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Kapitel 8. Institutioner, organisationer och nätverk  
– tre begrepp som hjälper oss att förstå samhällsförändringar

Brita Hermelin
Politik och planering handlar ofta om att generera samhällsförändringar. Ex-
empel på en idag aktuell politisk utmaning och som kräver genomgripande 
omställningar är frågan om hållbar ekologisk utveckling. En sådan utveckling 
berör och kräver förändringar i genomgripande fysiska strukturer – exempel-
vis för transporter och mobilitet. Det förutsätter även att individers förändrar 
sina beteendemönster – exempelvis för avfallshantering och energiförbruk-
ning. 

Detta kapitel syftar till att förstå förutsättningar för samhällsförändringar 
på en teoretisk nivå. Diskussionen är strukturerad utifrån tre grundläggande 
begrepp för samhälleliga organisationsformer och samhällsprocesser. Dessa 
begrepp är institutioner, organisationer och nätverk. I kapitlet diskuteras hur 
dessa element är relaterade till stabilitet och varaktighet, respektive samhälls-
förändringar. 

Temat för detta kapitel berör samhällsvetenskapliga discipliner och områ-
den brett och här är det endast möjligt att ge en översiktlig bild kombinerat 
med ett selektivt urval av några aktuella debatter. Författarens bakgrund inom 
kulturgeografi, ekonomisk geografi och ekonomisk sociologi och intresset för 
kunskapsutveckling och ekologisk hållbarhet har påverkat valet av teorier, be-
grepp och exempel.

Institutioner och organisationer
En nyckel till förståelse för förutsättningar för samhällsförändringar – och 
som är syftet med detta kapitel – är en medvetenhet om den motsatta proces-
sen, dvs. stabilitet och friktioner som förhindrar eller fördröjer förändring. 
I detta sammanhang spelar institutioner en viktig roll. Institutioner har en 
stabiliserande effekt samtidigt som de är avgörande förutsättningar för sam-
hällsförändringar. 

Institutions are the kinds of structures that matter most in the 
social realm: they make up the stuff of social life (Hodgson 
2006, s. 2).

Citatet ovan är hämtat från en ofta refererad artikel som definierar innebör-
den av institutioner och diskuterar hur institutioner verkar i samhället. Enligt 
citatet är institutioner de viktigaste och mest centrala grundpelarna i samhälls-
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livet. Institutioner omfattar både människors subjektiva uppfattningar såväl 
som organisatoriska formeringar. Subjektiva uppfattningar kan exempelvis 
handla om normer för individers ansvar för ekologisk hållbarhet och organi-
satoriska formeringar är exempelvis det demokratiska systemets församlingar 
i fullmäktige. Institutioner är etablerade och för-givet-tagna system och sam-
hälleliga ”överenskommelser”. De strukturerar samhällelig och social interak-
tion (Hodgson 2006). 

Litteraturen skiljer ofta mellan den äldre institutionella teorin som är 
framvuxen ur sociologisk teori och den nya institutionella teorin med bak-
grund i ekonomisk teori. I det senare fallet står texter av Douglass North 
(exempelvis 1990) – Nobelpristagare i ekonomi 1993 – ofta i centrum. Den 
senare inriktningen är kritisk mot vissa grundläggande antaganden i ekono-
misk traditionell teori. Denna kritiska hållning gäller bland annat den neo-
klassiska skolans antaganden om perfekt information och instrumentell ratio-
nalitet. Det betyder att studier måste beakta tids-rums-specifika förhållanden 
och ”institutionella landskap”. Den nya institutionella teorin antar villkoren 
om knappa resurser och konkurrens (Rafiqui 2008). 

Ett institutionellt perspektiv kan särskilja, å ena sidan, institutionella ar-
rangemang och organisatoriska former från, å andra sidan, institutionell kon-
text (environment). Institutioner i betydelsen organisatoriska former omfat-
tar exempelvis politiska organ, företag och marknaden. Institutionell kontext 
syftar till formella och informella element och regelsystem. Här ingår kultur, 
normer, sociala rutiner samt juridiska regleringar (Martin 2000). Denna in-
delning relaterar till den nya institutionella teorin (North och Davis 1971, 
refererad till i Rafiqui 2008) och kan enkelt utryckas som institutioner som 
”spelets regler” (kontext) och institutioner som aktörer i detta spel (organisa-
toriska former och aktörer).

Ett konkret exempel på hur institutioner utvecklas över tiden och från det 
kulturgeografiska fältet är en ofta refererad modell om regioners institutiona-
lisering och som utvecklats av Paasi (1991). Fyra stadier definieras: (1) precise-
ringen av regioners territoriella utsträckning och dess gränser, (2) etableringen 
och förstärkt igenkännandet av symboler för regionen, (3) utvecklingen och 
framväxten av institutioner som agenter för socialiseringen av det regionalt 
utmärkande, (4) konsolidering av regionen i vidare samhälleliga och ekono-
miska strukturer genom fortgående av institutionaliseringsprocesser beskrivna 
i steg ett till tre. Passi betonar att identifikationen och identiteten är viktiga 
komponenter för regioners institutionalisering (Mackinnon 2009). Identifi-
kation syftar på hur de som ”tillhör regionen” (dvs. befolkning och andra som 
verkar här eller känner anknytning) utvecklar känslor av tillhörighet och bil-
der av ”sin region”. Identitet syftar på hur de som finns ”utanför” identifierar 
regionen och förknippar den med specifika egenskaper och attribut.

Exempel på reproducering av regioner genom symboler, föreställningar 
och handling är midsommarfiranden i Dalarna, miljöer i Bergslagen bruks-



69

orter med järnbruken, dammanläggningar och arbetarbostäder samt föreställ-
ningar om småföretagaranda i Gnosjö. Reproduceringsprocesser sker genom 
för-givet-tagna föreställningar och rutinartade och oreflekterade beteenden. 
Det beror på att vi tenderar att följa ett mönster som upprepar hur vi tänkt, 
handlat och skapat tidigare (Hodgson 2006, s. 8). Reproducering relaterar till 
platser och regioners stigberoende och kan också generera inlåsningseffekter, 
det vill säga begränsningar vad gäller olika vägar för förnyelser av lokala för-
sörjningsmöjligheter och återväxt av samhällen. 

Olika exempel på institutioner och som påverkar och sätter ramar för be-
teenden och kommunikation är språk, tekniska standard och juridiska reg-
leringar. Institutioner innebär en förutsägbarhet som är nödvändig för sam-
hällsfunktioner och för både individers och organisationers strategier och 
beslut inför framtiden. Institutioner står inte bara för stabilitet utan också för 
kontinuitet och ackumulation av kunskap och erfarenheter (Rolfstam 2009, 
p. 352). 

I det politiska arbetet för ekologisk hållbar utveckling kan olika överens-
kommelser från internationella möten betraktas som strävan efter att etablera 
nya institutionella ramar; med andra ord att förändra spelets regler (t.ex. Low 
och Astle 2009). Sådana överenskommelser och med brett genomslag om-
fattar Brundtlandrapporten publicerad 1987 utarbetad genom ”Världskom-
missionen för miljö och utveckling” på uppdrag av FN (Elliot 2009) och 
handlingsprogrammet Agenda 21 från FNs världstoppsmöte i Rio de Janeiro 
år 1992. Överenskommelsen om Agenda 21 och de organisatoriska och in-
stitutionella processer som detta genererade innebar att frågan om miljö och 
ekologisk hållbarhet blev en lokal angelägenhet. I Sverige inrättade kommu-
nerna lokala Agenda 21 kontor. I en rapport från Naturvårdsverket (2007) 
beskrivs att ”De svenska kommunerna har … bedrivit ett mer omfattande 
arbete för hållbar utveckling än den lokala nivån i något annat land” (s. 7). 
Institutionaliseringen av hållbarhetsarbetet i Sverige har sålunda inneburit att 
kommunerna har haft stor betydelse för hållbarhetsarbetet och att mycket av 
detta arbete för ekologisk hållbar utveckling skett med bakgrund i normer 
och incitamentsystem snarare än genom juridisk tvingande reglering (Keski-
talo och Liljenfeldt 2012; se även Andersson och Hermelin 2012; Gustavsson 
2012). 

Ekologisk hållbarhet förutsätter insatser och omställningar på alla geogra-
fiska nivåer. De insatser som utförs för att ställa om mot ekologiska hållbara 
system gör skillnader samtidigt som kritiska röster höjs att omställningen är 
otillräcklig för att hindra fortsatta klimatförändringar med allvarliga kon-
sekvenser för säkerhet och försörjningsmöjligheter. Institutionell teori och 
aspekterna stigberoende och inlåsning ger förståelse för en sådan tröghet. 
Stig-beroende omfattar motstånd och hinder för förändringar och har sin för-
klaring i många element. Förändringar kan betyda att tidigare ekonomiska 
och sociala investeringar förloras, att personer förlorar makt och resurser, hot 
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mot relevansen i individers kapacitet och kompetens och hot mot känslan av 
trygghet i rutinartade beteenden och förutsägbarhet. Samhällsprocesser sker 
ofta genom samförstånd och kompromisser. Det är enklare att vara överens 
om det som känns vant och bekant (Pikhala et al. 2007) och det som är in-
stitutionaliserat än om organisationsformer och tillvägagångssätt som ännu är 
oprövade.

Det finns en diskussion som pekar på att området hållbar utveckling for-
maliseras och utvecklas till en symbolpolitik genom en stor betoning på hand-
lingsplaner, rapporter och indikatorer. Å ena sidan höjs kritiska röster mot 
att denna formalisering innebär en liten faktiskt betydelse för målet hållbar 
utveckling. Symbolpolitik som genererar symboler snarare än mer konkreta 
effekter kan uppstå då det saknas ekonomiska eller materiella resurser (Hap-
paert 2012). Å andra sidan kan man hävda att symboler spelar roll som kom-
ponenter i visioner. Visioner, normer, värderingar och diskurser är i sin tur 
viktiga för förändringprocesser. Rio+ 20 Summit (FNs möte i Rio de Janeiro 
2012) utvecklade och etablerade begreppet ”grön ekonomi” och en diskursiv 
förståelse – en institutionaliserad norm – att ekologisk och ekonomisk tillväxt 
och utveckling är varandra understödjande (Happaert 2012). Utifrån FNs 
inflytande och också att grön ekonomi är ett begrepp som passar väl i samtida 
dominerande normer av tillväxt har visionen om grön ekonomi fått en vidare 
spridning till olika politiska nivåer och olika politiskt initierade handlings-
program. 

Grön ekonomi har snabbt inkluderats som ett diskursivt element i insti-
tutionella ramar och ”spelets regler”. Denna är exempelvis inkluderad i slut-
rapporten från regeringen framtidskommission; Svenska framtidsutmaningar 
(2013). Regeringen är en av ”spelets aktörer”. I indelningen av institutioner 
som spelets regler respektive spelets aktörer, relaterar organisationer till det 
senare.

Organizations are special institutions that involve (a) criteria 
to establish their boundaries and to distinguish their members 
from nonmembers, (b) principles of sovereignty concerning 
who is in charge, and (c) chains of command delineating 
responsibilities within the organization (Hodgson 2006, s. 8).

Enligt citatet ovan och från Hodgsons artikel om institutioner är organisa-
tioner en specifik form av institutioner. En organisation definieras här som att 
den har någon form av gränser och man kan särskilja vad och vem som ingår. 
Vidare finns det någon form av ledning, beslutsordning och ansvarsfördelning 
(Hodgson 2006). 

I kontexten av diskussionen om nätverkssamhället och styrformer i termer 
av governance kan man emellertid reflektera över definitionen av organisa-
tion i citatet ovan. Ökad intensitet av interaktion innebär att organisatoriska 
gränser blir mindre tydliga och vad som är endogent och exogent blir allt 
svårare att avgränsa. Nätverk kan betraktas som en organisationsform (eller 
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organiseringsform) och har en stor uppmärksamhet i forskningen. Nätverk är 
temat för följande avsnitt.

Nätverk, socialt kapital och platser
Nätverk utgör en central bild eller metafor för vår tids samhällen och sam-
hällsliv. Castells (1996) skrifter om nätverkssamhället har fått brett genom-
slag i diskussionen om övergripande samhällsförändringar. Nätverk handlar 
om organisation och process. Frågan om nätverk som dynamisk process och 
utifrån en mer detaljerad analys diskuteras i Granovetters artikel från 1973 
med titeln The Strength of Weak Ties, dvs. styrkan av svaga länkar. Syftet med 
artikeln var att utveckla en nätverksteori om relationer mellan nätverksinter-
aktioner på, å ena sidan, en mikronivå mellan individer och, å andra sidan, 
den storskaliga mer vida samhälleliga makronivån. Det handlar exempelvis 
om hur relationer mellan individer och som påverkar beslut av rekryteringar 
för anställningar har samband med arbetsmarknadens generella strukturer av 
integration och marginaliseringsprocesser. 

I artikeln (Granovetter 1973) särskiljs starka från svaga länkar. Styrkan av 
en länk mellan individer relaterar till tiden man har varit i kontakt, känslomäs-
sig intensitet, intimitet och ömsesidighet i relationen i fråga. Detta handlar 
om sociala nätverk och relaterar till socialisering. Hypotesen är att ju starkare 
en länk är desto mer lika blir individerna som ingår i relationen. Teorin tänker 
sig sociala strukturer som kluster av individer som har ömsesidiga relationer 
av starka länkar. Det betyder att diffusion och spridning genom starka länkar 
har relativt begränsad räckvidd och att denna är relativt förutsägbar. I kontrast 
till den begränsade kapaciteten hos starka länkar till vidare spridning av idéer, 
kunskap och resurser framför Granovetter teorin om styrkan i svaga länkar 
och att svaga länkar är mer effektiva för vidare spridning av information och 
innovationer. Fler personer, organisationer, miljöer och platser nås via sprid-
ning och interaktion genom svaga länkar (Granovetter 1973). Svaga länkar är 
mellan individer som hittills inte varit integrerade eller i kontakt.

Sammanfattningsvis kan detta tolkas som att etableringen av kanaler och 
utbyte via svaga länkar är en viktig potential för dynamiska processer som 
innebär kunskapsutveckling och spridning av idéer och kunskap i mer utbred-
da nätverk. Men det är också viktigt att framhålla att teorin inte hävdar att alla 
svaga länkar har en sådan kapacitet, det gäller endast för de som fungerar som 
bryggor mellan kluster (Granovetter 1983). Diffusion av ny kunskap ställer 
inte bara krav på avsändaren utan också på mottagarsidan. Svaga länkar kopp-
lar samman aktörer och organisationer som kan ha grundläggande åtskilda in-
stitutionella ramar (socialt, materiellt, kulturellt, etc.) och detta kan begränsa 
möjligheter att ta emot och integrera resurser (kunskap, innovationer, etc.) 
(Rolfstam 2009, s. 353).

Granovetters (1985) teoriutveckling av sociala nätverk har också utvecklat 
begreppet embeddedness och som hjälpligt kan översättas till svenska som in-
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bäddning. Detta handlar om hur beteenden generellt sett är inbäddade i nät-
verk av sociala relationer. Inbäddade relationer har likheter med starka länkar. 
Inbäddning handlar om personliga relationer och ömsesidiga förtroenden. 
Förtroende är ett viktigt nyckelord. Detta understöds av gemensamma nor-
mer och traditioner för beteenden. Inbäddning har inflytande på beslutsfat-
tanden i arbetsliv och samhällsliv (Rafiqui 2008).

The embeddedness argument stresses instead the role of 
concrete personal relations and structures (or ”networks”) 
of such relations in generating trust and discouraging 
malfeasance (Granovetter 1985, s. 490). 

Under de senaste decenniernas teoretiska diskussioner inom geografin (och 
om lokal och regional utveckling) har det funnits en stark tendens att ”för-
rumsliga” (eng. spatialize) det sociologiska begreppet inbäddning. Det betyder 
att inbäddning har begreppsmässigt nära kopplats till rumslig aspekt och plat-
saspekt. Enkelt uttryckt är argumenten att delade erfarenheter av att leva och 
verka på en gemensam geografisk plats är en viktig komponent för att utveckla 
relationer av inbäddning, starka relationer och förtroende (Mackinnon 2009). 
Dessa starka relationer omfattar socialt kapital. Processer av institutionalise-
ring och utveckling av socialt kapital innebär ett regionalt och lokalt stigbero-
ende och som kan generera resurser och också inlåsningar (Mackinnon 2009). 

The role of social capital in regional development seems to be 
two-edged (Pikhala et al 2007). 

Det två-eggade svärdet och enligt citatet ovan från Pikhala et al. (2007) 
handlar om hur socialt kapital både kan vara en resurs och ett hinder mot 
förnyelse. Ett exempel på forskare som framhåller hur det sociala kapitalet är 
ett hinder som försvårar förnyelse är Richard Florida. Genom sin teori om den 
kreativa klassen argumenterar han att platser med starkt socialt kapital och 
täta sociala nätverk är de sämsta platserna för innovationer och kreativa pro-
cesser (Florida et al. 2002 refererad till av Pikhala et al. 2007). Detta är i över-
enstämmelse med samtida och dominerande diskurser om att städers mång-
fald av möjligheter till relationer utgör de mest intressanta och potentiella 
miljöerna för dynamisk utveckling. På andra sidan av denna debatt kan man 
placera något tidigare forskningsdebatt om socialt kapital och där Putnam var 
en viktig inspirationskälla. Här betonas framförallt betydelsen av förtroende 
(Putnam 1993 och 2000, refererad till i Farole et al. 2010).

En medelväg i denna fråga om lokal utveckling och socialt kapital är att ba-
lansen mellan strukturer av starka och svaga länkar genererar förnyelse och regi-
onal utveckling. Starka länkar behövs för att skapa en grund för förtroende och 
stabilitet i samhället och svaga länkar innebär att nya kombinationer av resurser, 
erfarenheter, kunskap och dynamisk förnyelse kan ske. Forskare menar också 
att diskussionen om sociala nätverk använder sig av allt för generella begrepp 
och att exempelvis uppdelningen mellan svaga och starka länkar är för oprecis 
(Mackinnon 2009). Länkar och relationer är ett mer mångfacetterat fenomen 
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och som det behövs mer precisa definitioner för (Grabher och Ibert 2006). 
Med bakgrund i en ”för-rumsligad” förståelse av inbäddning och därmed 

att socialt kapital företrädesvis utvecklas i geografisk närhet i kombination 
med ett ökat intresse för förmåga till omställning och dynamiska processer 
genom svaga länkar har geografer riktat ett ökat intresse mot mellanregionala 
nätverk. Tesen är att mellan- eller interregionala nätverk ökar förutsättningar-
na för kopplingar via svaga länkar och därmed tillgång till kontrasterande och 
kompletterande resurser i relation till den intraregionala sociala strukturen av 
starka länkar (Farole et al 2010; Mackinnon 2009). 

Diskussionen ovan om institutioner, organisationer och nätverk ger grund 
för att hävda att det inte är stig-beroende, stabilitet och inlåsningar som är 
den stora utmaningen för forskningen att analysera. Det är snarare förmåga 
till förändring och dynamik som är den svåra frågan. Detta är extra angeläget 
utifrån den övergripande samhällsutmaningen om hållbar utveckling och som 
förutsätter att samhällsförändringar sker. Utifrån samhällsutmaningen håll-
bar ekologisk utveckling och som förutsätter grundläggande omställningar i 
tekniska och samhälleliga system har intresset för förändringsförmåga och att 
bryta negativa inlåsningar i stig-beroende-processer ökat. I Nederländerna har 
ett forskningsfält inom transition management utvecklats i nära interaktion 
med politik för ekologisk hållbarhet (Voss et al. 2009). Detta fält handlar om 
governance eller nätverksstyrning för hållbar utveckling och om behovet av 
nya former för interaktion mellan politik, civilsamhället och privata företag 
för att generera hållbar utveckling. Denna diskussion placerar organisationer 
och nätverk i centrum (Happaert 2012). 

Att forska om hållbar ekologisk omställning
Utifrån en studie om kommuners arbete för hållbar utveckling i Östegöt-
landsregionen (Stanojcic och Hermelin 2013) kan det ytterligare konkreti-
seras hur begreppen institutioner, organisationer och nätverk är viktiga för 
att arbeta med empiriska studier. Studien behandlar kommunala projekt och 
nätverk för ekologisk hållbarhet och syftet var att undersöka hur kommuners 
projektarbete för ekologisk hållbarhet sker i nätverk och omfattar kunskaps-
utbyten och kunskapsutveckling. Resultaten visar att nätverkskapaciteten va-
rierar i betydande grad mellan de stora och små kommunerna i regionen och 
att detta är något som förstärker de stora kommunernas jämförelsevis stora 
resurser ytterligare och skillnaden mot de små kommunerna ökar. Vidare kan 
projektfinansiering och projektifiering av omställning mot hållbar utveckling 
betraktas både som en svaghet och en styrka. Projektorganisering innebär å 
ena sidan brist på kontinuitet och att insatserna inte institutionaliseras i mer 
varaktiga organisatoriska former. Å andra sidan kan projektifieringen ge ut-
rymme för svaga länkar och därmed dynamiska processer och vidare sprid-
ning av idéer och resurser. Utmaningen blir således att institutionalisera och 
skapa varaktighet i en förändring. Strukturer i kommunerna och som består 
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av, å ena sidan, institutionaliserade organisationsformer som miljöenheter, 
miljösamordnare och politiska planer samt statliga regleringar och påbud på 
området och, å andra sidan, snabbare föränderligheter av nätverk och projekt 
är beroende av varandra. 

Studien över hållbarhetsprojekt i Östergötlandsregionen (Stanojcic och 
Hermelin 2013) visar att ekologisk hållbarhet onekligen är ett prioriterat mål 
i de undersökta kommunerna, men kanske ändå inte sätts i första rummet. 
Detta har sin förklaring i grundläggande institutionella förhållanden. Utveck-
ling av ekologisk hållbarhet får konkurrera med juridiskt reglerade och för 
kommunerna finansiellt dominerade områden omfattande utbildning, väl-
färd, vård och omsorg. Omställning mot hållbar utveckling sker företrädesvis 
inom kommunernas utvecklingsplanering och på mer frivillig basis utanför de 
för kommunerna juridiskt och institutionaliserat ålagda åtagandena.
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