga skäl föreligger” 
(Kommunallagen, kap. �) . Rättspraxis är på grund av denna skrivning mycket 
restriktiv. Fall där ”synnerliga skäl” ansetts föreligga har till exempel varit då den 
enda livsmedelsbutiken i en mindre ort hotats av nedläggning om inte kom-
munen skjuter till medel, eller vid extremt allvarliga ekonomiska kriser. Det 
har däremot ansetts acceptabelt att kommunerna ägnar sig åt allmänt närings-
främjande insatser, till exempel stöd till mässor, byggandet av industrilokaler 
avsedda för flera mindre företag och teknikbyar. Konkurrenslagstiftningen har 
också begränsat möjligheterna till statliga företags- och branschstöd. EU-med-
lemskapet har begränsat möjligheterna ytterligare. Kommunala politikers at-
tityd till dessa begränsningar och vilja att ”tänja” på lagstiftningen genom att 
ge förtäckta stöd till företag i kommunen, har ofta väckt debatt och diskussion 
(inte minst i kristider) (Lindquist �005; Pierre �99�).

Trots institutionella begränsningar har kommunernas aktiviteter inom nä-
ringspolitiken sträckt sig över ett vitt område. Jon Pierre konstaterar i en un-
dersökning från �99� att ”kommunerna själva har en betydligt bredare defini-
tion av ”näringspolitik” än vad forskarna har” (Pierre �99�, s. 64). Gemensamt 
för de olika typerna av näringspolitiska aktiviteter tenderar dock, enligt Pierre, 
vara resursmobilisering och beroendehantering. Eftersom kommunernas möj-
ligheter till ”intervention” (till exempel genom företagsstöd) på marknaden 
är begränsade måste man mobilisera och övertyga andra aktörer om gemen-
samma planer och mål. I många kommuner har också politiken drivits av en 
vilja att minska beroendet av de befintliga, framförallt större, företagen i kom-
munen (Pierre �99�).

Till skillnad från flera andra politikområden där kommunerna är verksam-
ma styrs inte näringspolitiken på ett direkt sätt av nationella mål och riktlinjer; 
kommunerna kan i hög utsträckning, inom ramen för de restriktioner som 
finns i kommunallagen, själva välja inriktning på näringspolitiken. Det kan 
dock ifrågasättas om inte denna självständighet delvis är bedräglig, inte bara 
på grund av näringspolitikens starka beroende av den generella ekonomiska 
utvecklingen, utan också på den indirekta statliga och överstatliga styrning 
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som sker genom bidrag och spridning av idéer. Den kommunala näringspoli-
tikens betydelse i förhållande till den statliga kan naturligtvis också diskuteras. 
I många avseenden är näringslivets aktörer mer beroende av den statliga politi-
ken, till exempel genom skatter och infrastruktursatsningar, än kommunernas 
näringspolitiska agerande. 

De näringspolitiska aktiviteterna har dock varit av olika karaktär. Jon 
Pierre delar in verksamheterna i tre kategorier: strukturrelaterade, kunskaps- 
och teknologirelaterade samt företagsrelaterade. De strukturrelaterade syftar 
till att direkt förändra näringslivsstrukturen i kommunen, till exempel genom 
att attrahera företagsetableringar, uppmuntra företagande inom nya områden 
etc. Kunskaps- och teknologirelaterade verksamheter syftar till att höja kun-
skapsnivån inom näringslivet, till exempel genom utbildningar och teknik-
centra. Företagsrelaterade åtgärder avser sådant som berör företagen direkt, till 
exempel att underlätta ärendehantering för företag (lotsa dem igenom ”byrå-
kratin”) och lokal upphandling. 

Tyngdpunkten i kommunernas näringspolitik verkar ha genomgått föränd-
ringar över tid. Framförallt handlar det om en större bredd i typen av insatser. 
Under �990-talet fick näringspolitiken ett starkare fokus på transportsystem 
(till exempel nya flygplatser), datasystem och IT samt högskolor och teknik-
centrum som regionala tillväxtmotorer. Under �990-talet stod också vikten av 
imageskapande åtgärder och marknadsföring högt i kurs. Detta tog sig bland 
annat uttryck i bildandet av särskilda marknadsbolag samt olika typer av ”vi-
sioner” och ”strategier” för att utveckla kommunen, men också framväxten 
av en ”vi-anda” (Henning �996; Pettersson, �007, s. 55). Under �000-talet 
verkar det ha skett en utveckling mot långsiktigare näringspolitik. Falkerby & 
Westholm hävdar att näringslivspolitiken har förändrats från att handla om 
reaktioner på strukturförändringar till att handla om en mer långsiktig utveck-
lingspolitik (Falkerby & Westholm �008, s. 65). Stig Montin menar att det 
skett en förskjutning från gammal näringslivspolitik, karaktäriserad av bidrag 
och billiga lokaler, till en mer entreprenörsinriktad och marknadsföringsinrik-
tad utvecklingspolitik (Montin �007, s. 56).

Naturligtvis finns det skillnader mellan kommunerna i deras närings-
politiska aktiviteter, något som också forskningen på området ägnat en del 
uppmärksamhet åt. Flera slutsatser av intresse här har kommit ut av denna 
forskning. Ett huvudintryck är att partipolitiska och ekonomiska faktorer (till 
exempel industristruktur) spelar mindre roll än vad man kan föreställa sig; in-
stitutionella och kulturella faktorer verkar vara viktigare. Även om forskningen 
på området visat att det finns skillnader mellan partiernas program och ten-
dens till aktivitet på området, så är skillnaderna små och inte sällan på ”prat-
nivå” snarare än praktisk nivå. Överhuvudtaget har området varit mer styrt av 
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lokala förutsättningar än partipolitik (Pettersson �007). Inte heller industriell 
struktur verkar spela den roll som man skulle förvänta sig. Inriktningen skiljer 
sig naturligtvis, men aktiviteten i sig kan ofta förklaras av andra faktorer (Pierre 
�99�). 

Enlig Roger Hennings studie av kommunernas villighet att anamma 
nya näringspolitiska idéer är skillnader mellan kommunerna i huvudsak en 
kombination av ett par huvudfaktorer: politisk kultur och handlingskraft. En 
”gynnsam politisk kultur” innebär att det finns en positiv syn på industri och 
marknadsmodeller och att det fanns politiker med erfarenheter från näringsliv 
eller fackföreningsrörelse är också viktigt. Handlingskraften tar sig uttryck i 
”entreprenörer” som kan driva de näringspolitiska frågorna och ta initiativ till 
samarbete. Politiken förefaller dessutom ha varit starkt personberoende: ett 
fåtal ledande politiker, ofta kommunstyrelsens ordförande och någon kommu-
nal tjänsteman är ofta centrala krafter i arbetet. Internationaliseringen spelar 
också en stor roll; när företagskoncerner flyttar utomlands ökar den kommu-
nala aktiviteten (Henning �996). Vissa skillnader finns också mellan kommu-
ner av olika storlek. Stora kommuner har till exempel ofta varit mer fokuserade 
på att locka nya företag, mindre kommuner på att vårda befintliga och skapa 
nya småföretag. 

Som nämndes i introduktionen har den kommunala näringspolitiken 
tidigare beskrivits som präglat av konkurrens, inte samverkan, mellan kom-
munerna. Konkurrensen mellan kommunerna kan vara mycket hård, främst 
i kampen om företagsetableringar. Näringslivspolitiken är heller inte traditio-
nellt sett ett särskilt viktigt område för samarbete mellan kommunerna, även 
om det finns undantag. Kommunerna har ibland agerat tillsammans för att på-
verka statsmakterna i olika näringspolitiska frågor, gemensamma projekt ini-
tierade av statliga aktörer. Dessutom är infrastrukturfrågor ett relaterat område 
där samverkan ofta ansetts nödvändig (Pierre �99�, s. �00 f ). Horisontella 
nätverk innebär till exempel att främst tjänstemannanätverk: näringslivssekre-
terare har kontakter med andra tjänstemän i andra kommuner, inte i första 
hand med politiken. Aktörerna inom den kommunala näringspolitiken har 
flera tillhörigheter och deltar i samverkan med aktörer på olika nivåer: kom-
munalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

EU-inträdet och strukturfondernas roll i regionalpolitiken har skapat nya 
förutsättningar för regional utvecklingspolitik. Jon Pierre menar att ”inom-
regionala nätverk” stärkts och att regionerna börjat arbeta mer som enade 
påtryckningsaktörer gentemot centrala statliga myndigheter (Pierre �009). 
Utvecklingen har också inneburit incitament för ökad samverkan mellan kom-
munerna i dessa typer av frågor. Samarbetsprojekt för regional utveckling har 
blivit vanligare. Markus Gossas studie av samverkan mellan Dalakommuner 
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visar till exempel att EU:s regionalpolitik har kommit att fördjupa samverkan 
mellan kommunerna men också gett upphov till mer varierade typer och kon-
stellationer av samverkan (Gossas �006). 

Under de senaste decennierna har de administrativa regiongränserna ifrå-
gasatts. På näringslivsområdet har EU:s regionalpolitik sannolikt uppmuntrat 
denna utveckling. Strukturfondernas krav och uppmuntran till projekt över 
länsgränserna är tydliga exempel. Ansvarsutredningens förslag om nya storre-
gioner och den debatt som förekommit om dessa frågor är ett annat exempel. 
Den förväntan, driven av politiska och ekonomiska krafter, på storregioner 
som skapats (mer funktionella regioner, åtminstone inom detta politikområde) 
har också lett till flera exempel på utveckling av nya konstellationer av nä-
ringspolitisk samverkan över länsgränserna. Ett exempel är kommunsamver-
kan i Mälarregionen mellan 46 kommuner i sju län, den så kallade Stockholm 
Business Alliance (SBA) (Falkerby & Westholm �008). Liknande samarbeten 
finns mellan kommuner i till exempel de redan existerande nya storregionerna 
Västra Götaland och Skåne. Markus Gossas pekar också på att det blivit van-
ligare med så kallade delregionala samarbeten, det vill säga samarbeten mellan 
ett fåtal kommuner i ett län, inte sällan kring tillväxtfrågor och opinionsbild-
ning (Gossas �008, s. 89).

Vad driver då den ökande samverkan mellan kommunerna i näringspoli-
tiska frågor? Stordriftsfördelar nämnts ofta som en viktig drivkraft för kom-
munsamverkan, men denna faktor spelar mindre roll för näringslivspolitik 
(Gossas �006). En viktig drivkraft inom näringspolitiken förefaller istället vara 
ökat handlingsutrymme i förhållande till omvärlden: samla kapacitet och öka 
konkurrenskraft i förhållande till andra regioner. Pierre menar att kommuner 
med starka horisontella nätverk (med andra kommuner och organisationer) 
också utvecklar starka vertikala nätverk. Det kan finnas olika anledningar till 
att det. I den statsvetenskapliga litteraturen kring offentlig policy framhålls 
ofta tillit och förtroende som viktiga för att åstadkomma och upprätthålla nät-
verksliknande samarbeten (Putnam �993). Olika uppfattningar finns dock om 
i vilken mån detta kan förstärkas genom olika formella samarbeten, eller om 
det är frågan om resultat av långvariga informella samarbeten. Vi kan utifrån 
detta förvänta oss att det finns skillnader mellan kommuner i stabiliteten i 
samverkan mellan olika aktörer, och därmed också skillnader i möjligheterna 
att bedriva en effektiv näringspolitik. 

Framväxten av en ny struktur för regional tillväxt- och utvecklingspolitik 
Under slutet av �980-talet och början av �990-talet genomgick industri- och 
näringspolitiken omfattande förändringar. Omvandlingsprocessen kan be-
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tecknas som en marknadifiering. Under perioden avvecklades successivt den 
gamla industripolitiken, som i viss utsträckning gått ut på att mer aktivt stödja 
företag och industriell omvandling, (vad Jon Pierre (�009) mycket träffande 
kallat en ”måttligt interventionistisk industripolitik”) i synnerhet genom ka-
pitalförsörjning, men också genom olika former av företagsstöd. I början på 
�990-talet var företagsstödet nästan helt avvecklat. EU-inträdet innebar också 
anammandet av en konkurrenslagstiftning som begränsade möjligheterna till 
företagsstöd ytterligare. Istället kom näringspolitiken att inriktas på generella 
stöd till näringslivet, till exempel genom fokus på regelförenklingar och forsk-
ningssatsningar.

Under den ekonomiska krisen i mitten av �990-talet växte dock åter ef-
terfrågan på en mer aktiv näringspolitik. Intresset riktades mot vad som kom 
att kallas tillväxtpolitik; Sverige ansågs ha en svag tillväxttakt och olika krafter 
skulle därför mobiliseras för att stärka den. Till denna process kan också knytas 
en annan; den ökade betydelsen av universitet, forskning och utveckling som 
instrument för tillväxtpolitik. Forskningspolitiken har från och med �990-ta-
lets mitt i hög grad haft som mål att uppmuntra, uppmana och delvis styra 
lärosätena till tätare samverkan med omgivningen, inte minst med näringsli-
vet på lokal och regional nivå (se till exempel Benner �009). Tillväxtpolitiken 
har drivits från näringsdepartementet, men ambitionen har varit samverkan 
mellan olika politikområden, över sektorsgränserna. Någon kraftfull och sek-
torsövergripande tillväxtpolitik i enlighet med de ursprungliga ambitionerna 
har emellertid knappast genomförts. Den nya tillväxtpolitiken har kritiserats 
för att vara otydlig och osammanhängande, men ett viktigt resultat av �990-
talets politik blev en förändrad regional utvecklings- och tillväxtpolitik (Pierre 
�009). 

Den nya regionala tillväxtpolitiken handlade inte främst om tillförandet 
av nya resurser utan om att stärka utväxlingen på redan satsade resurser genom 
förbättrad regional samordning av resurser. Politiken kan betraktas som en 
blandning av regional- och näringspolitik, ett mjukare sätt att bedriva aktiv 
industripolitik, med stark betoning på decentralisering, samordning och frivil-
lighet. Det centrala instrumentet för att genomföra den nya politiken blev, 
åtminstone i teorin, regionala så kallade tillväxtavtal. Tillväxtavtalen var starkt 
förknippade med så kallade regionala partnerskap, en korporativt präglad idé 
hämtat från EU:s strukturfondsprogram. Den nya politiken presenterades i 
propositionen Regional tillväxt – för arbete och välfärd. I propositionen under-
ströks att varje region skulle utnyttja sina regionala förutsättningar för att på så 
sätt stärka sin konkurrenskraft. Ambitionen var att åstadkomma en förbättrad 
samordning mellan politikområden och sektorer (Prop. �997/98:6�). 

Tillväxtavtalens roll var att bättre åstadkomma tillväxt, och att förbättra 
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samverkan mellan de olika organ som arbetade med tillväxt och sysselsättning 
på lokal, regional och nationell nivå. Nyckelorden var effektivitet och kraft-
samling. Det lokala och regionala näringslivets behov skulle stå i centrum. 
Länsstyrelserna blev huvudansvariga förutom i de så kallade försökslänen (se 
nedan). Under �000-talet ersattes tillväxtavtalen med så kallade tillväxtpro-
gram. Utvärderingar visar att resultaten av tillväxtavtal och tillväxtprogram 
varit blandade. En återkommande kritik har till exempel varit att de statliga 
myndigheterna på regional nivå inte alltid varit beredda till samarbete, vilket 
ofta gjort programmen tandlösa (se till exempel Ehn �004). 

Under �000-talet har institutionaliseringen av en ny regional tillväxt och 
utvecklingspolitik fortsatt. Politikområdena regionalpolitik och regional nä-
ringspolitik slogs �00� samman till ett nytt politikområde: regional utveck-
lingspolitik. Propositionen där politiken presenterades anammade en stor del 
av den nyregionala retoriken och betonade regional konkurrens och vikten 
av funktionella regioner (Prop. �00�/0�:4). Utvecklingen fortsatte i samma 
riktning under den borgerliga regeringen Reinfeldt, vilket framgår tydligt av 
regeringens ”nationella strategi för regional konkurrens och sysselsättning” 
(Näringsdepartementet �006). 

Av betydelse för denna utveckling av närings- och tillväxtpolitik var också 
att frågan om den regionala indelningen dök upp på den politiska dagord-
ningen i Sverige i början av �990-talet. Var länsgränserna funktionella? Borde 
inte den regionala självstyrelsen stärkas? I slutet av �990-talet beslutade riks-
dagen om försöksverksamheter med regionala parlament och samverkansorgan 
i ett fåtal län (Skåne, Västra Götaland, Kalmar, Gotland). I Skåne och Västra 
Götaland slogs länen ihop till storregioner, med direktvalda regionparlament 
som tog över landstingens verksamheter samt vissa uppgifter (främst inom re-
gional utveckling) från länsstyrelserna. I Kalmar infördes en modell som bygg-
de på ett indirekt valt regionalt fullmäktige. Resultatet av dessa institutionella 
experiment blev dels att de nya storregionerna Skåne och Västra Götaland per-
manentades �00�, dels att alla andra län samtidigt fick möjlighet att bilda så 
kallade samverkansorgan. Organen har inte beskattningsrätt, utan finansiering 
sker via medlemsavgifter och statliga anslag. Organen har fått ökat ansvar för 
regionala utvecklingsmedel över tid.4

4 De uppgifter som samtliga samverkansorgan enligt lag tog över var följande:
– Utarbeta program för länets utveckling
– Samordna utvärderingsinsatser i länet för genomförande av programmet
– Besluta om användning av vissa statliga medel för regional utveckling
– Besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur m.m. vid upprättande av 

länsplaner för regional infrastruktur
– Följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet
– Lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen.
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Till den nya regionalt inriktade näringspolitiken hör också en förändring 
i terminologi och diskurs: från en snäv näringspolitisk till en bredare inno-
vations- eller tillväxtinriktad. Begrepp som den ”innovativa staden” och den 
”lärande regionen” har till exempel vunnit starkt gehör i den politiska och ad-
ministrativa diskursen kring närings- och utvecklingspolitik. Bakgrunden till 
denna idémässiga utveckling är komplex, men utan tvivel inspirerad av sam-
hällsvetenskaplig och ekonomisk forskning kring innovationer och entrepre-
nörskap. Huvudtanken i forskningen är betoningen av ett systemtänkande och 
nätverkstänkande inom ekonomisk utveckling. Innovationer tillkommer inte 
nödvändigtvis som ett resultat av en fungerande marknad, men inte heller ge-
nom statliga FoU-satsningar. Staten och andra offentliga aktörer måste stödja 
hela innovationssystem, eller nätverk av aktörer. Innovationer sker i komplexa 
nätverk, inte sällan i samverkan mellan näringsliv, offentliga aktörer och uni-
versitet eller andra kunskapsproducenter. Perspektiven vänder sig mot en strikt 
arbetsfördelning mellan olika aktörer; utveckling sker i ett dynamiskt samspel 
och genom lärande (Biegelbauer & Borrás �003; Lundqvist �003). 

I Sverige, liksom i framförallt EU-området, har dessa idéer och begrepp 
varit centrala för att rama in och (i viss mån) ge mening åt olika satsning-
ar. Idéerna har i hög grad spridits genom internationella organisationer som 
OECD och genom EU:s politik på området, men de har också haft starka 
nationella företrädare (experter, organisationer och myndigheter). Idéerna har 
kanaliserats på olika sätt. En viktig faktor har varit de statliga myndigheternas 
inriktning och policy. NUTEK (som numera uppgått i Tillväxtverket) och, 
inte minst, Verket för innovationssystem (VINNOVA), är centrala statliga 
näringspolitiska myndigheter som har gått i bräschen för ett nätverks- och 
systemperspektiv på tillväxtpolitik. Det blir tydligt inte minst genom att deras 
satsningar har genomsyrats av detta perspektiv (Persson �009). EU:s olika stöd-
program på regional nivå har också präglats av synsättet. En annan mer subtil 
påverkan är de mängder av konferenser, seminarier och andra sammanhang för 
kommunikation, där nya idéer spridits och diskuterats (Henning �005). Roger 
Henning konstaterar att denna ”mjuka styrning”, en sorts ”frivilliga regler”, 
har bemötts positivt av många offentliga aktörer av olika slag på lokal och re-
gional nivå; såväl småkommuner som storregioner har snart sina egna kluster 
och innovationssystem. Samtidigt skall styrningen inte överdrivas. Henning 
menar att modellerna är ”vaga och mångtydiga och ger stort utrymme för egna 
tolkningar” (Henning �005, s �09). 

Sammanfattning
Utvecklingen som skisserats ovan har utan tvekan lett till ett nytt intresse för 
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näringslivs- och utvecklingsfrågorna, på såväl regional som lokal nivå, under 
�990- och �000-talet. Samtidigt rymmer näringspolitiken avlagringar från ti-
digare politiska regimer, vilket visar sig på flera sätt. Länsstyrelsens har sedan 
länge haft ett ansvar för statlig industripolitik. ALMI företagspartner är ett 
bolag med rötter i de utvecklingsbolag som bildades under den mer ”aktiva” 
industripolitikens tid på �970 och början av �980-talet. Organisationer som 
Innovationsbron är konsekvenser av avvecklingen av löntagarfonderna i början 
av 90-talet och de regionala samverkansorganen är primärt produkter av �000-
talet. Sådana institutionella avlagringar från olika historiska perioder kan nog 
hittas inom de flesta politikområden, men inom närings- och tillväxtområdet 
är de påtagliga. Förklaringen ligger troligen i det som tidigare berörts om om-
rådets karaktär. Kanske är dessa avlagringar anledningen till att politikernas 
ambitioner inom området är begränsade, försiktiga och trevande. De sträcker 
sig till att främst vara kompletterande till marknaden; osäkerheten om vad som 
egentligen fungerar är stor. Samtidigt finns, åtminstone periodvis (till exempel 
i kristider), stora förväntningar på att staten skall agera. Den regionala närings-
livspolitiken stärktes också genom andra initiativ och reformer. 

Man kan ju fråga sig vad som egentligen utgör kärnan i detta uppenbart 
ganska fragmentiserade politikområde. Kanske beskrivs detta bäst genom att 
peka på några centrala spänningsförhållanden mellan olika intressen och prin-
ciper. För det första spänningen mellan uppifrånstyrning och underifrånstyr-
ning. Såväl staten som kommunerna har till exempel periodvis varit skeptiska 
till en ökad regional självstyrelse. Staten har visserligen ökat det regionala infly-
tandet inom tillväxtpolitiken, men har samtidigt varit försiktiga med att släppa 
länsstyrelsen inflytande och försökt utnyttja andra instrument för styrning. 
Kommunerna har på ett motsvarande sätt varit relativt tveksamma till en ökad 
regional självstyrelse, men verkar under senare år ha blivit starka anhängare av 
idén (Johansson �004). För det andra finns en spänning mellan krav på jämlik 
fördelning av resurser till alla regioner och krav på särskilt stöd till ”the cham-
pions”. Staten kan här sägas gå en balansgång; politiken uppmanar alla regio-
ner till mobilisering underifrån och genom EU:s regionalpolitik finns också 
resurser för regional utjämning. Samtidigt uppmuntras särskilt utveckling av 
”storstadsregioner” och näringspolitiska myndigheter som VINNOVA inrik-
tar regionala satsningar på att stödja de bästa, oavsett fördelning mellan olika 
landsdelar. 
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4.  Regional samordning av näringslivspolitiken:  
fallet Östergötland

Trots att regional tillväxtpolitik vuxit fram i hela landet, finns variationer mel-
lan regionerna. Olika institutionella ordningar, roller och arbetssätt har växt 
fram i olika regioner. Kapitlet behandlar främst regionförbundet Östsam, dess 
uppdrag inom näringslivspolitiken och hur organisationen tolkat detta upp-
drag. Vad är detta för typ av institutionellt arrangemang och vilka värderingar 
och normer ger institutionerna uttryck för? Jag är i detta kapitel främst intres-
serade av gränsdragningarna mellan regionförbundets näringslivspolitik och 
kommunernas. Jag inleder dock med att beskriva huvuddragen i den ganska 
komplexa struktur av offentliga organisationer som är verksamma i frågor som 
rör närings- och tillväxtpolitik. 

Närings- och utvecklingspolitik i Östergötland – en komplex karta 
Som nämnts kan närings- och utvecklingspolitik betecknas som ett i många 
avseenden svagt institutionaliserat politikområde. Många offentliga aktörer 
är inblandade, men det finns sällan några institutionaliserade relationer dem 
emellan. Länsstyrelsen och det regionala samverkansorganet har till exempel 
båda ansvar för näringslivsutveckling på den regionala nivån och uppdelning-
en av ansvarsområden är inte helt tydliggjord. Till en del kan detta betecknas 
som ett medvetet val från statens sida: organisationsstrukturen på regional nivå 
kan förstås som kompromisser mellan olika politiska mål och intressen. Men 
strukturen kan också i hög grad förstås som ett resultat av olika beslut vid 
olika tillfällen i historien; lager har lagts på lager av organisationer, mål, po-
licyinstrument etc. Konsekvenserna för helheten har kanske inte alltid varit 
i centrum för beslutsfattandet. Regionnivån har i så måtto ofta fått hantera 
konsekvenser av bland annat de olika nationella beslut som diskuterades i det 
förra kapitlet. 

Hur ser då det regionalpolitiska institutionella nätverket inom närings-
livspolitiken ut i Östergötlands län? Till att börja med finns två organisationer 
med ett mer övergripande ansvar för näringspolitiska frågor: Länsstyrelsen i 
Östergötland och Regionförbundet Östsam. Länsstyrelsens, i första hand den 
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Regionalekonomiska enhetens, uppdrag är numera att samordna all statlig 
verksamhet inom tillväxtpolitiken, men man är dessutom ansvarig för en del av 
det kvarvarande direkta företagsstödet. Myndighetens chef, Landshövdingen, 
har dessutom ofta spelat en viktig roll i näringslivspolitiska frågor, inte minst 
för att mobilisera aktörer och som påtryckningsagent gentemot regering och 
riksdag. Regionförbundet Östsam, länets regionala samverkansorgan, har se-
dan dess bildande näringslivspolitik som ett centralt verksamhetsområde (mer 
om detta i nästa avsnitt), men är sen ett par år tillbaka dessutom huvudansva-
rig för vissa centrala tillväxtpolitiska uppdrag från staten: tillväxtprogram och 
regionalt utvecklingsprogram. I vissa län ligger detta uppdrag på länsstyrelsen, 
men sedan �00� finns möjligheten att låta det regionala samordningsorganet 
överta detta uppdrag. Regionförbundet har också över tid erhållit en större 
andel av det statliga anslaget till ”regional utveckling” (fördelning är år �009: 
Östsam 60 %, och Länsstyrelsen 40 %). 

Skillnaderna, rollfördelningen, mellan regionförbundet och länsstyrelsen 
inom närings- och utvecklingspolitik är inte särskilt skarpa, även om några 
tydliga skillnader finns. I ett avseende är länsstyrelsens befogenheter till exem-
pel bredare än regionförbundets, eftersom ett kommunalt organ inte får ge stöd 
till enskilda företag. Trots att det finns överlappningar, menar de intervjuade 
aktörerna på regional nivå att det inte finns någon stark konkurrens eller nå-
got egentligt revirtänkande mellan organisationerna. Till stor del verkar detta 
bero på starka personkontakter, ett uppbyggt förtroende över lång tid, mellan 
de centrala aktörerna (intervjuer med Bernt Dahlbäck, Joakim Kärnborg och 
Richard Widén).

Ja, vi är ju väldigt samkörda och tycker ganska lika, så det 
handlar ju bara om att vi håller god kontakt så att vi pratar 
om: ”Det där kan jag ta tag i och det där kan ni ta tag i osv.” 
Fast du har ju rätt i att det är ju inte solklart, det är inte skrivet 
någonstans vad … [---]. Men, i princip så kan var och en göra 
… alltså vi skulle kunna göra samma sak, fast det är ju dumt. 
(Intervju med Bernt Dahlbäck �009.)

Såväl Regionförbundet Östsam som länsstyrelsens regionalekonomiska enhet 
kan lätt placeras in i kategorin mobiliserande och möjliggörande aktörer, åt-
minstone beskriver sig representanter för organisationerna verksamheten på 
det sättet. Näringslivssamordnaren på Östsam beskriver organisationens roll 
inom näringspolitiken som att identifiera svagheter i systemet och mobilisera 
resurser. Han menar att organisationen skall ta ansvar för att dubbelarbete 
undviks, att regionala aktörer inom området inte arbetar med samma frågor 
utan kommunikation, och att ”fylla på med fakta” för att stödja andra regio-
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nala och lokala aktörernas verksamhet. (Intervju med Richard Widén �009. 
Mer om Regionförbundets roll i nästa avsnitt). Länsstyrelsen har fortfarande 
vissa fasta uppgifter, som företagsstöd, men dess roll beskrivs också som pro-
jektdrivet och som att de ”jobbar för att plocka ihop pengar från olika håll för 
att få ihop en verksamhet” (intervju Bernt Dahlbäck, �009). 

Som nämnts tidigare har statens industri- och näringspolitik ofta imple-
menterats genom användning av mer fristående organisationer i form av fonder, 
bolag och stiftelser. På regional nivå är ALMI företagspartner, tidigare regional 
utvecklingsfond, ett sådant exempel. En annan regional aktör av liknande slag 
är Innovationsbron Öst som dock inte bara än involverad i Östergötland utan 
i hela Östra Sverige. Länsstyrelsen samverkar tätt med båda dessa organisatio-
ner. Dess regionalekonomiska enhet har under en längre tid samordnat sina 
företagsstödjande aktiviteter med ALMI företagspartner i Östergötland, vars 
roll har utvecklats mer från traditionellt företagslån till innovationslån och 
riskkapital. Innovationsbron Öst, vars roll varit oklar har kompletterat ALMI 
och länsstyrelsen när det gäller företagsstöd. Även regionförbundets betydelse 
har blivit mer accentuerad genom att det, tillsammans med staten, från och 
med �00� är regional ägare till ALMI företagspartner i Östergötland. 

En annan viktig aktör i nätverket av offentliga aktörer inom området är 
universitetet. Flera av de intervjuade menar att universitetets roll på den regio-
nala nivån blivit allt viktigare. Engagemang i Mjärdevi och marknadsbolag på 
lokal nivå har också, i praktiken, gett universitetet en starkare näringspolitisk 
roll. Richard Widén vid Regionförbundet menar att VINNOVA:s så kallade 
Nyckelaktörsprogram var viktigt för att mobilisera universitetet i det regionala 
arbetet. Han menar till och med att universiteten i detta avseende tagit på sig 
en ledande roll; ingen annan aktör har resurserna för att i realiteten kunna 
styra utvecklingen genom omfördelning av resurser för forskning och under-
visning, menar han (intervju Richard Widén �009). Universitetet har framfö-
rallt varit en drivande kraft i satsningen ”Growlink”, ett nätverk av offentliga 
aktörer som gemensamt arbetar för att främja kunskapsintensivt företagande i 
Östergötland. Nätverket startades i början av �000-talet, men var under flera 
år passivt. Enligt Richard Widén har det dock fått en ökad betydelse under de 
senaste åren.

Startades om för två år sedan. Idag finns regelbundna möten, 
koordinator, hemsida, med aktörer, för att göra det tydligt för 
kund, klient. Tanken att oavsett var du får kontakt, så skall 
alla känna till alla, bara ett samtal bort, är visionen, ökad kän-
nedom om vad alla aktörer gör (ALMI; Östsam; universitet 
etc.). Hela denna grupp har kommit närmare varandra, träffas 
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regelbundet, träffas informellt. Universitetet finns på banan 
och ett nytt nätverk. Inget revirpinkande, prestigelös samver-
kan. Detta har också utvärderingar visat, vi får många besök 
från andra delar av Sverige som tittar på detta. (Intervju med 
Richard Widén �009.) 

Jan Axelsson vid universitetets innovationskontor, menar att olika statliga sats-
ningar och program har varit viktigt för att möjliggöra/uppmuntra/styra uni-
versitetet i en sådan riktning (intervju med Jan Axelsson �009). 

Ovanstående exempel visar att arbetet med tillväxtavtal och tillväxtpro-
gram i viss utsträckning verkar ha gynnat samarbete mellan offentliga nä-
ringspolitiska aktörer (Tillväxtavtalet koordinerades av länsstyrelsen, tillväxt-
programmet av regionförbundet). Samtidigt har tillväxtavtalen och tillväxt-
programmen ofta kritiserats för att ha varit tandlösa (se kapitel 3). Även de 
utvärderingar som gjorts av dessa program i Östergötland har visat på svårig-
heter i samverkan mellan olika aktörer. En synpunkt som fördes fram i såväl 
utvärderingen av det regionala tillväxtavtalet som utvärderingen av tillväxtpro-
grammet, var bristen på deltagande från näringslivet. I utvärderingen av till-
växtprogrammet påpekades också att de större kommunerna borde engageras 
mer i arbetet. Utvärderingarnas resultat tyder på att programmen haft svårt att 
engagera ”tunga” aktörer, åtminstone under någon längre tid (Länsstyrelsen 
Östergötland �003; Länsstyrelsen Östergötland �007).

Sammantaget framstår den näringspolitiska strukturen på regional nivå 
som fragmentiserad, men samtidigt verkar den i enligt dem som intervjuats 
vara tämligen samordnad. Den konkurrens som kan förväntas mellan läns-
styrelse och regionförbund verkar vara marginell, åtminstone uppfattar de in-
tervjuade det så. Den externa styrningen av verksamheten förefaller stor. Den 
statliga styrningen framstår inte som särskilt precis, men samtidigt omfattande 
genom den mängd av projektmedel som delas ut och genom de ”idéer och syn-
sätt” som på detta vis uppmuntras och premieras. Eftersom Regionförbundet 
Östsams bildande och konsolidering utgör den mest betydande förändringen 
i förhållande till kommunerna, finns anledning att beskriva dess roll inom 
området något närmare. 

Regionförbundet Östsam som näringspolitisk aktör: roll och självbild
Vilken roll ges Regionförbundet Östsam inom näringslivs- och tillväxtpoli-
tik? Östsam ideell förening bildades �999, men omvandlades efter att möjlighet 
getts genom riksdagsbeslutet �00�, till ett regionalt samverkansorgan i januari 
�003. Regionförbundet Östsam är således en ny organisation och dess roll har 
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dessutom förändrats över tid. Helt klart är att de regionala utvecklingsfrågorna 
i bred bemärkelse var viktiga inför bildandet av den ideella föreningen redan 
från mitten av �990-talet. Enligt Robert Jonsson var ett centralt motiv vid 
inrättandet av organet att stärka regionens konkurrenskraft och möjligheter 
att agera som en ”enad aktör” i förhållande till andra regioner runt Östersjön 
(Jonsson �00�). Ett av regionförbundets fyra centrala verksamhetsområden 
var dessutom redan då näringslivsutveckling (Mörck �008), och en central roll 
har varit att stötta utvecklingen på lokal nivå.5 

Näringslivsområdet har inte några skarpa gränser till andra områden som 
berör tillväxt och ekonomisk utveckling, men i regionförbundets verksamhets-
berättelser betonas att näringslivspolitiken främst är inriktad mot ”generella åt-
gärder”, exempelvis satsningar på infrastruktur, utbildad arbetskraft och forsk-
nings- och utvecklingsmiljöer (se till exempel Regionförbundet Östsam �005, 
s. 44). Även i det regionala insatsprogrammet för näringslivsutveckling påpe-
kas att samhällets möjligheter till att påverka näringslivsutvecklingen främst 
ligger i generella åtgärder som infrastruktur och utbildning. Målinriktningen 
kan tolkas som ett uttryck för den svenska näringspolitikens grundbult; an-
svaret för näringsverksamhet ligger inte främst hos offentliga aktörer utan hos 
privata. Intressant är också konstaterandet att ”merparten av det tillväxtori-
enterade arbetet initieras och utförs på lokal nivå” (Regionförbundet Östsam 
�006, s. 6). Regionens huvuduppgift är således i stor utsträckning att komplet-
tera den lokala. 

Samtidigt understryks i verksamhetsberättelserna att regionförbundet 
också ansvarar för mer selektiva insatser, särskilt med inriktning mot små 
och medelstora företag. I årsredovisningen för �003 nämns att organisatio-
nen har fem roller inom näringspolitiken: programarbete, verksamhetsstöd, 
projektverksamhet, samverkan med nationella aktörer och medlemskontakter 
(Regionförbundet Östsam �004, s. �6–�7). Regionförbundets roll är då finan-
sierande och beställande, inte utförande. I en målbeskrivning år �005 fastställs 
att Regionförbundet Östsam:

– ska svara för att det erbjuds stöd till näringslivet i form av kon-
sult- och utbildningsinsatser vid ”marknadsmisslyckanden”;

5 Regionförbundet har medlemmarnas, det vill säga kommunernas och landstingets, upp-
drag att verka inom fyra verksamhetsområden: kommunikationer; livslångt lärande; kultur, 
folkbildning, fritid och natur; näringslivsutveckling.

 Dessutom har regionförbundet tvärgående uppgifter som internationellt samarbete och 
landsbygds- och skärgårdsutveckling. Vidare kommunernas uppgift att svara för primär-
kommunal samordning. Kommunernas behov av intressebevakning, information inom 
vissa områden, organisera gemensamma projekt. Regionförbundet har dessutom statens 
uppgift att utveckla: RUP, RTP och Länstransportplan (LTP) (Regionförbundet Östsam 
�004). 
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– ska svara för att det bedrivs ett aktivt och professionellt arbete 
för internationell industriell utveckling;

– ska utveckla investeringsfrämjande och aktivt stöd till små och 
medelstora företag som avser att bredda marknaden;

– genom stöd till organisationer ska bidra till nyföretagande och 
till att forskningsresultat i ökad utsträckning kommersialiseras; 

– ska initiera och delta i utvecklingsprocesser som stärker regio-
nens relativa styrkor och stöd till industriella och forskningsmäs-
siga samarbeten;

– ska verka för ett ökat samarbete mellan organisationer, som ur 
olika perspektiv arbetar med att utveckla regionens näringsliv. 
Ökad dialog med näringsliv och offentliga organisationer;

– genom Östsvenska Turistrådet ska marknadsföra regionen som 
besöksområde.

 (Regionförbundet Östsam �005, s. 45.)
Genomgången av verksamhetsberättelserna visar en organisation som dels tagit 
på sig vissa konkreta uppgifter för att komplettera marknaden (till exempel 
genom ägandet ALMI och ansvar för regional marknadsföring), dels initierar, 
koordinerar och utvecklar olika former av samarbeten och projekt i samverkan 
med andra aktörer.

Regionförbundets inriktning inom näringslivsområdet kommer också till 
uttryck i Insatsprogrammet för näringslivsutveckling, som är en del av det 
Regionala utvecklingsprogrammet för Östgötaregionen. Insatsprogrammet ger 
uttryck för en balans mellan olika typer av uppgifter, men är mer preciserat 
än vad som uttrycks i regionförbundets mål. I insatsprogrammet står att den 
regionala nivåns uppgift är att:

–	uppnå ett mer effektivt utnyttjande av offentliga resurser
–	etablera en gemensam plattform för prioritering och aktivering 

av utvecklingsresurser
–	underlätta planering och implementering av utvecklingsinsatser 

genom en tydlighet om insatser på regional nivå, och rollfördel-
ning mellan nationell, regional och lokal nivå

–	utgöra en grund för dialog med nationella och internationella 
finansiärer och utvecklingsaktörer beträffande gemensamma in-
satser

– kanalisera nationella och internationella resurser till regionen 
aktörer och kommuner.

 (Regionförbundet Östsam �006, s. 7.)
Uppgifterna inriktas alltså i första hand på att möjligöra, samordna och mo-
bilisera. Näringslivsansvarig Richard Widén menar att logiken för organisa-
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tionen präglas av samverkan, samsyn och kraftsamling: Regionförbundet tar 
initiativ för att sammanföra olika regionala aktörer, privata och offentliga, i 
olika projekt och samarbeten. Målet är att skapa uthållighet och koncentration 
– att skapa bästa möjliga utvecklingsförutsättningar (intervju med Richard 
Widén �009). Under de senaste åren har också de starka sambanden mel-
lan sammankopplingen av näringslivsfrågor, kompetens och utbildningsfrågor 
uppmärksammats alltmer. Det återspeglas i den senaste omorganisationen av 
verksamheten: ett nytt verksamhetsområde för ”Kompetensförsörjning och 
företagande” har skapats (Regionförbundet Östsams hemsida). 

Innehållsmässigt fokuserar insatsprogrammet näringslivsutveckling på 
tre inriktningar: företagsklimat, företagsutveckling och marknadsföring. Pro-
grammet är i dessa avseende ett uttryck för gängse näringslivspolitiska trender. 
Företagsklimatet handlar i praktiken främst om att få företagen att ”må bra”, 
underlätta service, tillståndsärenden etc., men det handlar också om att upp-
muntra entreprenörskap i samhället, inte minst i skolan. Företagsutveckling 
är kanske den tydligaste rollen för regionen. Här spelar det av regionförbun-
det ägda ALMI en viktig roll som finansiär av bland annat innovationer och 
Linköpings universitet får en allt centralare roll som främjare av vad som kallas 
”innovativa miljöer”. När det handlar om marknadsföring tar Östsam på sig en 
aktiv roll för att harmonisera marknadsplaner inom regionen (Regionförbundet 
Östsam �006, s. �9).

Regionförbundets arbete inom näringslivsområdet är starkt sammankopp-
lat med EU:s och statens tillväxt och innovationspolitik. Insatser skall enligt re-
gionförbundet kunna knytas till nationella program och EU:s Lissabonstrategi 
för ett konkurrenskraftigt Europa:

Viktigt att det hänger ihop med det nationella programmet 
och i sin tur med Lissabonstrategin. Vi kan ju då säga till våra 
medlemmar: titta på vårt insatsprogram. Om du träffar det, då 
vet du också att du träffar Lissabon, genom att vi säkrat bakåt 
så har vi relevans gentemot uppåt. Därför tar den typen av 
uppdrag stor del av tiden. Under ett par månader runt årsskif-
tet tar detta mycket tid. (Intervju med Richard Widén �009.) 

Huvudorsaken till den vikt som läggs vid samstämmighet mellan regional, 
statlig och EU-politik är ekonomisk. För att kunna erhålla projektmedel för 
olika satsningar från stat och EU måste insatserna ligga i linje med nationell 
och EU policy.

Samtidigt beskriver Widén regionförbundets organisation som proaktiv i 
relationen till staten. Regionförbundet verkar inte passivt vilja ordna in sig i 
ledet utan vill också påverka statens tillväxtpolitiska inriktning. Widén nämner 
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ett sådant exempel:

Riskkapitalfrågan är en typisk sådan, där har vi verkat för att 
ALMI fick uppdraget, göra om strukturfondsprogrammet för 
att möjliggöra lösningen etc. [---] Vi har en tydlig linje i vad vi 
vill vad ALMI skall göra. Vi försöker trycka ut det till staten: 
vill att de skall komma till oss och fråga. Vill att Vinnova skall 
prata med oss, och så vidare. (Intervju med Richard Widén 
�009.) 

Ansatsen kan i stor utsträckning betraktas som visionär och mobiliserande.”Vi 
har inget annat egenintresse än att försöka få den agenda som vi tror är 
bäst för regionen att bli den som gäller”, menar tidigare näringslivsansvarig 
Joakim Kärnborg. Rollen beskrivs som strategisk, styrande och stödjande. 
Organisationen skall vara ”snabb och förutseende” (intervju med Joakim Kärn-
borg �004). Även i årsredovisningen från �004 påpekas att regionförbundet 
”har haft en förhållandevis god förmåga att förutse och påverka de föränd-
ringar som planeras på nationell nivå som berör Östsams olika verksamhets-
områden” (Regionförbundet Östsam �005, s. �3).

De övergripande målen för regionförbundets verksamhet verkar ha för-
ändrats under de senaste fem åren inom detta område. Målen från årsredovis-
ningen �004 ger främst uttryck för stöd till samverkan mellan aktörer, stöd till 
småföretag och internationalisering. I årsredovisningen �008, fyra år senare, är 
målen mer inriktade på innovationer och utbildning. Det skrivs bland annat 
att det ska ”kommersialiseras fler innovationer i Östergötland” och att 

den kunskap som genereras inom akademin, utbildningsin-
stitutioner och i företagen tas snabbt och effektivt tillvara och 
nyttiggörs i regionen. Effektiv kunskapsöverföring och ett väl 
utvecklat samspel i innovationssystemet … (Regionförbundet 
Östsam �009, s. �3.) 

En genomgång av andra centrala strategidokumenten för Regionförbundet 
Östsam i näringslivsfrågor visar också att de nya idéer och modeller som sprids 
av policymyndigheterna på området har fått ett starkt genomslag. Begrepp 
som entreprenörskap, innovation, innovationssystem och attraktivitet är cen-
trala vid beskrivningen av verksamheten. Begreppsfloran återspeglar rimligen 
dels policyprioriteringar på nationell och internationell nivå, men är säkert 
också ett resultat av kommunikation och lärande bland aktörer i det natio-
nella/internationella nätverket kring näringslivsfrågor (jfr Henning �005 och 
Persson �009). Regionförbundet har också varit aktiva i att, tillsammans med 
andra aktörer, söka anslag för olika typer av samverkansprojekt med inriktning 
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på tillväxt och innovationer. Ett exempel är det Triple helix inriktade projektet 
Hälsans nya verktyg med anslag från VINNOVA (ett så kallat VINNVÄXT-
projekt för utveckling av regionala innovationssystem). 

Regionförbundets roll och legitimitet inom näringspolitiken har föränd-
rats över tid. Som ny organisation på området i fick man inledningsvis försöka 
”hitta sin roll”. Legitimitetsfrågan har varit central för organisationens arbete. 
I årsberättelsen för �004 tar till exempel ordförande upp att det är viktigt 
att stärka organisationens legitimitet, östgötarna måste känna sig engagerade 
och informerade om den verksamhet som bedrivs (Regionförbundet Östsam 
�005). I en intervju med Joakim Kärnborg, tidigare näringslivssamordnare på 
Östsam, beskriver han logiken i Regionförbundet Östsams uppdrag inom nä-
ringspolitiken, såsom han tolkade den då intervjun gjordes, år �004. Kärnborg 
menade att regionförbundets roll var att ”sammanlänka de olika nivåerna i 
det näringspolitiska systemet”. Möjligheterna att direkt styra andra aktörer var 
begränsad, men man kan fungera som ”samtalspartner och kravställare”. Han 
menade också att den politiska nivån vid denna tid var ganska svag på detta 
område. Organisationens strategier utvecklades utifrån ”teoretiska ansatser, 
snarare än utifrån politiska kompromisser”.”Det är i praktiken tjänstmännen 
som utformar politiken så att den skall få stöd”, menade han, och fortsatte: 
”Vi har ingen legitimitet på lokal nivå, ingen stark legitimitet på regional nivå, 
definitivt inte ännu på den nationella nivån.” (Intervju med Joakim Kärnborg 
�004). Fyra år senare verkar regionförbundets position ha stärkts och formella 
ansvar ha utökats. Huvudintrycket är att organisationen sakta, ibland trevan-
de, ibland mer ”offensivt”, skapat sig en mer utmejslad roll inom näringslivs-
politiken.  

Regionens relation till kommunerna: ur regionförbundets perspektiv
En fråga som ställdes i början av denna rapport var vilken betydelse den regiona-
la nivån har i relation till kommunernas näringspolitiska arbete? Diskussionen 
i detta avsnitt bygger främst på regionförbundets synsätt, men den statliga till-
växtpolitiken har redan under �990-talet utgått ifrån att kommunerna skulle 
involveras i regionala partnerskap och dialog. I början av �000-talet hade till 
exempel länsstyrelsen ett övergripande ansvar för koordineringen av de regio-
nala tillväxtavtalen, men utsattes för en del kritik. Detta var en orsak till att 
LEGS (Local Employment and Growth Strategies) projektet initierades och 
drevs av länsstyrelsen med finansiering från EU:s sociala fond inom ramen för 
programmet Innovativa åtgärder, och i samverkan med tolv av länets tretton 
kommuner, Regionförbundet Östsam samt Länsarbetsnämnden. Syftet med 
projektet var att varje deltagande kommun skulle utarbeta en lokal tillväxtstra-
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tegi och handelsplan för sysselsättning och ekonomisk tillväxt. LEGS-arbetet 
inriktades i hög grad på att arbeta fram strategier i dialog med ett brett partner-
skap av aktörer. Särskild vikt lades vid faktorer som integration och jämställd-
het. Implicit fanns en vilja att undvika att arbetet utfördes enbart av traditionellt 
starka grupper inom kommun och näringsliv (se Länsstyrelsen Östergötland 
�006 och intervjuer med Anna Wieding och Madeleine Söderqvist, �004)

I och med att Regionförbundet Östsam fick ansvar för det regionala ut-
vecklingsprogrammet och för tillväxtavtalets uppföljare, tillväxtprogrammen, 
har förutsättningarna för kommunernas förhållande till den regionala nivån 
förändrats (se kapitel 3). Regionförbundets förhållningssätt har varit att för-
bundet representerar kommunerna i tillväxtarbetet. Även om en dialog förts 
med kommunerna har tillväxtprogrammet främst varit en angelägenhet för 
de dominerande regionala aktörerna (förutom regionförbundet, länsstyrel-
sen, ALMI, universitetet och ISA) (intervju med Joakim Kärnborg, �004). 
Samtidigt finns här, som kommer att beröras i nästkommande kapitel, en 
spänning mellan den politiska ledningen, som av många kommunaktörer an-
ses vara förhållandevis passiv och anonym, och å den andra sidan kansliet, som 
växt hastigt, och anses ha ett mer proaktivt och strategiskt synsätt.

Regionförbundets relation till kommunerna är naturligtvis präglad av att 
det är konstituerat av dem, i så måtto är det en federalistiskt präglad orga-
nisation. Det är i viss mån kommunernas regionala företrädare. Förbundets 
konsensuslogik är också en konsekvens av kravet på kommunalt samverkans-
organ att företräda alla kommuner i länet (Regionförbundet Östsam �005, 
s. ��). Även inom näringslivspolitiken betonas vikten av att samverka med och 
komplettera kommunernas verksamhet. Nyckeln till framgång ligger i samver-
kan med kommunerna: ”Samspelet mellan den utvecklingsagenda som formas 
inom regionförbundet och medlemmarnas egna utvecklingsambitioner är en 
grundläggande förutsättning för att Östergötland skall ta vara på sin utveck-
lingspotential” (Regionförbundet Östsam �005, s. �3). I regionförbundets in-
satsprogram uttrycks rollen i förhållande till lokalt tillväxtarbete på följande 
sätt: 

Merparten av det tillväxtinriktade utvecklingsarbetet initieras 
och utförs på lokal nivå. Den regionala uppgiften är då att un-
derlätta detta och att hantera frågor som en enskild kommun 
eller annan lokal aktör inte på egen hand förmår att planera 
eller genomföra”. (Regionförbundet Östsam �006, s. 6.) 

Näringslivsansvarig Richard Widén uppfattar regionförbundets näringslivsar-
bete som skilt från kommunernas, det vill säga främst som en form av ”negativ 
samordning”. Han menar att organisationen visserligen har ett mandat från 
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sina medlemmar men ändå, i det praktiska arbetet, kan göra det mesta utan 
kommunernas direkta stöd. Styrningen genom ALMI tas upp som ett exem-
pel där regionförbundet på ett tydligt sätt är kompletterande i förhållande till 
kommunerna. Det viktiga är, enligt Widén, att visa att organisationen gör 
nytta i förhållande till kommunerna (intervju med Richard Widén �009). 
Regionförbundet ska således vara kompletterande och gripa in där andra inte 
har vilja, kompetens eller resurser. 

En mer påtaglig betydelse har regionförbundet spelat som koordinator i 
förhållande till kommunernas näringslivspolitik, främst genom att hålla ihop 
ett nätverk av kommunala näringslivsansvariga. Widén, menar att regionför-
bundet har tre huvudsakliga roller i denna koordineringsfunktion: 

(�) att hålla ihop nätverket, att se till att näringslivsansvariga känner varan-
dra och kan ta kontakt (underlätta spontan samverkan), (skapa mötesplatser)

(�) att ”vaska fram” områden som man tror att kommunen vill jobba med, 
och där vi kan samarbeta utifrån våra egna roller (till exempel kring närings-
livsenkäter), 

(3) försöka ”fylla på i gruppen”; förse kanske främst de mindre kommu-
nernas personal med ammunition och resurser som de kan använda i sin egen 
verksamhet.

Widén menar också att näringslivsträffarna blivit mer frekventa över tid, 
även om de funnits tidigare; strukturen och resurserna som läggs nätverksträf-
farna har också ökat (intervju med Richard Widén �009). Detta framkommer 
också i årsredovisningen �004 där Regionförbundet skriver att ”nätverksar-
betet med företrädare för medlemmarna [har] intensifierats och gruppen av 
näringslivsansvariga har på ett tydligare sätt än tidigare erbjudits möjlighet att 
ta aktiv del i beredning av vissa ärenden och lyfta gemensamma frågor i orga-
niserad form” (Regionförbundet Östsam �005, s. 49). 

Det framställs som viktigt att regionförbundet är noga med att inte bli 
kommunernas hjälpreda. Att bidra till kommunernas arbete genom kunskap 
och mötesplatser ses som centralt, men regionförbundet ska inte bidra med 
ekonomiska resurser eller serviceinsatser. I årsredovisningen �004 påpekas att 
”det är centralt att regionförbundet gör tydliga ställningstaganden och av-
gränsningar visavi insatser av mer lokal karaktär” (Regionförbundet Östsam 
�005, s. 44). Relationen till kommunerna på området präglas av en balans-
gång, vilket kommer till uttryck i ambitioner att utveckla marknadsföringen 
av regionen:

Ett första steg är ett arbete för att harmonisera och förädla 
befintliga marknadsplaner. Inte för att ersätta olika aktörers 
behov av olika planer och budskap utan för att fastställa vissa 
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grundläggande budskap, värderingar och inriktningar som 
ger stöd för olika insatser. (Regionförbundet Östsam �006, 
s. �9.)

Styrningen inriktas på att komplettera och åstadkomma samsyn genom påver-
kan av attityder och värderingar. Widén pekar på att regionförbundet i prin-
cip agerar självständigt i förhållande till kommunerna. Den regionala nivån är 
kompletterande, men inte alltför överlappande eller styrande. Nivåerna skall 
vara parallella (intervju med Richard Widén �009). 

En huvudfråga för regionförbundet med relevans för näringslivsområdet 
har varit arbetet med att åstadkomma ett närmare samarbete mellan Linköping 
och Norrköping, den så kallade fjärde storstadsregionen. De två större kommu-
nernas betydelse för regionen har ansetts viktig för tillväxtarbetet. Egentligen 
utlöstes arbetet av ett initiativ från en statlig myndighet. �005 inbjöd NUTEK 
Regionförbundet, Linköping och Norrköping att med verka i myndighetens 
så kallade storstadssatsning.6 NUTEK har varit starkt drivande i detta, men 
regionförbundets företrädare har också aktivt arbetat för att få komma med i 
denna satsning. 

Regionens största möjlighet ligger i att regionen sammanfogas 
till en funktionell arbetsmarknadsregion och därigenom kan 
börja dra nytta av sin relativa storlek. Kort uttryckt att ut-
veckla en attraktiv storstadsregion med en stark kärna och ett 
livaktigt omland. (Regionförbundet Östsam �006, s. 5.)

Genomgående spelar den fjärde storstadsregionen en viktig roll i det närings-
livspolitiska programmet. Även om regionförbundet tagit över en del regionala 
aktiviteter som tidigare sköttes av de större kommunerna, tas fortfarande ini-
tiativ som inte bara berör Linköping utan även andra kommuner i regionen. 
Regionförbundet skriver i insatsprogrammet att det i detta sammanhang är 
viktigt ”att slå fast att den fjärde storstadsregionen omfattar Linköping och 
Norrköping samt de orter som ligger inom pendlingsavstånd, det vill säga i 
praktiken hela Östergötland. Detta gör också att alla orter i regionen utvecklar 
sin position som en del i den fjärde storstadsregionen; vad kan respektive ort 

6 NUTEK har fortsatt att ”uppmana” regionförbundet och kommunerna att arbeta vidare 
med integrationssträvandena. I remissvaret till förslaget till programmet om Utveckling 
av en storstadsregion skriver NUTEK att ”Regionen fungerar ej som en integrerad stor-
stadsregion. NUTEK analyser visar att Linköping och Norrköping länge hållit på att växa 
samman, men ännu inte är en gemensam region (potential)”. NUTEK ansåg också att det 
var ”[a]v yttersta betydelse att de strukturella förutsättningarna som sker i Östergötland 
med en sammanflätning av Linköping och Norrköping fortsätter med oförtruten styrka” 
(NUTEK:s remissvar till regionförbundets förslag till insatsprogram för Utveckling av en 
storstadsregion i Östergötland �007–�0�3).
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erbjuda? Hur kan helheten stärkas så att alla gynnas av hela regionens utveck-
ling” (Regionförbundet Östsam �006, s. �7–�8). 

Regionförbundets ambitioner på detta område har handlat mycket om att 
övertyga och sprida kunskap om en vision. I årsredovisningen för �007 står 
bland annat att 

Kunskapen i de båda städerna och bland olika aktörer i re-
gionen har ökat om vikten av att Linköping och Norrköping 
måste utvecklas komplementärt och utnyttja fördelarna av ett 
större ekonomiskt utbyte där bl.a. en gemensam arbetsmark-
nad utgör en stor möjlighet. (Regionförbundet Östsam �008, 
s. �9.)

På lång sikt förespråkar regionförbundet en utveckling där ”östgötaregionen 
sammanflätas till en sammanhållen flerkärnig stadsregion” där ”städer och or-
ter utvecklar sina specifika profiler och börjar fungera sinsemellan som ömse-
sidiga komplement” (Regionförbundet Östsam �009, s. �6). Marknadsföring 
är ett annat exempel där regionförbundets inställning förefaller ambitiös. Som 
framhållits tidigare verkar regionförbundet för att koordinera de olika kom-
munernas marknadsföringsplaner. 

Ett spänningsförhållande i arbetet är att försöka få kommunerna att bortse 
från det som betraktas som ”kortsiktiga” kommunperspektivet i näringspoli-
tiken. Näringslivsansvariga i regionförbundet anser att man här varit ganska 
framgångsrika i att få kommunerna att ”inse vikten av komplementaritet”, 
att det i en region finns ”lok och vagnar”. I intervjuerna är det tydligt att 
denna retorik också fått ett starkt genomslag. Lika mycket som det handlar 
om att bidra med kunskap om att en företagsetablering i en kommun på sikt 
också kan gynna en annan, handlar det om att skapa en gemensam historia, 
gemensamma normer om vad som är önskvärt och rimligt. Regionförbundet 
Östsams roll är här tudelad. Dels har företrädare varit drivande i arbetet med 
storstadsregionen, och argumenterat för att det är i alla kommuners intresse, 
dels uttrycker de att regionförbundet måste se till att få de större kommunerna 
att inse vikten av att få de mindre med på tåget. Uppenbarligen finns här en 
viss överlappning mellan regionförbund och större kommuner som ibland kan 
vara dynamisk, men ibland också leda till spänningar och oklarheter.

Sammanfattning
Politiken på detta område är på intet sätt samlad. Den regionala näringslivspo-
litiken återspeglar olika intressen och idéer. Regionförbundets roll har stärkts, 
men organisationen är inte enbart en organisation som bygger på kommuner-
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nas intressen. Den kanaliserar också politik och idéer formulerade av staten 
(eller av olika statliga aktörer). 

Hur uppfattas då förhållandet mellan regionnivån och den lokala nivån ut-
ifrån det material som studerats här? Det är inte fråga om ett tydligt hierarkiskt 
förhållande, även om vissa drag av styrning uppifrån och ner verkar förekom-
ma. Huvudintrycket är att regionnivåns roll pendlar mellan att fylla en servi-
cefunktion och att i vissa fall agera mer styrande då främst genom att försöka 
påverka attityder och beteenden samt fylla kunskapsluckor. Regionförbundet 
roll inom näringspolitiken är komplex. Huvudintrycket är att man vill fungera 
som en inspirerande och kompletterande aktör, där så behövs. 
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5.  Kommunernas näringslivspolitik och regionaliseringen: 
erfarenheter från Östergötland

I kapitel 3 beskrevs hur kommunerna successivt flyttat fram sina positioner på 
det näringslivspolitiska området från och med �980-talet. I det förra kapitlet 
(4) redovisades hur den regionala nivån i Östergötlands hanterat näringslivs-
frågorna och hur (framförallt) det nya regionala samverkansorganet uppfattat 
sin roll i förhållande till kommunerna. Syftet med detta kapitel är att analysera 
hur kommunerna förhåller sig till de regionala organen inom näringslivspo-
litiken och hur de ser på regional samverkan inom området. Kapitlet inleds 
med ett avsnitt om den kommunala näringslivspolitikens innehåll och organi-
sation. Avsnittet bygger på intervjuer och på tätare genomgångar av material i 
två kommuner (Linköping och Finspång) samt enkätmaterial (se kapitel �).7 
De efterföljande två avsnitten behandlar kommunernas förhållningssätt till de 
regionala organen respektive till regional samverkan och bygger främst på in-
tervjuer med näringslivsansvariga. I det tredje avsnittet behandlas en aspekt 
vars betydelse växt fram under studiens gång; rollen som näringslivsansvarig/
näringslivschef i förändring.

Kommunal näringslivspolitik i Östergötland
Östergötlands läns kommuner har över tid byggt upp olika typer av synsätt 
och strukturer för att hantera näringspolitiska frågor. Det finns stora skillnader 
i hur stora resurser kommunerna lagt på detta område; alltifrån de större kom-
munerna Linköping och Norrköping, som båda har näringslivsenheter med ett 
flertal anställda, till mindre landsbygdskommuner som Ydre och Ödeshög där 
enstaka tjänstemän får hantera näringslivsfrågorna. 

När det gäller inriktningen på näringslivspolitiken verkar det dock finnas 
stora likheter mellan kommunerna. När de intervjuade näringslivssekreterarna 
i länet skall beskriva de konkreta målen för näringslivspolitiken handlar det 
ofta om att ”locka fler företag” och att ”åstadkomma tillväxt i befintliga före-

7 När enkätmaterialet diskuteras avses om inte annat anges hela materialet, det vill säga svar 
från respondenter i alla fyra länen Västmanland, Södermanland, Örebro och Östergötland.
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tag”. De klassiska målen verkar således fortfarande utgöra basen i verksam-
heten. I de större kommunerna nöjer man sig ofta med att uttrycka målen i 
dessa allmänna termer även om instrumenten och verksamheterna kan se olika 
ut och ha lite olika inriktning. Detta kan rimligen förklaras av att de större 
kommunerna har breda och mer diversifierade näringsstrukturer, vilket gör att 
verksamheterna måste sikta brett. I de mindre kommunerna är inriktningen 
mer specifik. Målen handlar om att ”diversifiera industrin”, ”öka kompetensen 
hos företagen” etc. Ett allmänt intryck är också att många betonar vikten av att 
få småföretag att växa. Möjligen är detta ett resultat av signaler och incitament 
från den nationella politiken där entreprenörskap och småföretagande beto-
nats starkt under senare år.

En verksamhet som många av de intervjuade näringslivsansvariga betonar 
är olika typer av attitydförändrande åtgärder. Att påverka attityder inom den 
kommunala organisationen har funnits som ett viktigt mål/medel under en 
längre tid. För att underlätta kontakterna mellan företagare och kommunala 
tjänstemän arbetar näringslivsansvariga och näringslivskontor för att förändra 
attityder till företagande (och i någon mån företagarnas attityder till kommu-
nal verksamhet/myndighetsutövning), genom utbildningar och kontaktverk-
samhet eller gemensamma möten. Näringslivspolitiken syftar till att förändra 
attityder till företagande och entreprenörskap, ibland också till kommunen el-
ler bygden. I vissa kommuner beskrivs kommuninvånarnas självbild som präg-
lad av dåligt självförtroende eller pessimism. En roll för näringslivspolitiken är 
att få kommuninvånarna att bli bättre ambassadörer för sina kommuner, att bli 
mer positiva till företagande etc. 

Utvecklingen verkar inte vara unik för Östergötland. Resultaten från enkä-
ten som skickades till näringslivssekreterare i denna undersökning visar också 
att kärnuppgifterna för kommunernas näringspolitik verkar bestå. Det är tyd-
ligt att de traditionella målen om att underlätta företagsetablering och före-
tagskontakter, liksom det övergripande målet att ”skapa flera arbetstillfällen” 
fortfarande betecknas som prioriterade. Intressant att notera är också att gyn-
nandet av samverkan mellan skola och näringsliv och företag och universitet/
högskola kommer högt upp när det gäller mycket viktiga mål. Detta är något 
som återspeglar prioriteringar från statliga och regionala organ, men också sam-
verkanstrenden. Undersökningens resultat kan jämföras med resultaten från 
den näringslivsenkät som Sverige kommuner och landsting (SKL) skickade ut 
till näringslivsansvariga i kommunerna �006. Det som de näringslivsansvariga 
angav som det viktigaste målet för verksamheten i den undersökningen var att 
”skapa nätverk och mötesplatser”. Även nyföretagande, etableringsfrågor, in-
formation och service till företag (till exempel genom så kallade företagslotsar) 
betraktades som centrala uppgifter (Sveriges kommuner och landsting �007). 



53

I intervjuerna i Östergötland framkommer också att näringslivsansvariga 
betonar strategiskt och långssiktigt tänkande. Arbetet handlar till stor del om 
att stödja befintliga nätverk, bygga upp nya nätverk och främja utveckling 
genom att påverka attityder. De konkreta målen som handlar om problem-
lösning och krishantering har inte försvunnit, men kompletterats av ett mer 
strategiskt synsätt, åtminstone är det så de intervjuade beskriver utvecklingen. 
Även utvecklingsfrågorna diskuteras mycket av de intervjuade. I första hand är 
det i de båda större kommunerna som utvecklingssatsningar, samarbeten med 
universitet, klustersatsningar och Triple helix-samarbeten tas upp som centrala 
delar av näringspolitiken. Även de mindre kommunernas företrädare betonar 
dessa frågor, främst i samband med samarbetsprojekt med andra kommuner. 
Ett allmänt intryck från intervjuerna är också att intresset för dessa frågor va-
rierar starkt, men att det finns tendenser till ”imitation” mellan kommunerna. 
Man lär sig eller imiterar andra kommunernas agerande.

Organiseringen av den näringslivspolitiska verksamheten i kommunerna 
har i tidigare undersökningar visat upp vissa gemensamma drag. Vanligast har 
varit någon form av näringspolitiskt kontor och sekretariat ofta kombinerat 
med ett bolag som också har näringslivspolitiska uppgifter. Under �990- och 
�000-tal kan åtminstone två trender observeras när det gäller organisering av 
kommunal verksamhet: privatisering och en ökad betoning av samverkan. 
Bekräftar min undersökning i Östergötland denna utveckling? Rör sig kom-
munernas näringslivsverksamheter mot en ökad bolagisering eller förekommer 
mer av samordningsinriktad organisation?

Ett generellt intryck är att variationen är ganska stor på detta område. 
Fortfarande är näringslivskontor den vanligaste organisationsformen, men 
många kommuner i Mellansverige har också näringslivsbolag och/eller mark-
nadsföringsbolag. En tydlig trend är att de större kommunerna i allt högre 
utsträckning har bildat olika former av bolag, antingen för hela den närings-
livspolitiska verksamheten eller för marknadsföringsuppgifter. SKL:s närings-
livsenkät visade att i �3 procent av kommunerna låg ansvaret för näringslivspo-
litiken i ett särskilt näringslivsbolag. Flera kommuner, i synnerhet mindre, har 
också inrättat olika former av ”Näringslivscentrum”, där såväl offentliga som 
privata aktörer som är verksamma inom området skall kunna samverka; en 
sorts rumsligt organiserade governancestrukturer. Rådgivande näringslivsråd är 
fortfarande relativt vanligt, främst i de mindre kommunerna, något som också 
överensstämmer med tidigare undersökningar på området. Det finns också 
några exempel på att kommuner samverkar kring en näringslivsfunktion. 

Utvecklingen när det gäller organiseringen är svårtolkad. En ökad bolagi-
sering kan betraktas som ett uttryck för en ökad vilja till ett mer självständigt 
och flexibelt agerande. Näringslivscentrum och bolag kan också underlätta in-
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volvering av andra aktörer, till exempel från näringslivet. Bolagiseringstrenden 
har dock gått i vågor (se till exempel Hjern �989). I viss mån verkar den också 
påverkas av partipolitiska faktorer och av allmänhetens attityder till kommu-
nala bolag. I intervjuerna framkommer också att organiseringen av närings-
livsverksamheten verkar uppvisa stora variationer. I de mindre kommunerna 
påverkas utvecklingen ofta av olika projekt, ofta EU-finansierade, som bidrar 
till tjänster eller uppbyggandet av nya samverkansorganisationer.

Många kommuner har också olika former av regelbunden samverkan med 
näringslivet. Tidigare var det mycket vanligt med olika former av samrådsor-
gan mellan kommun och näringsliv. Denna typ av samverkan verkar enligt 
enkätundersökningen ha blivit mindre vanlig, även om den fortfarande ofta 
förekommer i små kommuner. Enbart 43 procent av kommunerna har en-
ligt enkätundersökningen samrådsorgan där kommun- och näringslivsrepre-
sentanter ingår. I Pierres undersökning från �989 låg andelen på 65 procent 
(Pierre �99�, s. 8�). 

I intervjuerna i Östergötland framgår att samverkan i de större kommu-
nerna ofta sker informellt med de stora organisationerna (Företagarna, Svenska 
Handelskammaren osv.), och med de större företagen. Ett skäl som angetts 
är att i de större kommunerna är näringslivet alltför omfattande för att det 
skall vara fruktbart med en samrådsorganisation. Enligt intervjuerna med de 
näringslivsansvariga har organiseringen av samverkan kommit att präglas av 
ett projekttänkande. Utvecklingen har påverkats av EU:s sociala fond, men 
också av nationella myndigheters verksamhet på området. Möjligen har denna 
utveckling påverkat de mindre landsbygdskommunerna i något högre omfatt-
ning då deras verksamhet kommit att präglas mer av olika former av glesbygds-
stöd. I ett mer långsiktigt perspektiv kan möjligen utvecklingen tolkas som en 
konsekvens av en minskad användning av korporativa strukturer/instrument i 
svensk politik och förvaltning (Rothstein & Bergström �999).

En central del i den kommunala näringspolitiken är samverkan med andra 
aktörer, i första hand representanter för näringslivet, men även andra offentliga 
organisationer. En fråga som diskuterades var svårigheten att få representanter 
för olika intressen att engagera sig i olika samråd och partnerskap. I synnerhet 
är det svårt att få småföretagen att ställa upp i olika partnerskap. Orsaken till 
detta är att småföretag består av få anställda vilket gör att man inte har perso-
nal att avvara för möten med kommunen, men också att småföretagare ofta 
har långa arbetsdagar och inte har någon praktisk möjlighet eller ork att delta. 
Någon menar att detta också har att göra med en allmän ovilja till engagemang 
i politisk verksamhet.

Ofta betonas den politiska enigheten, främst byggd på en allians mellan de 
större partierna och näringslivet, för näringspolitiska koalitioner, governance-
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strukturer på lokal nivå. De som intervjuats menar att det finns en stor enighet 
när det gäller näringspolitiska frågor. De partipolitiska skillnaderna är ganska 
små. Näringslivspolitiken är inte enligt de intervjuade, ett särskilt ”politiserat” 
område. Skillnader finns dock mellan mindre och större kommuner. I de min-
dre kommunerna beskrivs näringspolitiken som beroende av vissa individer 
(drivande aktörer, eldsjälar etc.) ibland näringslivsansvariga, enskilda kommu-
nalpolitiker, men ofta också enskilda i företag eller representanter för andra or-
ganisationer. I de större kommunerna är koalitionerna kring näringspolitiken 
mer stabila och institutionaliserade. 

Synen på de regionala institutionernas roll och legitimitet
Även innan bildandet av regionala samverkansorgan hade regionnivån en stor 
betydelse för den kommunala näringslivspolitiken. Under �980- och �990-
talen var det viktigt för kommunernas näringslivsansvariga att upprätthålla 
kontakter med till exempel länsstyrelsen och de regionala utvecklingsfonderna. 
Jon Pierres undersökning från slutet av �980-talet visar att kontakterna mellan 
kommunala näringslivsansvariga och dessa regionala organ var relativt frek-
venta. Syftet med kontakterna var flerfaldiga, men främst handlade det om att 
”komma åt” statliga resurser som de regionala organen förfogade över och att, 
tillsammans med regionala organ och andra kommuner, mobilisera resurser för 
att påverka staten i beslut om placering av till exempel större infrastrukturpro-
jekt och fördelning av regionalpolitiska medel (Pierre �99�). 

Uppfattningen om regionförbundets roll på det näringslivspolitiska om-
rådet var i mitten av �000-talet, då jag genomförde mina första intervjuer, 
tudelad. Å ena sidan ansåg de intervjuade att regionförbundet som tjänste-
mannaorganisation fungerar bra. De intervjuade näringslivsansvariga ut-
tryckte sig mycket positivt om de individer som drivit näringslivsfrågorna på 
regionförbundet. Denna uppfattning delades dessutom av andra aktörer som 
intervjuats på kommunal nivå i Linköping och Finspång. Däremot var många 
mer tveksamma till regionförbundet som politisk organisation. En vanlig upp-
fattning var att organisationen inte fick mycket gjort på grund av den poli-
tiska ledningen för organisationen. Många menade att det var samma politiker 
som satt och resonerade om näringslivspolitik och regionalpolitik som innan 
Östsams tillblivelse. 

Enkätundersökningen stärkte intrycket från intervjuerna. De näringslivs-
ansvariga i kommunerna i Östergötland �005 fick ta ställning till ett antal på-
ståenden om Regionförbundet Östsams arbetsområden. Respondenterna var 
relativt eniga om att regionförbundet utvecklade den regionala infrastrukturen 
och bidrog till att det satsades på utbildning, forskning och kompetensutveck-
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ling. Däremot var bedömningarna något mindre positiva till Östsams arbete 
med att stödja kommunernas näringslivsarbete och marknadsföra regionen in-
ternationellt. Fyra kommuner ansåg att påståendet om att ”regionförbundet 
stöder kommunernas näringslivsarbete” inte stämde alls. 

Även i det tidigare nämnda LEGS-projektet (kapitel 4) uppmärksamma-
des problematiken med den regionala nivåns roll, som vid den tidpunkten 
uppfattades som oklar. I projektets utvärdering påpekade många också att 
kontakterna mellan kommunernas tjänstemän och regionförbundet var dåliga. 
Tjänstemannanätverket borde byggas ut och Regionförbundet Östsams posi-
tion, i synnerhet i förhållande till länsstyrelsen, inom de näringslivspolitiska 
frågorna borde klargöras (Länsstyrelsen Östergötland �006). Projektledarna 
för LEGS-projektet på länsstyrelsen ansåg också att kopplingen mellan det 
regionala programmet och de lokala var dåligt synkroniserad (intervju med 
Anna Widing & Madeleine Söderqvist �004). 

LEGS-projektet var också ett sätt att hantera en kritik mot hur länsstyrel-
sen skött arbetet med det regionala tillväxtavtalet. I några av intervjuerna med 
näringslivsansvariga i kommunerna framgick att det fanns en stark kritik mot 
det första regionala tillväxtavtalet där kommunerna inte fick ta någon aktiv 
del. Linköpings näringslivssekreterare fick vara med i någon mindre grupp 
om finansiering, men hade inte något stort inflytande över avtalets utform-
ning. (intervju Anna Widing och Madeleine Söderqvist, Länsstyrelsen; in-
tervju Magnus Pettersson �004; Länsstyrelsen Östergötland �006). Enligt de 
utvärderingar som gjorts verkar arbetet dock lett till en hel del positiva resul-
tat. Problem uppmärksammades och en del ”governance gaps” identifierades. 
Projektet verkar i vissa kommuner lett till att mer långsiktigt planeringsarbete, 
även mellan skilda sektorer (näringsliv, arbetsmarknad, utbildning), initiera-
des eller åtminstone förstärktes. Samtidigt visade utvärderingar och intervjuer 
som gjorts att projektet i vissa fall bedrevs parallellt med andra aktiviteter. 
I några fall blev det dubbelarbetet beroende på att liknande programarbete 
pågick samtidigt eller nyligen hade genomförts. Projektet fick en egen logik 
(Länsstyrelsen Östergötland �006). 

Har då inställningen till regionnivån förändrats i takt med att region-
förbundet växt och fått en starkare roll inom näringspolitiken? I huvudsak be-
kräftas den bilden. Intervjumaterialet pekar på att inställningen till regionför-
bundet har förändrats i takt med att det fått en mer utmejslad roll. Många ger 
uttryck för att Östsams förmåga och ambitionsnivå har ökat under senare år. 

Det känns som att Regionförbundet Östsam i dagsläget har en 
starkare roll än om man går en 4–5 år tillbaka i tiden. Det har 
liksom hittat sin identitet och inom vilka områden man bör 
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vara aktiva och jag har ju som sagt förespråkat att regionala 
frågor skall gå via Regionförbundet Östsam. (Intervju med 
näringslivsansvarig.)

Ja, och nu börjar ju dessutom Östsam formeras inom närings-
livsdelen väldigt tydligt, nu blir ju Joakim Kärnborg chef över 
verksamheten och skall ju, så att säga, börja driva frågorna. 
Förut har man ju varit mer, vad ska man kalla det för, sam-
ordnande, informerande, men nu känns det som att nu tar 
man ett ordentligt kliv framåt för att verkligen komma upp i 
värdekedjan där … (Intervju med näringslivsansvarig.)

Huvudintrycket är att regionförbundet inte bygger sin legitimitet på sin for-
mella position utan på sin förmåga och effektivitet. Fortfarande handlar de 
näringslivsansvarigas upplevelse av regionförbundets roll mycket om personer 
och personkontakter, och fortfarande förekommer åsikten att den politiska 
ledningen för regionförbundet är för osynliga i dessa frågor:

… jag skulle önska att vi fick ett bättre samarbete idag, ett stra-
tegiskt resonemang. Det finns där definitivt på tjänsteman-
nanivån och genom mötesplatserna, men det behövs också 
på beslutsnivån. Det måste utvecklas om man skall lyfta en 
region. (Intervju med näringslivsansvarig.) 

Även om regionförbundets institutionella roll upplevs som tydligare, framstår 
den dock fortfarande också beroende av ett fåtal personers kompetens och 
engagemang.

Intervjumaterialet indikerar att näringslivscheferna fortfarande upplever 
den regionala nivån inom näringslivspolitiken som ganska otydlig. Flera av de 
näringslivsansvariga menar att strukturen varit svårt att sätta sig in i: 

Alltså, när jag började som näringslivschef […] då tyckte jag 
den [regionala strukturen för näringslivspolitik] var fruktans-
värt oklar *skratt*. Det var nog det råddigaste jag hade sett i 
mitt liv. Jag kunde inte begripa hur … och jag upplevde att 
alla var inne och tassade på allas område och ingen hade lik-
som riktig ordning på … alltså, det var ju … det var en anarki 
som jag tyckte var fruktansvärd. Men så satte vi oss ned och 
allteftersom började man förstå, på något sätt. (Intervju med 
näringslivsansvarig.)

Nej, för mig som ny är det fortfarande lite oklart. Utan det 
beror på projektet, det är det viktiga för mig. Om du skulle 
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fråga vad är regionförbundets roll i jämförelse med till exem-
pel länsstyrelse skulle jag vara osäker. (Intervju med närings-
livsansvarig.)

Ett par intervjuade menar att upplevelsen av regionnivån beror på hur länge 
man arbetat i systemet. Flera av de intervjuade, såväl på kommun- som region-
nivå, har arbetat länge inom området, känner varandra och kan, trots att man 
kan uppleva det som ”rörigt”, navigera i systemet. För de nya inom nätverket 
blir problemet naturligtvis större. Även om det råder oklarheter över de regio-
nala organens roll, verkar det dock inte betraktas som något stort problem; 
sakfrågorna och projekten är det viktiga. 

För de näringslivsansvariga i allmänhet är regionförbundets mest uppen-
bara betydelse att koordinera ett nätverk bestående av de näringslivsansvariga i 
Östergötland. Organisationen och mötena med detta nätverk är enligt de inter-
vjuade viktiga för erfarenhetsutbyte, men även för att diskutera gemensamma 
satsningar och forma en ”samsyn”. För de mindre kommunerna i synnerhet 
kan Regionförbundet Östsam och dess nätverk komplettera små resurser:

Vi använder dem [Regionförbundet Östsam] för samtal, ut-
veckling och för att hitta annan kompetens. (Intervju med 
näringslivsansvarig i mindre kommun.)

Samordningsfrågor jobbar de ju mycket med … Får oss att dra 
åt samma håll. Joakim och Rickard konkreta och inte rädda att 
säga vad de tänker. Sen är det för mycket storstadstänkande 
ibland, kan jag tycka, men i det stora hela tycker jag att det 
är bra. Försöker få oss att gå åt samma håll. (Intervju med 
näringslivsansvarig i mindre kommun.)

För i synnerhet de mindre kommunerna verkar Regionförbundet Östsam fått 
en ökad betydelse, framförallt som kunskapsförmedlare. En av de intervjua-
de näringslivsansvariga beskriver Regionförbundet Östsam som kommunens 
”kunskapsbank” i näringslivsarbetet. En näringslivsansvarig poängterar, liksom 
många andra som intervjuats, betydelsen av de båda huvudansvariga tjäns-
temännen för näringslivsfrågorna (Kindborg och Widén) för förtroendet för 
regionförbundet (intervju med näringslivsansvarig). För många kommuner, 
främst de mindre är regionförbundet betydelsefullt som initiativtagare, finan-
siär eller medfinansiär i olika former av projekt, inte minst EU-projekt. 

Huruvida den regionala nivån (i synnerhet regionförbundet) borde bli mer 
aktiv inom näringslivspolitiken verkar det råda delade meningar om. Främst 
finns det skillnader i uppfattning mellan de mindre och större kommunerna. I 
remissvaren på det Regionala näringslivsprogrammet (se kapitel 4) framkom-
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mer att de mindre kommunerna förefaller önska en mer aktiv regional närings-
politik. De små kommunerna i syvästra delen av länet skickade till exempel in 
ett identiskt lika remissvar som gav uttryck för en mer aktiv regional närings-
politik:

Ett regionalt samarbete bör ordnas för att underlätta etable-
ringen av företag avseende bl.a. mark och lokaler. Viktigast 
är att etableringen sker i regionen. Kommunerna bör därför i 
ökad omfattning kommunicera med varandra kring detta, om 
vilka resurser som kan erbjudas. (Remissvar på Insatsprogram 
�007–�0�3: Näringslivsutveckling från Ydre kommun.) 

Förslaget innebar alltså en mer aktiv samverkan kring traditionellt kommunala 
näringspolitiska uppgifter (företagsetablering) på regional nivå, det vill säga 
inte bara en utveckling av traditionellt regionala näringspolitiska uppgifter. 

I de större kommunerna Linköping och Norrköping verkar det inte ef-
terfrågas någon motsvarande uppväxling av regionens och regionförbundets 
näringslivspolitik. Remissvaren på det regionala näringslivsprogrammet från 
Linköping och Norrköping ger inte uttryck för detta och i intervjuerna fram-
går att de större kommunerna är mer kluvna och försiktiga till alltför vidlyftiga 
regionala insatser inom näringspolitiken. För de större kommunerna är regi-
onförbundet till exempel mindre viktig som kunskapskälla. I många avseenden 
har de större kommunerna egna resurser och är inte lika beroende av det regio-
nala organets administrativa resurser och analyskapacitet. Aktörer som inter-
vjuats i Linköping är till exempel tveksamma till om regionförbundet har kapa-
citet att ta på sig ett övergripande ansvar för Östergötlands näringslivspolitik. 
”Väldigt svårt att ratta Östergötland som en enhet” (intervju i Linköping). I 
Linköping framgår att regionförbundet främst är viktig som en ”medpartner”, 
för genomförande av olika projekt, exempelvis olika utvecklingssatsningar i 
samverkan med universitetet. Återigen spelar upparbetade individkontakter 
och tillit mellan aktörer en viktig roll för samverkan. Informanterna pekar på 
att de näringslivsansvariga i Linköping respektive regionförbundet har arbetat 
länge i regionen och upparbetat ett förtroende för varandra. 

Huvudintrycket i en mellanstor kommun som Finspång är att aktörerna 
i Finspångs kommun är kluvna till näringspolitiken på regional nivå. Alla ger 
uttryck för att den regionala nivån är viktig, men är skeptiska till en särskild re-
gional näringspolitik. Representanter för företagare är fokuserade på den lokala 
nivån. Regionen är enligt de intervjuade företagarna mindre viktig, åtminstone 
på näringslivsområdet.8 Det är främst tjänstemännen som framstår som posi-

8 De representanter för näringslivet som intervjuats i såväl Finspång som Linköping är tvek-
samma till regionen som nivå för näringslivspolitik. Däremot pekar man på vikten av re-
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tiva till en mer utvecklad näringspolitik på regional nivå. Politikerna betraktar 
regionprojektet som viktigt, men framhåller främst icke-specifika näringspo-
litiska uppgifter som till exempel infrastruktur och utbildning som uppgifter 
för regionen. I remissvaret till regionförbundets förslag till insatsprogram för 
näringslivsutveckling efterfrågar dock ledningen i Finspångs kommun en mer 
aktiv politik. Man vill ”se ett betydligt mer aktivt och handlingskraftigt region-
förbund som kan se till och agera för hela regionens utveckling” (Remissvar på 
Insatsprogram �007–�0�3: Näringslivsutveckling från Finspångs kommun). 

Synen på regionförbundets profilering av den fjärde storstadsregionen är 
också tvetydig hos de intervjuade i kommunerna. Alla är överens om att be-
greppet är viktigt för att marknadsföra regionen, locka företag etc. Däremot 
är synen på samarbetets vikt och hur väl det lyckats mycket varierande, främst 
hos de mindre kommunerna. 

Jag var en väldigt stor vän av Fjärde Storstadsregionen, och är 
väl det fortfarande delvis, jag var väl naiv när jag trodde att det 
skulle gå så fort. Jag känner ju inte tillhörigheten, och jag tror 
inte att man någonstans gör det. Inte här. Ibland tvingas man 
ju av ekonomiska skäl, som i Norrköping och Linköping, att 
samarbeta, men jag var naiv, trodde att processen skulle gå for-
tare. (Intervju med näringslivsansvarig i mindre kommun.)

Det har handlat mycket om bara Linköping och Norrköping, 
men för mig är det mer än så. Man pratar kanske ibland om 
storstadsregionen som något större, men det är mer för att 
man måste. (Intervju med näringslivsansvarig i mindre kom-
mun.)

Men jag tror det är viktigt; vi behöver starkar aktörer regionalt, 
men de behöver dra med sig oss också, inte bara prata om det, 
för det är ingen som tar till sig det här i ”fjärde glesbygdsom-
rådet”. (Intervju med näringslivsansvarig i mindre kommun.)

Finspångs kommun menar i sitt remissvar på regionförbundets förslag till in-
satsprogram om utveckling av en storstadsregion, att man inte ser det ”som re-
levant att regionen verkar för ett storstadsalternativ till landets tre storstadsregi-
oner utan att det naturliga sett till demografi och infrastruktur är ett storstads-

gionalt samarbete för att främja infrastruktur och utbildning. Flera är skeptiska till den po-
litiska nivån på regionförbundet, men, positiva till tjänstmännens arbete. Remissvaret från 
organisationen Företagarna på regionförbundets förslag till näringslivspolitiskt program ger 
uttryck för ett liknande synsätt. Företagarna menar att näringslivspolitiken bör fokusera på 
den statliga och lokala nivån och är mer tveksam till den regionala som enligt organisatio-
nen bör ”tonas ner” (Remissvar på Insatsprogram �007–�0�3: Näringslivsutveckling från 
Företagarna).
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alternativ inom en växande Stockholmsregion” (Remissvar på Insatsprogram 
�007-�0�3: Utvecklingen av en storstadsregion i Östergötland från Finspångs 
kommun). Intressant nog är även de intervjuade i Linköping och Norrköping 
försiktiga när det gäller att omfattningen av det framtida samarbetet mellan 
kommunerna. Att man anser att det är viktigt, inte minst för att framstå som 
”attraktiv”, råder det inget tvivel om, men mer konkreta samarbeten anser de 
bör ske när behov uppstår. Samarbeten bör inte tvingas fram.

Synen på regional samverkan: förutsättningar och svårigheter
Som framgått är ökad samverkan mellan kommunerna en central aspekt av 
regionaliseringen. Problemet är att kommunernas incitament till samverkan 
inom näringslivet kan sägas vara ganska små. Om ett viktigt syfte med nä-
ringspolitiken är att locka fler företag till kommunen, finns det ingen större 
anledning att samverka. Samverkan sker dock, och påstås ofta också ha blivit 
vanligare. Några undersökningar har visat att näringslivsområdet till och med 
är ett område där samverkan mellan kommunerna förekommer i relativt hög 
utsträckning (se kapitel 3). Aktiviteterna verkar främst vara av nätverkskarak-
tär och ofta i olika former av projekt. Samverkan är således inte särskilt starkt 
institutionaliserad, men det gäller inte hellre andra verksamhetsområden där 
samverkan förekommer. I detta avsnitt diskuteras detta utifrån enkätmaterial 
och intervjuer. Hur ser de näringslivsansvariga i kommunerna på samverkan? 
Vad är motiven och vilka hinder finns? Vill aktörerna samverka? 

Samverkan inom näringslivsområdet är av olika typ och motiveras på olika 
sätt. När det gäller flera typer av samverkan handlar det främst om tillgång 
till information och kunskap. Näringslivsansvariga i regionförbundets nätverk 
och inom de nätverk som ofta följer arbetsmarknadsregioner träffas för att 
hålla varandra informerade, och i någon mån utbyta erfarenheter.9 En van-
lig typ av samverkan är också inriktad på olika mer formaliserade projekt el-
ler nätverk. Ofta är dessa externt finansierade, ofta av flera finansiärer (EU, 
Regionförbundet Östsam, VINNOVA, Tillväxtverket etc.), inte sällan är, som 
nämnts ovan, Linköpings universitet inblandad som samarbetspartner. Andelen 
projekt inom detta område verkar ha ökat ganska dramatiskt. Samverkan av 
mer permanent art, är ovanligare: de exempel som finns är de gemensamma 

9 Några av de intervjuade menar att de nationella nätverk som finns för näringslivsansvariga 
också är viktiga. Någon menar att det nationella nätverket var viktigare innan den regiona-
la samverkan slog igenom på allvar. Utvecklingen är inte bara positiv. Risken finns att man 
bara ”tittar på varandra” inom regionen. En representant för en mindre kommun menar 
att ”SmåKom”, ett nätverk för små kommuner har varit viktigt för stöd och erfarenhetsut-
byte.
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bolag som bildats av Linköping och Norrköping, Marknadsföringsbolaget och 
Miljöteknikcentrum. Intrycket utifrån intervjuer och information från hemsi-
dor är att samverkan av alla tre typerna har ökat under de senaste åren (Jämför 
också med Hådal m.fl. �005).

En tidigare undersökning av samverkan i Östergötland (Hådal m.fl. �005) 
gav stöd åt den så kallade ”närhetsprincipen” det vill säga kommunerna sam-
verkar i första hand med angränsande kommuner. Storleken spelar däremot 
en mindre roll. Det är inte vanligare att mindre kommuner samarbetar med 
varandra än att mindre och större gör det. De intervjuade näringslivsansvariga 
i denna undersökning ger också uttryck för en stor enighet om att kommunal 
samverkan främst handlar om grannkommunerna, det vill säga med de tre–
fyra kommuner som man gränsar till inom länet, ibland också utanför. Detta 
samarbete styrs av konkreta frågor, till exempel kommunikationer, eller av att 
man är ålagda att samarbeta inom ramen för arbetsmarknadsområden. Det 
kan dock noteras att grannsamverkan i stor utsträckning påverkas av externa 
faktorer exempelvis administrativa gränser (arbetsmarknadsområden) och EU-
projekt. 

Det finns ett riktigt nätverk som är baserat på dem som är 
näringslivsansvariga som inte mäktar med att träffas mer än 
ett par gånger per år, men sen så finns också ett nätverk med 
de tre grannkommunerna. Där vi kanske träffas en gång i må-
naden eller varannan månad […] Klimatet vill jag påstå mel-
lan framförallt grannkommunerna är väldigt positivt måste jag 
säga, framförallt på näringslivssidan. Det är väldigt lättarbetat. 
Det är en öppen attityd, det är väldigt få dolda avsikter, om 
det överhuvudtaget finns några sådana. (Intervju med närings-
livsansvarig.)

Det upplevs också som att samverkan är personberoende. Intervjuerna visar 
att i de mindre kommunerna har samverkan mellan kommunerna ökat ge-
nom olika EU-projekt, ett exempel är samverkan mellan Valdemarsvik och 
kommuner i hela södra Östergötland kring projektet Ekubator, en inkubator-
verksamhet. Även här spelar Linköpings universitet en viktig roll i det entre-
prenörsprogram som är en viktig del av projektet (Ekubators hemsida; intervju 
Nils Ohlsson �009).

Näringslivsenkäten som gjordes inom ramen för detta projekt visar också 
att samverkan mellan näringslivsansvariga inom området är ganska omfat-
tande, men att de intensivaste kontakterna sker med grannkommunerna. 
Närhetsprincipen tycks således gälla även näringslivsområdet. Intensivast kon-
takter har näringslivsansvariga i samma län, kontakter med kommuner i andra 
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län var betydligt mindre viktigt för flertalet. Sannolikt varierar detta beroende 
på kommunens geografiska läge i länet. En jämförelse mellan min undersök-
ning och Jon Pierres undersökning pekar på att intensiteten i kontakterna mel-
lan kommunerna näringslivschefer blivit starkare.

Intervjuer med aktörer i Finspång indikerar att samverkan inom närings-
livsfrågor kan handla om flera olika närregioner. I intervjuerna framhålls att 
relationen till Norrköping är central för kommunen, bland annat beroende på 
hög ut- och inpendling. När det gäller näringslivsfrågor och arbetslivsfrågor 
verkar den så kallade ”ostkanten” (samarbete mellan Norrköping, Finspång, 
Valdemarsvik och Söderköping) vara av vikt (kommunerna utgör en arbets-
marknadsregion); de näringslivsansvariga träffas regelbundet. Näringslivschefen 
i Finspång betonar också samarbetet mellan alla länets näringslivsansvariga inom 
regionförbundets nätverk. Relationen till fjärde storstadsregionen är, liksom i 
andra mindre kommuner tvetydig. Finspång gränsar till södra Södermanland, 
och har på flera områden samverkan med Katrineholm, Vingåker och Flen. 
Diskussioner förs även om gemensamma satsningar kring till exempel turism 
och marknadsföring (intervju i Finspång). Även i Linköpings kommun upp-
levs flera närregionala nätverk som viktiga, även om allt större fokus kommit 
att riktas mot den fjärde storstadsregionen. Även om samarbetet kring nä-
ringslivsfrågor varierat i omfattning över tid, har samverkan successivt stärkts 
till exempel genom bildandet av ett gemensamt marknadsbolag, men också 
genom universitetsnära satsningar som Miljöteknikcentrum. Det kan noteras 
att universitetet är närvarande i alla dessa fall av samverkan, vilket troligen 
visar på vikten av att lärosätet finns representerat i båda städerna (intervju i 
Linköping).

Frågan är hur starkt samarbetsklimatet bland kommunerna i Östergötland 
är i dessa frågor. Johan Mörck (�008) har i sin avhandling om regionalise-
ringen analyserat kommunrepresentanters (ledande politiker och tjänstemän) 
synsätt på samverkan på regional nivå i Östergötland. Hans visar att det fun-
nits starka krafter för skapandet av en gemensam ”samarbetsnorm” inom länet. 
De personer han intervjuat menar att de har upparbetat tillit och förtroende 
för varandra, vilket har underlättat samarbete. De beskriver att aktörerna till-
sammans lyckats med att se bortom snäva kommunintressen och istället i hö-
gre grad anamma ett regionperspektiv. Hans undersökning visar också att de 
intervjuade upplever att spänningarna mellan större och mindre kommuner 
verkar ha minskat sedan Regionförbundet Östsams bildande. Dessutom be-
skrivs samarbetet mellan de större kommunerna (Linköping och Norrköping) 
som centralt för den regionala samverkan. Drar dessa kommuner åt olika håll 
påverkas även andra kommuner, i synnerhet de näraliggande, negativt. 

Erfarenheterna om ökad förståelse mellan olika kommunaktörer inom re-
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gionen dyker även upp i mina samtal med respondenter. Vikten av en stark 
storstadsregion verkar också delas av aktörer i de mindre kommunerna. Någon 
uttrycker en förståelse för att samarbetet måste börja någonstans. I min under-
sökning beskrivs samarbetsklimatet emellertid som mer problematisk, åtmins-
tone inom det näringspolitiska området. En del av de intervjuade närings-
livsansvariga i mindre kommuner upplever att de större i högre utsträckning 
än tidigare ”isolerar sig” ifrån de övriga. Satsningar kring marknadsbolag och 
universitetsnära samarbeten tenderar, enligt detta resonemang, att ske utan 
hänsynstagande till andra, mindre kommuner, i regionen. 

Ett fenomen som påverkat kommunernas näringspolitik under senare år 
är de olika rankingar av näringsklimat, företagsklimat etc. som sprungit fram. 
Mest känd är den ranking av kommunernas näringslivsklimat som årligen ge-
nomförs av organisationen Svenskt Näringsliv, men de senaste åren har andra 
rankingsystem också dykt upp. Till någon del har det varit fråga om att pre-
sentera alternativa system, men en misstanke är också att systemen tenderar 
att gynna eller missgynna vissa processer som främjar initiativtagarens syften. 
Rankingen har fått stor uppmärksamhet i massmedierna och fungerat som en 
”utvärderingsmekanism” i det kommunala näringspolitiska arbetet. Det har 
enligt många av de intervjuade också satt det kommunala näringslivsarbetet på 
agendan, gett en hel del uppmärksamhet, i varierande grad positiv.

Undersökningarna har dock kritiserats. Vad är det som egentligen mäts? 
Rankingen uppenbarar också en konkurrens mellan kommunerna som inte 
nödvändigtvis är positiv. Rankingen är inte ”objektiv” utan speglar vissa intres-
sen och värderingar. Risken finns naturligtvis att kommuner utformar närings-
politiken för att få en bättre placering på rankinglistan istället för att utgå från 
interna behov och intressen. Intervjumaterialet visar att kommunerna upp-
märksammat problemet, bland annat i samarbete med Regionförbundet. Egna 
undersökningar har genomförts med hjälp av SCB och de större kommunerna 
har också initierat egna undersökningar. 

Nu finns det ju … nu har ju den [Svensk näringslivs ranking] 
fått konkurrens, nu gör ju SCB en likadan som de släpper un-
gefär samtidigt och det är ju rätt kul för att där kan man ju se 
att man kan få stryk av den ena och kram av den andra inom 
nästan samma fråga. (Intervju med näringslivsansvarig.)

Undersökningarna kan tolkas som verktyg för att få en mer nyanserad bild av 
näringslivsklimatet, men också som ett sätt för kommunerna att skaffa sig en 
starkare kontroll över informationsflödet och bli mindre beroende av Svenskt 
Näringslivs ”styrning”. Konkurrensen mellan kommunerna är inte obefint-
lig. När det gäller till exempel företagsetableringar är det knappast möjligt att 
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”tänka regionalt”. Många av de intervjuade menar dock att det finns en ökad 
förståelse för att det är bättre att ett företag hamnar i östgötaregionen även om 
det inte hamnar i den egna kommunen. 

Material insamlat i Linköpings kommun visar att en stor kommun också 
kan fungera som samordnare av regionala insatser. Linköpings näringspoli-
tik sträcker sig i flera avseenden utanför kommunens gränser och man age-
rar ofta som en regional aktör. En genomgång av protokoll från den tidigare 
Näringslivskommittén i Linköping åren �996–�004 visar att en stor del av de 
projekt och insatser som diskuteras är regionala. Inställningen uttrycks klart i 
Linköpings kommuns slutdokument från LEGS-projektet:

Vår vision handlar om ett Linköping som tar ett regionalt an-
svar. För att hela regionen skall utvecklas måste alla samarbeta. 
Linköping vill aktivt verka för att Östergötlands kommuner 
tillsammans skapar en livskraftig region. Som största kommun 
vill Linköping också vara en ledande kraft i utvecklandet av 
Regionförbundet Östsam. (LEGS: Förslag till strategi för till-
växt och sysselsättning.)

Linköpings näringslivsbolag, Nulink, med nio anställda och större ekonomiska 
muskler än många andra kommunala och regionala aktörer, kan i vissa sam-
manhang också fungera som en resurs i det regionala samarbetet. 

… vi har ju bland annat gemensamt också tittat på det här 
med Svenskt Näringslivs ranking, alltså, vad kan vi göra som 
region och på vilket sätt skulle Linköping kunna då liksom 
ta på sig någon form utan samordningsroll gentemot andra 
kommuner vad gäller vad vi exempelvis tycker om den här 
rankingen, är det sant det som står i den, det som Svenskt 
Näringsliv får fram. (Intervju med Magnus Pettersson �009.)

Nulink fungerar här således som ett komplement till regionförbundet. Det 
finns inga starka indikationer på konkurrens mellan organisationerna, men 
från representanter för Östsam sida uttrycks en oro för att Linköping och 
Norrköping ”kör sitt eget race”, och att de övriga kommunerna hamnat i bak-
vattnet (jämför kapitel 4). 

Regionalisering av rollen som näringslivsansvarig i kommunen
Intervjuerna med näringslivsansvariga i kommunerna visar att regionalisering-
en har bidragit till att förändra näringslivschefsrollen. Vi kan till att börja med 
att konstatera att rollen som näringslivsansvarig (näringslivschef, näringslivs-



66

sekreterare) i flera avseenden skiljer sig från många andra kommunala tjänste-
mannaroller. Tjänstemännen inom näringslivsområdet har inte i uppdrag att 
arbeta med myndighetsutövning. De skall inte utöva tillsyn eller besluta om 
bidrag. Deras roll är snarare att fungera som förhandlare i förhållande till å 
ena sidan den övriga kommunala organisationen, å den andra sidan olika delar 
av näringslivet. Under de senaste åren har till exempel många av kommunala 
företrädarna för näringspolitiken ägnat sig en hel del åt förhandlingar med 
myndighetsutövande organisationer inom kommunen. Detta för att främja 
en ökad förståelse för näringslivets perspektiv i frågor som till exempel rör 
bygglov, miljötillsyn och alkoholtillstånd. 

En av de intervjuade menar att kommunens näringslivskontor kan betrak-
tas som en mäklarorganisation mellan näringslivet och den övriga kommunala 
organisationen. Näringslivsorganisationen befinner sig ofta i en dubbel roll. 
En näringslivsansvarig menar att han ibland måste vara tydlig med att förklara 
sin roll såväl inåt mot kommunen som utåt mot näringslivet. 

När man befinner sig i näringslivet skall man vara kommunens 
representant och förmedla och ha förståelse för kommunens 
frågor. Men å andra sidan när man befinner sig i kommunen 
så tycker jag att man skall vara näringslivets representant och 
förmedla budskapet från den sidan. (Intervju med näringslivs-
ansvarig.)

Från några av de näringslivsansvariga finns ibland en frustration över proble-
met med ”de ökade förväntningarnas missnöje”.

När man bollar upp och hittar problemställningar skapar man 
också en förväntning på lösningar och det är inte alls säkert 
att lösningen ligger på den kommunala planet, utan många 
gånger finns lösningen hos bolaget, företaget, näringsidkaren 
själv. (Intervju med näringslivsansvarig.)

Materialet tyder på att rollen upplevs som svår. Den näringslivsansvarige ska 
både vara ”fixare” åt näringslivet i kommunen och samtidigt företräda kom-
munen i kommunikationen med näringslivet. 

De intervjuade näringslivsansvariga ger uttryck för att den traditionella 
näringslivsansvarigrollen har utvecklats eller breddats. Tidigare var huvudfo-
kus på kommunikation med företagare; genom uppsökande verksamhet eller 
lösning av konkreta problem. Rollen beskrivs nu som mer mångskiftande och 
mer inriktad på strategisk verksamhet. De intervjuade påpekar att kontaktnät 
sätter igång nätverk, kompetensutbildning etc.
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Vi skall vara spindeln i nätet, se helheten … ha kontakter. 
(Intervju med näringslivsansvarig i kommun.)

För mig är rollen den mångsysslande strategen. (Intervju med 
näringslivsansvarig i kommun.)

Man kan säga att jag sysslar med en typ av koppleriverksam-
het. (Intervju med näringslivsansvarig i kommun.)

Delvis är dessa utsagor uttryck för ett nytt synsätt på rollen som näringslivs-
ansvarig, delvis ett uttryck för en växande näringslivspolitisk organisation i 
många kommuner. De mer konkreta företagskontakterna delegeras till sär-
skilda näringslivssekreterare, medan ”näringslivschefen” tar han om de mer 
övergripande frågorna. Intrycket stämmer med resultatet från SKL:s närings-
livsenkät: näringslivschefsrollen har breddats (Sveriges kommuner och lands-
ting �008). 

Inte minst de regionala frågorna har blivit viktigare för kommunens nä-
ringslivsansvariga. ”Tidigare sprang vi mest efter företagen, nu är det regionen 
som gäller”, som en av de intervjuade utrycker det. Den näringslivsansvariga 
i en av kommunerna ser det som sin huvudsakliga roll att agera på den regio-
nala nivån, och regionförbundet är då den primära arenan och partnern i detta 
arbete. Som redan nämnts deltar näringslivsansvariga i regionförbundets nät-
verk, men också i enskilda projekt, delregionala nätverk etc. Regionalisering av 
rollen som näringslivschef kan tolkas som en del av en professionalisering av 
näringslivschefsrollen. Tidigare spelade det nationella nätverket för näringslivs-
sekreterare rollen som arena för professionell gemenskap. Intervjuerna tyder på 
att regionala nätverk nu blivit viktigare. Via de regionala organen och via olika 
statliga och internationella projekt vävs aktörer med liknande roller samman. 
De idéer om regioner och ekonomisk tillväxt som kanaliseras via regionala 
och statliga organ utgör ett viktigt kitt för näringslivsansvarigas gemensamma 
identitet.

Att delta i regionala projekt och samarbeten skapar nödvändiga ”fönster 
till omvärlden” och stärker näringslivsansvarigas professionella identitet, men 
gör också näringslivsrollen mer spännande Flera av de näringslivsansvariga ger 
uttryck för att regionen gör deras arbete mer meningsfullt och intressant: 

Jag får ju många inbjudningar till regionala projekt, oftast EU-
projekt, oftast över länsgränserna. Det är ju jätteroligt. Oer-
hört stimulerande. För mig blir det ju att välja ut ett antal 
områden, helt nödvändigt, handlar ju om 59 nya förslag till 
projekt i veckan. Egentligen skulle jag kunna åka ut på hur 
många träffar som helst. […] gör ju att jag får kontakt med 
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människor, får höra om nya idéer. Herregud, att få vara med 
(!) (Intervju med näringslivsansvarig¨.)

Regionaliseringen av näringslivsrollen ger mening och gör rollen mer attrak-
tivt. Tankar om ett förbättrat näringslivsklimat och kommunikationer kan lätt 
mobilisera tjänstemän i kommunerna. Visionen om den ”regionala konkur-
rensstaten” skänker legitimitet och trygghet, en ideologi i ett sammanhang där 
det nationella inte längre klarar detta som tidigare. 

I de mindre kommunerna upplever de näringslivsansvariga dessutom ofta 
att de får ”driva politikerna framför sig” i regionala frågor. Detta har också 
observerats i tidigare undersökningar av näringslivspolitiken i mindre kom-
muner; tjänstemännen har ibland svårt att få uppbackning för strategiska sats-
ningar (se Granfelt & Hjort af Ornäs �003). De näringslivsansvariga ser det 
som sin uppgift att värna om det regionala perspektivet. Politikerna betraktas 
som, av naturliga skäl, bundna av kommungränserna, relationen till väljarna 
etc. En näringslivsansvarig beskriver också hur han upplever att andra närings-
livsansvariga är alltför bundna av kommungränserna:

Är man formell så sitter ju jag på ett uppdrag från kommunen 
och jag skall ju främst gynna min kommun, men skall jag få 
någon utveckling där måste jag också se till att regionen ut-
vecklas. […] Vi har haft många diskussioner [i nätverket] hur 
vi ska få upp diskussionen lite: jag sitter faktiskt i ett regionalt 
organ därför att jag har ett regionalt uppdrag också, hur ska vi 
få en del av de andra att förstå detta… det handlar inte bara 
om det lokala. (Intervju med näringslivsansvarig.)

Den näringslivsansvarige ser det som sin huvudsakliga roll att agera på den 
regionala nivån, och regionförbundet är då den primära arenan och partnern 
i detta arbete. 

Sammanfattning
Enligt det material som studerats här upplevs regionaliseringen påverka den 
kommunala näringslivspolitiken på flera sätt. Samarbete mellan kommunerna 
och mellan den regionala och kommunala nivån, framställs som mer frekvent 
och viktigare. Undersökningen visar också att det finns skilda uppfattningar 
mellan mindre och större kommuner och mellan regionnivå och kommuner. 
De mindre kommunernas uttrycker ett stöd för en mer aktiv näringslivspolitik 
på regional nivå, medan de större är mer tveksamma. Det är svårt att veta om 
regionaliseringen också påverkat utformningen av den kommunala närings-
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livspolitiken, men en del tyder på det. Regionaliseringen förefaller också på-
verka näringslivsansvarigas upplevelse av sitt handlingsutrymme, sin roll och 
identitet. 
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6. Avslutande analys och diskussion
Det övergripande syftet med denna undersökning har varit att analysera rela-
tionen mellan den regionala tillväxt- och näringslivspolitiken och den kom-
munala näringslivspolitiken i Östergötlands län. Studien har främst inriktats 
på hur centrala aktörer på regional och kommunal nivå hanterar och upplever 
relationen. De vägledande frågorna har varit: Vilken är de regionala organens 
roll i förhållande till den kommunala näringslivspolitiken? Hur förhåller sig 
kommunerna till de regionala organen inom näringspolitiken och hur ser man 
på regional samverkan inom området? Hur kan relationen mellan regional och 
lokal nivå på detta område karaktäriseras i termer av styrning, arbetsfördelning 
och skapandet av en gemensam identitet? I detta avslutande avsnitt försöker 
jag med utgångspunkt från de teoretiska perspektiv som presenterades i kapi-
tel � att analysera och diskutera resultaten av min undersökning. 

Konkurrensstaten förverkligad?
Inom statsvetenskap och sociologi hävdas ofta att staten i den industrialise-
rade världen under de senaste �0–30 åren har genomgått en omvandling från 
välfärdsstat till konkurrensstat. Medan välfärdsstaten i dess olika former var 
uppbyggd kring välfärdsproduktion, en Keynesiansk ekonomisk politik och 
prioriterade omfördelning av resurser, är konkurrensstaten främst inriktad på 
att locka till sig investeringar och företag genom att framstå som attraktiv och 
innovativ. Föreställningen om konkurrensstaten brukar i sin tur förknippas 
med ett ökat intresse för regionen. Den regionala nivån, snarare än den na-
tionella och lokala, har enligt detta synsätt blivit den centrala för ekonomisk 
utveckling och tillväxt. Medan välfärdsstaternas regionalpolitik främst inrik-
tades på fördelningspolitik, är konkurrensstaterna, enligt detta synsätt, mer 
inriktade på stöd till de större städerna och ”strategiska stadsregioner”.

Teorierna om konkurrensstaten och den nya regionalismen pekar på att 
konkurrens mellan regioner blivit ett viktigt inslag i den moderna statens 
politik. Regional mobilisering och nya idéer om dynamiken i den regional 
ekonomisk tillväxten antas vara viktiga aspekter i denna utveckling. I stor ut-
sträckning bekräftas denna beskrivning i föreliggande studie. Den regionala 
strukturen (samverkansorgan, samverkansformer, nätverk) som växt fram un-
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der de senaste decennierna präglas starkt av idéer om regional konkurrens 
och nya idéer om ekonomisk tillväxt. Samtidigt är utvecklingen inte entydig. 
Regionförbundets arbete inriktas till exempel knappast enbart på att stärka 
storstadsregionen, utan i lika hög grad på att balansera olika krav från små och 
stora kommuner. 

Det bör understrykas att förändringen av den regionala nivån är komplex. 
Regionaliseringen kan betraktas som en form av institutionell förändring. 
Snarare än genom en genomgripande och radikal förändring av systemet i sin 
helhet sker den emellertid genom att nya lager av organisationer och policys 
lagts på redan existerande lager. Staten är knappast en enad aktör i frågor som 
rör näringspolitik och tillväxtpolitik. Olika departement inom regeringskans-
liet och olika myndigheter har drivit olika linjer i dessa frågor. Detta kan na-
turligtvis tolkas som en vacklande politik, en konsekvens av bristande politisk 
vilja (se Pierre �009), men kan lika gärna tolkas som ett resultat av en medve-
ten politik för att hålla flera idéer igång samtidigt. Lösningen för att hantera 
den stora osäkerheten blir en form av policy-pluralism. 

Undersökning visar att regionförbundet vill fungera som en idéinriktad 
och flexibel utvecklingsmyndighet. Organisationens institutionella logik sätter 
dock gränser för ett renodlat arbetssätt av det slaget. Ett exempel på det är att 
regionförbundet är en federation av länets alla kommuner och måste övertyga 
om att satsningar, åtminstone på lång sikt, är till gagn för alla. Satsningen 
på en flerkärning storstadsregion är ett exempel där behovet av balansgång är 
uppenbart. Ett annat exempel rör relationen till staten. I vissa avseenden är 
regionförbundet en implementerande organisation i förhållande till statsmak-
terna, som till exempel förfogar över en del av de regionala utvecklingsmedlen, 
i andra avseenden är förbundet en organisation som driver en egen agenda på 
kommunernas uppdrag. Regionförbundets roll handlar här om en balansgång 
mellan idéer om näringslivspolitik och hänsynstaganden till de olika kommu-
nernas intressen och behov. Regionförbundet har en komplex roll mellan en-
treprenörsinriktad myndighet och konsensusmyndighet. 

Hur förhåller sig den framväxande regionala näringslivspolitiken till den 
kommunala? I kapitel � presenterades två perspektiv utifrån vilka denna rela-
tion kan förstås: ett aktörsinriktat perspektiv med fokus på förhandling och 
rationalitet, ett normativt institutionellt med fokus på idéer och identitets-
skapande.

Samordning och konflikt
I enlighet med det förhandlingsinriktade perspektiv som jag diskuterade i ka-
pitel � kan vi betrakta relationen mellan de kommunala och regionala nä-
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ringspolitiska aktörerna som ett komplext fall av ”policy co-ordination”. Den 
uppväxlade regionnivån, främst regionförbundet, kan ses som en ny institu-
tionell ordning (spelregler och normer) som kommunerna måste förhålla sig 
till, men som också innebär möjligheter till ökad samordning för att gynna ge-
mensamma mål. Frågan är hur de olika aktörerna i dessa processer samverkar. 
Inom detta perspektiv görs ibland en icke-värderande skillnad mellan positiv 
och negativ samordning. Positiv samordning innebär att den regionala nivån 
stärker och utvecklar den kommunala näringspolitiken. Negativ samordning 
innebär istället att nivåerna hålls åtskilda från varandra; överlappningar und-
viks och aktörerna håller sig utanför varandras revir. Hur har då den stärkta 
regionala nivån påverkat kommunernas verksamhet inom näringslivsarbetet i 
det fall som undersökts här? I vilken utsträckning är regionernas verksamhet 
att betrakta som i första hand komplementär till kommunernas verksamhet, 
och i vilken utsträckning griper de nya regionbildningarna in i kommunernas 
verksamhet inom olika områden? 

Den övergripande bilden är att den regionala nivån kompletterar och ut-
vecklar den kommunala näringslivspolitiken, d.v.s. att det finns en blandning 
av negativ och positiv samordning. Kommunernas näringslivsansvariga är po-
sitiva till regionförbundets roll i infrastruktur- och utbildningssatsningar. Det 
antyder att de uppfattar regionförbundets roll som både kompletterande och 
utvecklande inom dessa områden. Kommunerna har starka intressen och en-
gagemang på dessa områden och arbetar tillsammans med regionförbundet för 
att åstadkomma gemensamma lösningar på olika utmaningar. De näringslivs-
ansvariga kan sägas vara mer tveksamma till regionförbundets stöd till kom-
munernas näringslivsarbete. Regionförbundets ökade ansträngningar på detta 
område verkar emellertid ha lett till en ökad uppskattning hos kommunerna, 
framförallt hos de mindre. Det skapar mötesplatser, mobiliserar aktörer för 
olika projekt och bidrar med kunskap (utredningar, seminarier etc.) som de 
små kommunerna inte har möjlighet att producera och ta del av. Stödet ger de 
mindre kommunerna möjligheter till kompetenshöjning, men det kan också 
öka regionförbundets inflytande över de mindre kommunernas näringspoli-
tiska inriktning. 

Samtidigt visar materialet att kommunaktörer oftast primärt betraktar nä-
ringslivspolitiken som något som man vill hantera utan alltför mycket inbland-
ning utifrån. Möjligheterna till samverkan ses som begränsade. Detta påverkas 
av starka föreställningar om vikten av ett kommunalt självstyre. I synnerhet i 
relationen mellan de större kommunerna och regionförbundet betonas ofta 
vikten av negativ samordning: Aktörerna är noga med att betona skillnader i 
uppgifter och att nivåerna bör hållas åtskilda och hantera olika typer av frå-
gor. En möjlig förklaring till denna inställning är att, som studien visat, större 
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kommuner som Linköping fungerar inte bara som lokala utan även regionala 
aktörer i många sammanhang. Potentiella risker finns alltså för överlappningar 
och revirstrider mellan den lokala och regionala nivån, vilket gör det viktigt 
att klargöra skillnader i mandat. Regionförbundets roll är naturligtvis i detta 
avseende komplex såtillvida att man både är en självständig organisation med 
eget mandat och samtidigt arbetar på uppdrag av kommunerna. 

Den än så länge oklara utvecklingen av nya storregioner skapar dessutom 
en viss ”stress” i relationen mellan den lokala och den regionala nivån. Vilka 
storregioner skall man förhålla sig till i framtiden? De nyare storregionerna 
Skåne och Västra Götaland har byggt upp allt tätare samarbeten och struktu-
rer för näringspolitik och hur skall de östgötska kommunerna förhålla sig till 
denna snabba utveckling? I sjukvårdsfrågor tenderar intresset i Östergötland 
vara riktat mot samarbete söderut, men när det handlar om näringspolitik 
tycker många att Mälardalen är mer relevant. Både Linköping och Norrköping 
bevakar till exempel sina intressen som en del av en mälardalsregion genom 
att vara associerade medlemmar i det så kallade Mälardalsrådet. Många av 
randkommunerna i länet har samverkan med kommuner över länsgränsen, till 
exempel kring strukturfondsmedel. Slutsatsen är att kommunerna i allt högre 
grad måste förhålla sig till olika strukturer och krav i näringslivspolitiken.

Den kommunala samverkan inom näringslivsområdet sker på olika sätt, 
men de centrala aktörerna (näringslivsansvariga) menar att samverkan med 
de näraliggande kommunerna är viktigast, oavsett storlek. Intervjuerna visar 
att det finns en pragmatisk inställning till samverkan. Någon vilja till starkt 
institutionaliserade samarbeten verkar inte finnas, utan samverkan sker i kon-
kreta projekt i frågor där fördelarna är ”uppenbara”. De större kommunerna, 
Linköping och Norrköping, intar en särställning. Deras samarbete inom ra-
men för den fjärde storstadsregionen har institutionaliserats genom bland an-
nat ett marknadsbolag och olika universitetsnära satsningar. Men, samverkan 
byggs upp långsamt och inte utan vissa spänningar och viss misstänksamhet. 
Ofta hävdas att konkurrensen mellan kommunerna minskar, samtidigt som 
olika rankingar, till exempel Svensk näringslivs ranking av företagsklimatet, 
underblåser spänningar mellan dem. 

Sammantaget tycks den positiva samordningen inom näringslivspoliti-
ken hållas på en begränsad nivå. Fältet förefaller vara svagt institutionaliserat. 
Ofta pekar de intervjuade på otydligheter när det gäller ansvar, misstro mellan 
mindre och större kommuner och beroende av personkontakter. En del kom-
muner efterfrågar en ökad regional samordning av näringslivspolitiken, men 
huvudintrycket är trots allt att de flesta i huvudsak vill behålla en avsevärd au-
tonomi inom detta område. Den regionala styrningen kan beskrivas som svag 
– den ger inga tydliga incitament till samverkan inom näringslivspolitiken. 



75

Samarbete mellan kommunerna är något som, i den mån det förekommer, 
sker underifrån. 

Idéer och identitetsskapande
Det andra perspektivet på samordningsprocesser som diskuterades i kapitel � 
var det normativa institutionella. Institutioner fungerar i enlighet med detta 
perspektiv inte bara som incitamentsstrukturer, utan påverkar och interagerar 
även med aktörers identiteter och kapaciteter. Regionaliseringen kan, utifrån 
detta perspektiv, betraktas som en institutionalisering i den bemärkelsen att 
den ger uttryck för en mängd värderingar och för en logik om vad som är 
ett önskvärt, rimligt eller lämpligt beteende. Regionaliseringen innebär således 
inte bara en förändring av spelregler; nya institutionella arrangemang förknip-
pas också med vissa idéer, normer och föreställningar. 

Undersökningen visar att regionaliseringsprocessen kan förstås som upp-
byggandet av gemensamma identiteter och föreställningar. För det första är 
det tydligt att en del av det regionala samverkansorganets verksamhet på det 
näringslivspolitiska området kan betecknas som idémässig och normativ styr-
ning. Regionförbundet ser det som sin uppgift att samla aktörer kring gemen-
samma visioner och idéer. Det handlar i många fall om att konstruera samhö-
righet (till exempel kring storstadsregionen eller en polycentrisk region), och 
att sprida idéer om tillväxt och innovation. På ett mer övergripande plan före-
faller olika koncept eller teorier, till exempel innovationssystem, spela en stor 
roll för stärkandet av nya institutionella ordningar inom näringslivsområdet. 
Idéer får legitimera olika satsningar, men spelar också en roll vid utformning av 
dem. Regionförbundet ägnar en stor del av sin verksamhet till att formulera vi-
sioner och lansera och kanalisera idéer kring innovationer, tillväxt och närings-
livspolitik. Olika nätverk, till exempel med näringslivsansvariga, fungerar som 
kanaler för idéer och skapande av samsyn kring näringslivsfrågor. Materialet 
om kommunernas näringslivspolitiska mål tyder på att sådana idéer har fått 
ett starkt fäste i kommunerna, vilket kan tolkas som en del av en övergripande 
trend och inte med nödvändighet kan knytas till regionaliseringen. De regio-
nala strukturerna fungerar härvidlag som institutioner som stärker vissa idéer 
och arbetssätt. Frågan är i vilken mån den regionala strukturen tenderar att 
fungera som en ”tvingande kostym”, som utesluter andra perspektiv?

För det andra tyder intervjumaterialet också på att regionaliseringen har 
påverkar de näringslivsansvarigas tolkning av den egna rollen. Rollen som 
näringslivsansvarig är mångfacetterad och omfattar olika typer av uppgifter. 
Kärnan i arbetet är den direkta kommunikationen med näringslivet i kommu-
nen. Många av de intervjuade betraktar sig som en typ av mäklare mellan kom-
mun och näringsliv. Rollen verkar dock ha breddats. Den näringslivsansvarige 
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förväntas inte bara inrikta sig på dialogen med näringslivet, utan också ar-
beta med mer långsiktiga och strategiska utvecklingsfrågor. Denna utveckling, 
breddning, av rollen sker i nära samspel med den regionala utvecklingspoli-
tiken. Den regionala arenan erbjuder legitimitet och kanske också inflytande 
för de näringslivsansvariga, men samtidigt utgör den traditionella rollen som 
näringslivsansvarig på lokal nivå fortfarande arbetets kärna. 

Politikområdets dynamik
Avslutningsvis vill jag reflektera kring några karaktäristiska drag i samverkan 
om lokal och regional näringslivspolitik – ett område med i många fall svaga 
institutionella strukturer och små resurser. Det visar sig att enskilda individer 
är viktiga i utvecklandet av näringslivspolitiska strategier och upprätthållan-
det av nätverk. Områdets lösa karaktär skapar utrymme för de aktörer som 
lyckats bygga upp stabila nätverk. Ett intryck är att en fungerande samver-
kan underlättas om det finns tillit och förtroende mellan centrala aktörer. 
Överlappningar och dubbelarbete kan undvikas genom informella överens-
kommelser. Samarbeten mellan individer och organisationer är dock bräck-
liga, eftersom det ofta finns en osäkerhet om vad som kommer att hända om 
centrala personer försvinner. Samtidigt finns mekanismer som skapar stabi-
litet. Exempel på det är framväxten av Linköpings näringslivsbolag Nulink 
och regionförbundet, organisationer med betydande resurser och kapacitet att 
agera pådrivande. 

Kommunernas benägenhet att imitera andra kommuner inom närings-
livspolitiken riskerar ibland att leda till vad jag skulle vilja beskriva som ett 
slags flockbeteende. Karaktäristiskt för området är svårigheterna att mäta re-
sultat, vilket leder till att kommunerna lätt springer åt det håll som uppfattas 
som ”senaste mode” inom området. Passivitet uppfattas som riskabelt; det är 
bättre att göra något än ingenting alls. Den allt starkare betoningen av kunskap 
och innovationer för ekonomisk tillväxt har till exempel gjort universitetet 
till en viktigare partner för kommunerna, inte minst för att stärka närings-
livspolitikens legitimitet. Statliga organs styrning av regionalpolitik och sam-
verkan mellan kommunerna i alltför ensidiga riktningar (till exempel krav på 
samverkan enligt vissa organisationsmodeller) riskerar att ytterligare hämma 
kreativiteten och ”lärandet” i framförallt de mindre kommunernas näringspo-
litiska strategier. Studier som har gjorts kan ofta inte tydligt visa på effekter av 
näringslivspolitiska satsningar. Samsyn kring hur lokal och regional närings-
livspolitik ska bedrivas är ibland viktig, men får inte övergå i ”enformighet”. 
Regionförbundet, liksom universitetet, borde kunna spela en viktig roll som en 
arena för kritisk diskussion och reflektion.
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