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FÖRORD 
Etnologen Yngve Ryd, som bland annat har ägnat fem vintrar åt att 
intervjua samen Johan Rassa om snö1, lär ha mottot ”tidsplaner är 
oseriösa”. Det är ett motto som få doktorander idag har möjlighet 
att leva efter – på gott och ont. Tidsplaner måste fastställas och 
finansieringar är begränsade. Därför har nu en avhandling färdig-
ställts, trots att ämnet för den långt ifrån är uttömt.   

I det praktiska arbetet med de fyra fallstudierna har jag kommit i 
kontakt med många kloka och insiktsfulla människor. Jag tackar er 
alla för att ni så generöst har delat med er av både er tid och er kun-
skap till mig. Det är en nästan utnött formulering, men faktum 
kvarstår – utan er medverkan hade den här avhandlingen aldrig varit 
möjlig att skriva. TACK! I detta tack ligger också en tacksamhet för 
den skepsis inför akademisk forskning som några av er har förmed-
lat. Den har varit en viktig inspirationskälla i mitt arbete. Ett speci-
ellt tack går till Ingemar Bixo som med sin guidning på den aktuella 
vägsträckan mellan Norra Venjan och Lima gjorde besöket i Norra 
Venjan till ett extra kärt minne.  

Även bidragen ifrån den akademiska världen har haft stor be-
tydelse för forskningsprocessens slutresultat. Här går mitt första 
tack till min handledare Göran Ahrne – tack för flexibla lösningar 
av praktiska problem, intellektuell inspiration och konstruktiv kritik! 
Mitt nästa tack riktar sig till Tommy Lundström – bättre kommen-
tator på ett slutseminarium hade jag inte kunnat få! Jag vill även 
 
1 Resultatet blev den uttömmande och kritikerrosade boken Snö – en renskötare berättar. 



 
 
 
 
 

tacka Magnus Karlsson, Marie Nordfeldt och Victor Pestoff som 
fungerat som huvudkommentatorer när jag lagt fram delar av tidig-
are versioner av den här texten vid seminarier på Sköndalinstitutet 
respektive Mitthögskolan. Era synpunkter fick stor betydelse för det 
fortsatta arbetet. Ett tack går även till alla andra som vid dessa semi-
narier, och i andra sammanhang, har bidragit med värdefulla kom-
mentarer. Jag vill speciellt tacka Reza Azarian, Erik Blennberger, 
Magnus Boström, Eero Carroll, Magnus Haglunds, Karin Helmers-
son Bergmark, Roine Johansson, Lars-Erik Olsson, Lars Svedberg, 
Adrienne Sörbom och Maria Törnqvist för insiktsfulla och generösa 
kommentarer. Ett särskilt varmt tack går till Osman Aytar och 
Abbas Emami som jag har haft många stimulerande och klargöran-
de diskussioner med under arbetets gång. Utan er som medresenär-
er på den här forskningsresan hade den blivit både tråkigare och 
mindre givande.  

Slutligen vill jag även tacka Stiftelsen Lars Hiertas minne för bi-
drag till finansieringen av fallstudierna; Marianne Ahrne för gransk-
ning av språket i den engelska sammanfattningen; samt Eva Lundin 
för praktisk hjälp inför tryckningen. 

 
Mines i januari 2005 

 
 
Elisabet Lindberg 
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1 
INLEDNING 

Under det senaste decenniet har aktörer inom både den svenska 
samhällsdebatten och välfärdsstatens förvaltning visat ett ökat int-
resse för på vilket sätt som medborgarnas frivilliga arbetsinsatser 
kan bidra till produktionen av olika former av välfärdsservice.1 I dis-
kussionen om hur vi ska klara av att hålla uppe nivån på vår väl-
färdsservice, när behoven blir större och resurserna mindre, fram-
ställs ofta frivilliga insatser som en möjlig (del)lösning på problemet. 
Samtidigt är kunskapen om vad som händer när frivilliga arbetsin-
satser blandas in i den offentliga verksamheten begränsad och be-
hovet av bättre kunskap om dessa frågor har lyfts fram i olika forsk-
ningssammanhang.2  

Det här arbetet är ett försök att ge ett bidrag till en sådan kun-
skapsutveckling. Ambitionen har varit att öka förståelsen av vilka 
faktorer som kan möjliggöra respektive försvåra samarbeten mellan 
organisationer som kanaliserar frivilliga arbetsinsatser och kom-
munala eller statliga organisationer. Samtidigt har jag velat studera 
vad sådana samarbeten kan få för konsekvenser – både avsiktliga 
och oavsiktliga. Det empiriska materialet i undersökningen är in-
samlat med hjälp av fallstudier av fyra olika samarbetsprojekt som 

 
1 Se t.ex. Bengtsson, J., 1999: Svedberg, 2001:145; Svenska Kommunförbundet, 1999a:7. 
2 T.ex. pekar Ceccato et al, 2000:22 f., ut ansvarsfördelningen mellan offentlig, privat 

och ideell sektor som ett viktigt framtida forskningsområde för landsbygdsforskning-
en. Och i det s.k. Välfärdsbokslutet framhåller författarna i den första delrapporten, 
SOU 2000:3, s. 35, att det saknas kunskap om vilka konsekvenser den alternativa 
driften av olika former av välfärdstjänster kan medföra.  
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alla hade som målsättning att skapa eller behålla en efterfrågad sam-
hällsservice. I samtliga fall lyckades man med denna konkreta mål-
sättning men samtidigt kom processerna att kännetecknas av bland 
annat olika grader av komplikationer i själva samarbetet.  

Exempel på den typ av samarbetsprojekt som kommer att dis-
kuteras har sedan drygt ett decennium tillbaka kunnat iakttas i första 
hand i de mer glest befolkade områdena i Sverige. Upprinnelsen till 
dessa projekt har ofta varit att befolkningen upplevt sig ha ett be-
hov av en service, samtidigt som kommunen, eller den berörda stat-
liga organisationen, av olika orsaker inte har varit beredda att leve-
rera denna service på egen hand. Bygdens medborgare har då gått in 
och tagit på sig en del av ansvaret för servicen – vanligtvis genom 
att bidra med olika former av frivilliga/ideella resurser. Denna typ 
av samhällsengagemang har bland annat åstadkommit att skolor har 
omvandlats till kooperativt drivna friskolor istället för att läggas 
ned; gymnastikhallar och idrottsanläggningar har byggts för att 
barnen ska slippa bussas till närmaste centralort för sina gymnastik- 
och idrottslektioner; företagshus har startats för att underlätta för 
människor att starta och driva småföretag på orten; ansvaret för 
driften av vårdcentraler har tagits över av ortsbefolkning istället för 
att läggas ned; och så vidare. Det som har skett i dessa exempel är 
inte att det offentliga ansvarstagandet för de olika verksamhetsom-
rådena helt har ersatts av människornas frivilligt organiserade an-
svarstagande. Istället handlar det, som nämndes ovan, om olika for-
mer av samarbeten mellan medborgarsammanslutningar och kom-
munala eller statliga organisationer. Verksamheterna är fortfarande 
till övervägande del statligt eller kommunalt finansierade och över-
vakade, men människors konkreta och oavlönade samhällsinsatser 
har i olika hög grad bidragit till att den efterfrågade välfärdsservicen 
kommit till stånd eller blivit kvar i bygden.  

Undersökningen har begränsats till två centrala verksamhetsom-
råden för den kommunala respektive statliga förvaltningen – äldre-
omsorg och väghållning.3 Det betyder att två av fallstudierna har un-
dersökt interaktionsprocesser mellan delar av befolkningen i en 
bygd och den kommunala organisationen som lett fram till att ett 
kooperativt drivet äldreboende startades i respektive bygd. De två 
andra fallstudierna har undersökt hur människor på ett liknande sätt 

 
3 Motiven till att välja att studera just dessa två verksamhetsområden diskuteras i kap. 4. 
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har samarbetat med både kommunen och Vägverket för att få till 
stånd en upprustning av en eller flera allmänna vägar i bygden.4 

BYGDERÖRELSEN 
De studerade samarbetsprojekten kan ses som en del av den så kal-
lade bygderörelsen. Mycket förenklat kan den beskrivas som en rörelse 
där människor går samman och engagerar sig i sin bygds förvaltning 
och utveckling, med utgångspunkt i just den bygdens sammantagna 
förutsättningar.5 Bygderörelsen har sina rötter i 1960- och 1970-talets 
reaktioner emot avfolkningen av den svenska landsbygden. Den 
uppstod som en protest mot en politik som syftade till att flytta på 
människor från ett sammanhang där de ville leva sina liv.6 I slutet av 
1980-talet fick rörelsen ett uppsving i samband med kampanjen 
”Hela Sverige ska leva” som initierades av Europarådet och sedan 
bedrevs som ett samarbeta mellan Europarådet, den statliga Gles-
bygdsdelegationen och Nationella Folkrörelsekommittén.7 Bygde-
rörelsen har fortfarande sitt starkaste fäste i landets glesare befolk-
ade delar och består idag av drygt 3 800 så kallade lokala utvecklings-
grupper.8 Antalet lokala utvecklingsgrupper ökade kraftigt under 1990-
talet9. Denna utveckling har getts olika förklaringar, bland annat har 
man lyft fram betydelsen av de minskade ekonomiska resurserna i 
offentlig sektor. Andra förklaringar pekar på betydelsen av ”Hela 
 
4 Det svenska vägsystemet är uppdelat i dels allmänna, dels enskilda vägar. De studer-

ade vägprojekten handlar om upprustning av allmänna vägar - dvs. vägar som den 
statliga myndigheten Vägverket har huvudansvaret för. Se t.ex. Vägverket, 2003. 

5 Denna definition är en förenkling av den som Herlitz, 1999:382-383, använder sig av: 
”Det handlar om Bygderörelsen i Sverige, om hur människor i dag på allt fler platser 
går samman för att åter arbeta med sin bygds förvaltning och utveckling. … Oavsett 
plats, så gäller det lokal förvaltning och utveckling beslutad och genomförd av bygd-
ens invånare utifrån bygdens möjligheter och förutsättningar.” Där ”lokal förvalt-
ning” står för en kollektiv nivå under den kommunala.  

6 Herlitz,1998:21 f. 
7 Herlitz,1998; 2002. Den nationella folkrörelsekommittén var ett nätverk bestående av 

närmare 100 folkrörelser och organisationer.   
8 Se t.ex. Bull, 2000:23, som uppger denna siffra samtidigt som hon menar att det uti-

från befintlig statistik inte går att presentera riktigt tillförlitliga data, bl.a. beroende på 
bristande rutiner i den registrering av lokala utvecklingsgrupper som Folkrörelserådet 
håller i och oklara definitioner av vad som kan betraktas som byautveckling eller inte. 
Se även Berglund, 1998:12, som menar att Folkrörelserådet och Glesbygdsverket 
medvetet valt att avstå ifrån att göra en snäv definition av lokalt utvecklingsarbete, 
vilket bl.a. har medfört att lokala idrottsföreningar och olika typer av specialintresse-
föreningar kan räknas in om de t.ex. arrangerar samkväm eller öppet-hus-dagar i den 
bygd där den är verksam. 

9 Från knappt 1 000 (1988) till 3 800 (2000). Bull, 2000:23; Herlitz, 1998:5.  
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Sverige ska leva”-kampanjen; krisen på arbetsmarknaden; samt ut-
flyttningen på 1980-talet. Även möjligheten att få medel ifrån EU:s 
strukturfonder och ett ökat regionalpolitiskt intresse för social eko-
nomi har beskrivits bidragit till denna utveckling.10 

Bygderörelsen har tillsammans med Folkrörelserådet ”Hela Sve-
rige ska leva” en central verksamhet som intresseorganisation och 
opinionsbildare i landsbygdsutvecklingsfrågor.11 Men det är i första 
hand den decentraliserade verksamheten – det vill säga de lokala 
utvecklingsgruppernas arbete – som är av intresse här. En kartlägg-
ning som gjorts av de lokala utvecklingsgruppernas verksamheter 
visar att de är/har varit aktiva inom de flesta verksamheter som 
normalt faller inom kommuners och andra myndigheters ansvars-
områden.12 De lokala utvecklingsgruppernas arbete brukar beskrivas 
med formuleringar liknande den att invånarna i en bygd går sam-
man för att ”åstadkomma en större social gemenskap, en fungeran-
de service och möjligheter att försörja sig och bo kvar i bygden”.13  

De grupper som i fallstudierna kanaliserade medborgarnas en-
gagemang i uppgiften att skapa decentraliserade kooperativa äldre-
boenden respektive bättre standard på bygdens vägar kan sägas ingå 
i denna gräsrotsnivå av bygderörelsen. Men eftersom begreppet lo-
kal utvecklingsgrupp ofta förknippas med ett mer övergripande ut-
vecklingsarbete för bygdens framtid, samtidigt som engagemanget i 
de här studerade samarbetsprojekten har en mycket specifik mål-
sättning, har jag valt att inte använda mig av det begreppet i den här 

 
10 Westholm, 1999:146. Se även Adolfsson & Svensson, 1997; Folkrörelserådet, 1992; 

Herlitz, 1998. Begreppet social ekonomi används bland annat flitigt inom EU och har 
av en arbetsgrupp inom området – tillsatt av Kulturdepartementet, 1999:37 – defini-
erats som ”organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger 
på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sek-
torn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i förening-
ar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den so-
ciala ekonomin har allmännyttan eller medlemsnyttan, inte vinstintresse, som främsta 
drivkraft.”  

11 Herlitz, 2002, beskriver Folkrörelserådet som navet i bygderörelsen som har en någ-
ot komplicerad organisationsstruktur. Folkrörelserådet består av ett 50-tal medlems-
organisationer (Bl.a. LRF, Svenska Hembygdsförbundet, Kooperationen, ABF och 
Vuxenskolan), de drygt 3 800 lokala utvecklingsgrupper, 20 länsbygderåd och ett 
100-tal kommunbygderåd, samt en styrelse och ett årsmöte med lika antal represen-
tanter för medlemsorganisationerna som för de lokala utvecklingsgrupperna. Därut-
över anordnar man vartannat år en rådgivande landsbygdsriksdag. Enl. Bull, 2000:22, 
och Herlitz, 2002:50, koordineras den centrala verksamheten av ett kansli i Stock-
holm och finansieras av statliga medel ifrån de regionalpolitiska medlen.  

12 Herlitz, 1998. 
13 Berglund, 1998:8. 
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undersökningen.14 Istället valde jag inledningsvis i mitt arbete att 
använda begreppet frivilligt engagerad grupp. Det är ett begrepp som i 
första hand tydliggör den koppling till diskussionen av det frivilliga 
samhällsengagemangets betydelse för samhället i stort som finns i 
den här undersökningen. Samtidigt knyter en sådan benämning an 
till den sorts organisationsformer som inom organisationsteorin 
brukar benämnas som frivilliga organisationer och till de organisa-
tionsformer som forskningen om den frivilliga/ideella sektorn stud-
erar. Men i takt med att analysen framskred blev även detta begrepp 
alltmer problematiskt att använda. Det största problemet är kopplat 
till ordet frivillig. Att använda ord som frivillig, ideell eller dylikt är 
problematiskt då dessa ord har så tydliga positiva konnotationer – 
det vill säga, ett frivilligt engagemang betraktas nästan med automa-
tik som något sympatiskt och eftersträvansvärt. Det är speciellt pro-
blematiskt i den här undersökningen eftersom den kommer att rela-
tera till såväl teoribildningar som forskningstraditioner som har kri-
tiserats för att ha tydliga normativa inslag.15 Samtidigt kan graden av 
frivillighet i den typen av samhällsengagemang står i fokus i den här 
undersökningen ifrågasättas.16 Av dessa orsaker har jag valt att an-
vända den mer neutrala benämningen grupp för de aktuella medbor-
garsammanslutningarna, omväxlande med de benämningar som de 
själva använder sig av – ekonomisk förening, kooperativ, sockenråd 
och intresseförening. Utifrån den organisationsteoretiska analysram 
som har använts i undersökningen skulle begreppet organisation kun-
nat användas istället för grupp men fallstudierna visar upp en bild 
av medborgarnas engagemang och insatser som mer kan beskrivas i 

 
14 Se t.ex. Berglund, 1998:7.  
15 Se även Blennberger, 1993, för en diskussion om bl.a. begreppen frivillig och ideell; 

Lorentzen, 1998, för en diskussion om den normativa förståelsen av ord som frivillig 
och ideell; samt Wijkström & Lundström, 2002:67, för en diskussion om ”det be-
greppsmässiga träsk som vuxit fram för att fånga och beskriva ideella och idéburna 
organisationer”. 

16 Som kommer att framgå i de kommande kapitlen upplevdes den efterfrågade sam-
hällsservicen av de engagerade byborna som mer eller mindre central för bygdens 
överlevnad, samtidigt som de inte bedömde det som realistiskt att kommunen eller 
staten på egen hand skulle leverera den efterfrågade servicen. Vill man under dessa 
omständigheter bo kvar i sin bygd präglas förutsättningarna för det personliga enga-
gemanget i mindre grad av frivillighet än om det hade gällt en samhällsuppgift som 
upplevts mindre angelägen. Jfr bl.a. med Riksidrottsförbundets, 2003, undersökning 
bland frivilligt engagerade idrottsledare som gav resultatet att närmare hälften av de 
intervjuade kände säg mer eller mindre tvingade att ställa upp för att föreningen 
annars riskerade att läggas ner.  
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termer av löst sammansatta arbetsgrupper och informella nätverk 
än formellt strukturerade organisationer.17  

Utifrån den statistik som jag har haft tillgång till är det svårt att 
uttala sig om hur omfattande den typ av samarbetsprojekt som står i 
fokus för den här studien är i Sverige idag.18 I kartläggningen av de 
lokala utvecklingsgruppernas arbete skiljer man till exempel inte 
mellan om grupperna har agerat som opinionsbildare eller om de 
varit med och utfört konkret verksamhet inom de verksamhetsom-
råden som de uppgett att de är/har varit aktiva inom.19 Utan tillför-
litlig statistik om samarbetsprocessernas utbredning gör jag ändå, 
efter att ha ägnat mig åt detta forskningsprojekt i ett antal år, be-
dömningen att det inte handlar om någon utbredd företeelse. Ko-
operativt drivna äldreboenden är vanligare än upprustning av vägar 
med hjälp av frivilliga insatser men även kooperativa äldreboenden 
är idag en marginell företeelse. Den typ av samarbetsprojekt som 
fallstudierna har undersökt är således idag inget som flertalet av 
Sveriges invånare har kommit i kontakt med. Men utifrån det ökade 
intresset för frivilliga arbetsinsatser menar jag att analysen av fallstu-
dierna kan ge intressanta inblickar i förutsättningar för och konse-
kvenser av en ökad inblandning av frivilliga insatser i den offentligt 
finansierade och producerade välfärdsservicen. 20   

FALLSTUDIERNA – EXEMPEL PÅ ETT 
FÖRSAMHÄLLELIGANDE AV VÄLFÄRDEN 

En av utgångspunkterna för det här arbetet har varit det teorifält 
som utvecklats kring uttrycket det civila samhället.21 Detta teorifält 
 
17 Jag återkommer till en utförligare diskussion om organiseringen av dessa grupper i 

kap. 3. 
18 En mer utförlig diskussion om utbredningen av den studerade typen av samarbets-

projekt finns i kap. 4. 
19 Herlitz, 1998:49 f. 
20 De senaste åren har det bl.a. kommit ett antal handböcker för de som vill starta 

kooperativt drivna äldreboenden, vilket kan ses som ett uttryck för att det finns ett 
intresse för att den typen av samarbeten mellan kommun och ekonomiska föreningar 
ska öka. Se t.ex. Bartilsson, 1998; Forsberg et al, 1997; Johansson et al, 2004. Se även 
bl.a. Vägverket, 2000, för en liknande handledning för den studerade typen av väg-
förbättringsprojekt. 

21 Jag har valt att använda mig av den något omständliga formuleringen ”teorifältet 
runt uttrycket det civila samhället” för att betona den distinktion mellan ”uttryck” 
och ”innehåll” som språkteoretiker använder sig av. Se t.ex. Hjelmslev, 1966. Syno-
nymer till uttryck är ”term”, ”ord” och ”symbol”, medan ”begrepp”, ”mening” och 
”idé” är synonymer till innehåll. Uppdelningen innebär att ”uttryck” står för det kon-
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diskuteras i det följande kapitlet, men eftersom det har varit centralt 
genom hela arbetsprocessen vill jag så här inledningsvis ge en kort 
beskrivning av ett av de, enligt min tolkning, mest intressanta bidra-
gen till detta teorifält – Michael Walzers. Walzer är politisk filosof 
och räknas till de vänsterintellektuella rösterna i USA. Genom att 
kombinera inslag av ett kommunitärt tänkande med ett grundlägg-
ande konfliktperspektiv komplicerar och nyanserar han diskussion-
en om civilsamhället och dess funktion på ett sätt som är ovanligt 
inom teorifältet.22 Han kopplar dessutom olika frivilliga inslag i den 
konkreta produktionen och distributionen av olika välfärdstjänster 
till samhällsengagemangets betydelse i den demokratiska processen. 
Och eftersom jag menar att en sådan koppling även är vanlig i den 
svenska debatten gör det honom extra intressant i ett svenskt sam-
manhang. I den svenska debatten kombineras inte sällan det tidigare 
beskrivna intresset för den frivilliga sektorn som potentiella väl-
färdsproducenter med den sedan länge institutionaliserade förståel-
sen av de svenska folkrörelserna som demokratiskolor, och därmed 
som centrala beståndsdelar i en välfungerande demokratiprocess.23  

 
kreta ordet, medan ”innehåll” står för den innebörd som kopplas till detta uttryck, dvs. 
den betydelse som vi knyter till detta ord. Genom att använda uttryck/innehåll 
undviker jag medvetet att använda ordet ”begrepp” då det inom sociologin snarare an-
vänds som en synonym till det som man inom semiotiken benämner tecken, dvs. i be-
tydelsen den enhet som uttrycket och innehållet tillsammans bildar. Sociologer talar of-
ta om begrepp och begreppsdefinitioner som om begreppen är ord som får sin inne-
börd av den definition som knyts till dem. Det är också i den betydelsen som jag an-
vänder mig av ordet begrepp i min text. Men när det är viktigt att hålla isär uttryck och 
innehåll, som det är när man talar om det civila samhället, undviker jag således att 
använda mig av ordet begrepp. Se även Dahlkvist, 1995; Heradsveit och Bjøgo, 1996. 

22 För en introduktion till Walzers teorier se t.ex. Hermansson, 1989; Walzer, 1997a. 
Walzer brukar ibland beskrivas som en socialdemokratisk eller socialistisk kommuni-
tarian. Se t.ex. Nielson, 1995:57. Själv tar dock Walzer, 1995a, avstånd ifrån den 
kommunitära etiketten. Se även Arvidsson, 1997a & 1997b; Berggren, 1997a & 
1997b; Hermansson, 1989, för andra läsningar av Walzers teorier. Walzers teorier 
kan även kopplas till den svenska politiska debatten genom det sätt som hans texter 
introducerats i Sverige. De svenska översättningarna av Walzers texter har getts ut av 
förlaget Atlas som är ett samarbete mellan den socialdemokratiska tidskriften Arena 
och LO-idédebatt. 

23 Jag instämmer således med J. Bengtsson, 1999:147, som menar att även vänsterns 
debatt i Sverige har fokuserat på civilsamhällets utförarroll. Bengtsson ger även en 
förklaring till denna utveckling: ”Även vänsterns debatt fastnade i det civila samhäl-
lets roll som utförare. Men det var kanske oundvikligt. I början av 1990-talet befann 
sig Sverige i en brant sluttande ekonomisk utförsbacke. Arbetslösheten var på väg 
mot nya rekordnivåer och den offentliga sektorn dränerades på resurser. I det läget 
kom egenmakten som ett brev på posten; verksamheterna kunde räddas. Nu skulle 
de skötas av ideella föreningar och kooperativ. Det var inte längre fult att lägga ut 
fritidsgårdar, daghem och äldreboende på entreprenad. I alla fall en viss form av 
entreprenad.”   
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En av utgångspunkterna för Walzers argumentation är att de 
välfärdsstater som de flesta västländer har byggt upp under efter-
krigstiden inte uppfyller de förväntningar som medborgarna hade 
på dem.24 Det dessa medborgare egentligen eftersträvade när de 
byggde sina välfärdsstater var, enligt Walzer, ett församhälleligande 
av välfärden – inte ett förstatligande av den. De ville åstadkomma 
välfärdsamhällen inte välfärdsstater.25 Medborgarna önskade komma 
bort från de gamla mönstren av välgörare och behövande, men 
enligt Walzers beskrivning har de välfärdsstater som skapades svikit 
förväntningarna genom att bland annat inte utvecklas till det uttryck 
för en gemenskap av medborgare med ömsesidigt engagemang för 
varandra som de var tänkta att bli. Välfärdsstaten skulle bli en syste-
matisk form av inbördes hjälp som ersatte gamla osystematiska och 
otillförlitliga hjälpformer. Den privata filantropin skulle ersättas 
med kollektivt bistånd. Men ett kollektivt bistånd kan, enligt Walz-
er, inte uppnås genom endast ett passivt deltagande i form av skat-
tefinansiering. Medborgarna måste även satsa sin egen tid och kraft. 
Det krävs även en mer konkret form av samhällsengagemang om 
målsättningen för välfärdssamhället ska kunna förverkligas. 

Walzer lyfter på detta sätt fram betydelsen av människors frivil-
liga engagemang i samhället, samtidigt som han erkänner statens be-
tydelse i våra samhällen. Staten måste enligt honom finnas som ett 
försvar mot den inneboende splittringskraften i ett samhälle; för att 
skydda de mest utsatta; samt för att genomdriva universella om-
sorgs- och säkerhetsnormer. Problemet är, enligt Walzer, att statlig 
verksamhet lätt får den frivilliga aktiviteten att verka onödig, eller 
som han uttrycker det ”rentav befängd”.26 Walzer argumenterar för 
att den nationaliserade fördelningen av vår välfärd hindrar de frivil-
liga krafterna, vilket får till följd att välfärden avsocialiseras. Enligt 
honom går det inte att kombinera en statligt distribuerad grundser-
vice med en kompletterande service byggd på frivillighet, altruism 

 
24 Walzers diskussion om välfärdssamhället och den församhälleligade välfärden finns i 

hans text Från välfärdsstat till välfärdssamhälle, 1997b. 
25 Jfr t.ex. Svallfors, 1996; 1999, som i sin attitydforskning visat att det finns ett starkt 

stöd i Sverige för en välfärdsstat i betydelsen att offentlig sektor är bäst lämpad att 
leverera olika former av välfärdsservice. Dessa undersökningar har dock kritiserats 
av bl.a. Svedberg, 2001:166 f., som pekat på att frågeställningarna och de centrala be-
greppen i denna forskning utgår ifrån ett välfärdsstatsparadigm som i förlängningen 
medför att forskningen ger lite kunskap om medborgarnas inställning till att frivillig-
organisationer utför service och omsorgsuppgifter. 

26 Walzer, 1997b:128. 
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och ömsesidighet. Walzer motiverar detta med att såväl altruism 
som ömsesidighet verkar förlora hela sin roll om deras betydelse på 
den grundläggande nivån tas ifrån dem. 

Walzer använder sig således av begreppet församhälleligande för 
att beskriva en förändringsprocess där samhället går ifrån att vara 
en välfärdsstat till att bli ett välfärdssamhälle. I detta välfärdssam-
hälle tar staten inte ensam ansvaret för produktionen av centrala 
kollektiva välfärdstjänster. Ansvaret delas istället med i första hand 
olika former av frivilliga organisationer och nätverk där samhällets 
medborgare engagerar sig och på så sätt tar ett mer aktivt samhälls-
ansvar än att vara endast skattebetalare. För att förändra den nu för-
statligade välfärden till att bli den församhälleligade välfärden som 
Walzer argumenterar för, behöver vi, enligt honom, locka in frivil-
liga i den statligt finansierade och övervakade välfärdsdistribution-
en. Denna församhälleligandeprocess har två aspekter enligt Walzer 
– dels en vidgad medverkan i beslutsfattandet, dels ett ökat deltag-
ande i det faktiska tillhandahållandet av olika välfärdstjänster.  

Teorierna om det civila samhället är enligt min läsning av dem i 
huvudsak normativa och Walzers bidrag utgör inget undantag. De 
handlar i första hand om hur ett samhälle bör vara konstruerat och 
hur ett sådant samhälle skulle kunna förverkligas. Men det gör inte 
teoribildningen mindre intressant, snarare tvärtom. Samhällsteorier 
fungerar som kognitiva kartor i människors försök att förstå den 
verklighet de har att hantera – oavsett om teorierna grundar sig i 
empiriska forskningsresultat eller i en normativ argumentation. 
Teorierna om civilsamhället och dess funktion kan ses som en 
uppsättning verktyg bland andra teoretiska verktyg som vi kan 
använda som hjälpmedel i våra strävanden efter att strukturera och 
greppa det samhälle vi lever i. Det senaste decenniets användning, 
medvetet eller omedvetet, av teoriernas begreppsapparat i den sven-
ska politiska och ideologiska diskussionen gör dem därför intressant 
att skärskåda. De olika bidragen till teorifältet förmedlar samman-
taget en verklighetsuppfattning som enligt min uppfattning inte bör 
antas utan kritisk granskning.27  

 
27 Jfr Rothstein, 2003, som för en liknande diskussion om behovet av att kombinera 

politisk filosofi med empiriska studier när det gäller forskning om socialt kapital och 
tillit.  
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UNDERSÖKNINGENS SYFTE 
Den här undersökningen är ett försök att med hjälp av empirisk 
forskning göra en sådan granskande insats. En grundtanke med ar-
betet har varit att utifrån ett empiriskt material diskutera relevansen 
hos en av de centrala grundstenarna i civilsamhällesteorierna – det 
frivilliga samhällsengagemangets funktion och betydelse i samhället. 
Eller mer specifikt och med Walzers vokabulär; fallstudierna har 
planerats utifrån en vilja att ge en inblick i vad en församhälleligad 
välfärd kan innebära i praktiken – dess förutsättningar och konse-
kvenser. De fyra studerade samarbetsprocesserna ger en möjlighet 
att bidra till förståelsen av hur inblandningen av medborgarnas en-
gagemang i den statligt finansierade och övervakade välfärdsdistri-
butionen kan gå till i praktiken och vad ett sådant samarbete kan 
resultera i.  

Utifrån denna mer övergripande ambition kan två syften med 
undersökningen formuleras. Det första syftet är att bidra till en ök-
ad förståelse av vilka faktorer som kan fungera som möjliggörande 
respektive begränsande förutsättningar för den studerade typen av 
samarbetsprojekt mellan å ena sidan kommunala eller statliga orga-
nisationer och å andra sidan de olika grupper som kanaliserat med-
borgarnas engagemang. Den övergripande ambitionen medför att 
undersökningen i första hand inriktas på att identifiera faktorer som 
på olika sätt möjliggjort respektive försvårat gruppernas deltagande i 
samarbetsprojekten och de konsekvenser som dessa förutsättningar 
kan sägas ha medfört för medborgarnas samhällsengagemang. För att 
uppfylla detta syfte används en organisationsteoretisk analysram 
med vars hjälp olika faktorer som i fallstudierna kan sägas ha påver-
kat, och påverkats av, samarbetsprojekten synliggörs och diskuteras. 
Detta syfte ger undersökningen en teorigenererande ansats.  

Undersökningens andra syfte är att diskutera relevansen hos 
civilsamhällesteoriernas beskrivningar av det frivilliga samhällsenga-
gemangets funktion i samhället. För att uppfylla detta andra syfte 
kommer det empiriska materialet, utifrån analysen för att uppfylla 
undersökningens första syfte, att jämföras med de kognitiva kartor 
som civilsamhällesteorierna erbjuder när det gäller förståelsen av det 
frivilliga samhällsengagemangets funktion i samhället. Vilken relev-
ans har de olika teoriperspektivens samhällsbeskrivningar för det 
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empiriska materialet i den här undersökningen? Vilka bidrag till för-
ståelsen av medborgarnas samhällsengagemang kan eventuella skill-
nader mellan teorierna och de studerade fallen ge? I första hand 
kommer det frivilliga engagemangets eventuella betydelse för en 
känsla av samhörighet och ömsesidigt ansvarstagande, respektive 
den demokratiska processen, att diskuteras. Detta andra syfte inne-
bär att undersökningen även har en teorigranskande ansats.  

TIDIGARE FORSKNING 
Av i första hand utrymmesskäl, men också för att undvika onödiga 
upprepningar, innehåller det här arbetet inte någon inledande pre-
sentation av den tidigare forskning som kan sägas utgöra undersök-
ningens forskningskontext. Istället förs relevanta tidigare resultat in 
i diskussionen där de kan fungera som antingen stödjande eller mot-
sägande argument för den analys och tolkning som diskuteras just 
där. Detta upplägg motiveras även av att det för de två mest cen-
trala forskningsfälten redan finns ett antal kunskapsöversikter, vilka 
jag kommer att presentera i detta avsnitt.  

Den tidigare forskning som analysen kommer att relateras till 
har i första hand den svenska situationen i fokus. När det gäller ana-
lysen för att uppfylla undersökningen första syfte har dessa tidigare 
forskningsresultat framför allt hämtats ifrån två i vissa delar över-
lappande forskningsfält. Det första är den forskning som har lands-
bygden och dess utveckling som sitt ämnesområde. Det andra 
forskningsfältet definierar istället frivilliga/ideella organisationer, 
och olika former av frivilliga/ideella insatser, som sitt forsknings-
område. Valet att fokusera på dessa två forskningsfält motiveras av 
deras tydliga kopplingar undersökningens upplägg. De studerade 
samarbetsprocesserna är, som redan beskrivits, en del av bygderörel-
sens verksamhet på lokal nivå och mycket av senare års landsbygds-
forskning har kretsat kring denna rörelses insatser och resultat. Sam-
tidigt har en stor andel av det senaste decenniets internationella for-
skning om socialt kapital och civilsamhället i Sverige kanaliserats in i 
forskningen om den frivilliga/ideella sektorn.28 Även när det gäller 
undersökningens andra huvudfrågeställning kommer bidrag ifrån 
dessa forskningsfält att ingå som en viktig del i underlaget för dis-
 
28 Se Svedberg, 2001:146.  
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kussionen men här kommer också forskning som har politiskt enga-
gemang som ämnesområden att få ett stort utrymme.  

Det har skrivits ett antal kunskapsöversikter över forskningen om 
landsbygden och dess utveckling genom åren.29 Den senaste av dessa 
kartläggningar är författad av landsbygdsforskarna Vania Ceccato, 
Lars Olof Persson och Erik Westholm och publicerades år 2000.30 
Dessutom har en kunskapsöversikt som fokuserar på lokal demok-
rati författats av statsvetarna Jessica Wide och Gunnel Gustafs-
son.31 Till dessa översikter kan läggas den genomgång av tidigare 
forskning som Anna-Karin Berglund gör i sin avhandling Lokala ut-
vecklingsgrupper på landsbygden.32  

När det gäller forskningen om frivilliga/ideella samhällsinsatser 
har det inte publicerats några fristående mer övergripande kunskaps-
översikter. Men inom ramen för det så kallade Välfärdsbokslutet pre-
senterade och diskuterade Lars Svedberg – med fokus på de socialt 
inriktade samhällsinsatserna – kunskapsläget 2001.33 Därefter har 
Filip Wijkström och Tommy Lundström publicerat boken Den ideel-
la sektorn: organisationerna i det civila samhället där de bland annat gör en 
genomgång av den tidigare forskningen om ideella insatser mer ge-
nerellt.34 Svedberg, Wijkström och Lundström är alla verksamma 
inom forskningsfältet, det är däremot inte genusforskarna Agneta 
Stark och Robert Hamrén som har publicerat en kritisk genomgång 
av frivilligforskningen utifrån ett genusperspektiv.35 Till dessa be-
skrivningar av det svenska forskningsläget kan läggas en nordisk 
antologi som publicerades 2001, med syfte att spegla utvecklingen 
inom den nordiska forskningen om frivilligsektorn.36 

Sammantaget kan dessa olika kunskapsöversikter sägas ge en 
tämligen nyanserad bild av den forskningskontext som den här un-
dersökningen i första hand kommer att förhålla sig till. De delar av 
landsbygdsforskningen som jag främst kommer att relatera till är 
den forskning som gjorts om lokal mobilisering och lokal demokra-
ti, inklusive den forskning som kopplar landsbygdsutveckling till be-

 
29 Se t.ex. Persson & Nyström, 1983; Ekman & Persson, 1995, för tidigare kunskaps-

översikter. 
30 Ceccato et al, 2000. 
31 Wide & Gustafsson, 2001. 
32 Berglund, 1998. 
33 Svedberg, 2001. 
34 Wijkström & Lundström, 2002. 
35 Stark & Hamrén, 2000. 
36 Henriksen & Ibsen, 2001a. 
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grepp som social ekonomi och nykooperation.37 När det gäller forsk-
ningen om frivilliga/ideella organisationer är det i första hand den 
forskning som handlar om relationer mellan dessa organisationer, å 
ena sidan, och stat eller kommun, å den andra sidan, som kommer 
att diskuteras.38 Men också olika kartläggningar av det frivilliga/ide-
ella engagemangets motiv, omfattning och utseende.39  

I de ovan uppräknade forskningsöversikterna riktas en del kritik 
mot de aktuella forskningsfälten. Främst handlar denna kritik om de 
normativa inslagen i forskningen och en mer eller mindre uttalad 
positiv grundinställning till studieobjektet. Ceccato et al pekar till 
exempel på de normativa inslagen i den del av landsbygdsforskning-
en som de beskriver som utvecklingsinriktad. Mycket av denna 
forskning utgår enligt författarna ifrån ett gemensamt underliggande 
antagande om att människor, grupper eller organisationer har en 
gemensam kraft som kan och bör stärkas. Detta innebär i sin tur att 
forskningen ofta saknar ett konfliktperspektiv och att man inte 
intresserar sig för problem som saknar lösningar som är bra för 
samtliga parter. Författarna förklarar detta bland annat med att den 
typen av landsbygdsforskning ofta utförs i nära samarbete med, 
eller på uppdrag av, aktörer som är aktiva inom den landsbygdspo-
litiska debatten.40  

Olösliga problem passar inte ihop med mobilisering och entreprenörskap som byg-
ger på att man tar fasta på det positiva. Mycket av utvecklingsinriktad forskn-
ing och tillämpad forskning utförs i en kontext där frånvaron av vissa slags kri-
tiska perspektiv kan vara nödvändiga.41  

Även när det gäller forskningen om den frivilliga/ideella sektorn 
finns aktörer ifrån det studerade fältet – bland annat stora ideella 
organisationer – med som finansiärer av olika forskningsprojekt.42 

 
37 Se t.ex. Arén, 1994; Berglund, 1998; Forsberg, 2001a & 2001b; Herlitz, 1998; 1999 & 

2000; Lindfors, 1997; Ronnby, 1991, 1995 & 1997; Ström, 2002. 
38 Se t.ex. Bergmark, 1994; Johansson, 2001; Lundström & Wijkström, 1995 & 1997; 

Olsson, 1998, 1999 & 2000; Svenska Kommunförbundet, 1999a, 1999b & 1999c; 
Wikström & Lundström, 2002. 

39 Se t.ex. Habermann, 2001a & 2001b; Jeppsson Grassman, 1993 & 1997; Jeppsson 
Grassman & Svedberg, 1995 & 1999; Lundström & Wijkström, 1997; Svedberg, 
2001; Svedberg & Jeppsson Grassman, 2001; Wikström & Lundström, 2002. 

40 Bl.a. är Glesbygdsverket och Folkrörelserådet ofta finansiärer av forskning inom 
fältet. Se t.ex. Ceccato et al, 2000:5. 

41 Ceccato et al, 2000:6. 
42 Här kan t.ex. Cancerfonden, Svenska Röda Korset och FSL (en samverkansorgani-

sation som omfattar ett 70-tal frivilligorganisationer i Sverige) nämnas. Se t.ex. Wijk-
ström & Lundström, 2002:xii; Sköndalsinstitutet: 2003. Samtidigt är det viktigt att 
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Dessutom har också detta forskningsfält kritiserats för att ha en 
ensidigt positiv grundinställning till sitt studieobjekt.43 Det frivilliga 
samhällsengagemanget förutsätts inom fältet inte sällan vara något 
positivt och eftersträvansvärt.44  

Till kritiken av fältet hör också att man anser att forskningen in-
te tillräckligt har uppmärksammat att samhällets över- och under-
ordningar även förekommer inom denna samhällssektor. Stark och 
Hamrén avslutar till exempel sin kartläggning av forskningsområdet 
med följande formulering:  

Det är inte begreppen ’frivilligorganisation’ och ’frivilligarbete’ som i sig pekar 
mot eller garanterar samhälleligt önskvärda eller acceptabla mål och verksamhet-
er, utan vad den särskilda organisationen och det konkreta arbetet går ut på, och 
hur det utförs.45  

Samtidigt ger en läsning av centrala bidrag till forskningsfältet en 
mer nyanserad bild av forskningen än den som de mer kritiska röst-
erna utmålar. Till exempel tar den rapport till Socialtjänstkommittén, 
som utgjorde något av en startpunkt för detta forskningsfält i Sveri-
ge, i den avslutande diskussionen upp både de maktrelationer som 
finns inom det frivilliga arbetets organisation och ”risken för att 
forskning kring frivilligsektorn kan identifiera sig med frivilligvärl-
den och anta en alltför okritisk supporterroll”.46  Ett relativt okrit-
iskt förhållningssätt gentemot studieobjektet kan dessutom delvis 
förklaras av att denna forskningsinriktning är ny i Sverige och att 
den under sin etableringsperiod har försökt skapa sig en position 
vid sidan om den omfattande välfärdsforskningen som endast 
undantagsvis uppmärksammat den frivilliga/ideella sektorns betyd-
else för Sveriges utveckling och fortlevnad som välfärdsstat.47 Efter 
hand som forskningsfältet har etablerat sig har också de mer kritiska 

 
påpeka att denna typ finansiering av forskning inte är något unikt för dessa två forsk-
ningsfält, något som den återkommande debatten om forskningens oberoende är ett 
tydligt tecken på.   

43 Se t.ex. Stark & Hamrén, 2000, för den här typen av kritik av forskningen om frivillig 
sektorn i allmänhet och Torgersens, 1983, kritiska utvärdering av den svenska folk-
rörelseforskningen. 

44 Ett exempel på ett sådant positivt förhållningssätt är när Jeppsson Grassman och 
Svedberg, 1999:173, avslutar sitt bidrag till forskarvolym VIII inom demokratiutred-
ningen med meningen: ”Avslutningsvis kan vi dock konstatera att de svenska med-
borgarna i hög grad är aktiva i det civila samhället och vi utgår tills vidare ifrån att 
detta har avsevärd positiv betydelse”. 

45 Stark & Hamrén, 2000:63. 
46 SOU 1993:82, s. 285-286. 
47 Jfr Svedberg, 2001:145 
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inslagen blivit mer uttalade. Denna utveckling har redaktörerna för 
den ovan nämnda nordiska antologin kommenterat genom att be-
skriva den situation som den nordiska forskningen om den frivilliga 
sektorn befinner sig i, i början av 2000-talet, som paradoxal. Situa-
tionen består i att år av politiskt ointresse för sektorns betydelse för 
samhället i stort under de senaste åren bytts mot ett påtagligt intres-
se, och en uttalad positiv retorik om frivillighetens kvaliteter, sam-
tidigt ”begynder forskene at trække i land, eller rettere at nuancere 
og kritisere det idylliserede syn på den frivillige sektor”.48  

ÄMNESOMRÅDETS NORMATIVITET 
Den forskningskontext som den här undersökningen i första hand 
förhåller sig till har således kritiserats för sina normativa och idylli-
serande inslag. Liknande kritik har även riktats mot det teorifält runt 
uttrycket civilsamhället som den här undersökningen har som ett av 
sina syften att granska. Kritiken gäller både de teoretiska bidragen i 
sig och hur de används i olika sammanhang. En normativ använd-
ning av teoribildningen i ett svenskt sammanhang framstår i skenet 
av de senaste årens händelser som speciellt iögonenfallande. Det är 
när Hans Zetterberg i sitt bidrag till en antologi i ämnet, som publi-
cerades 1995, argumenterar för att civilsamhället, utan statlig in-
blandning, ska få ansvaret för olika former av samhällsservice. Som 
ett exempel på att civilsamhället är kapabelt att ta ett sådant ansvar 
tar han avinstitutionaliseringen av mentalsjukvården och skriver:  

Den ökning av uteliggare som man tror har skett under 1980- och 1990-talen 
kan antagligen till dels hänföras till misslyckad utskrivning eller utebliven intag-
ning. I stort tycks dock civilsamhället ha klarat uppgiften.49   

Under arbetets gång har jag dessutom, av olika kollegor, återkomm-
ande blivit påmind om den normativa dimensionen i det ämnesom-
råde som jag har valt att studera. På seminarier där jag lagt fram tidi-
gare versioner av olika delar av den här texten har jag både blivit 
kritiserad för att vara alltför välfärdsstatsvänlig och beskrivits ha ett 
alltför okritiskt förhållningssätt gentemot den frivilliga sektorn. Av 
dessa reaktioner har jag dragit slutsatsen att normativiteten är in-
 
48 Henriksen & Ibsen, 2001b:9. 
49 Zetterberg, 1995:91. Jag återkommer i kap. 2 till en utförligare diskussion om teori-

fältets olika samhällsbeskrivningar. 
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byggd i ämnesområdet i sig och att den finns både hos de som 
förespråkar och de som kritiserar den typen av frivilligt samhällsen-
gagemang som jag studerat.50 Mitt försök att hantera de normativa 
aspekterna har varit att i analysen utgå ifrån förförståelsen att dels 
den forskning som talar ensidigt för respektive emot frivilligsekt-
orns potential, dels de flesta bidragen till teoribildningens olika 
perspektiv, ger en alltför förenklad och ensidig bild av ett frivilligt 
samhällsengagemangs betydelse och förutsättningar. Samspelet mel-
lan olika faktorer är troligen mer komplext och svårtolkat än vad 
dessa olika texter ofta gör gällande. Utifrån denna förförståelse har 
en av tankarna bakom undersökningen varit att försöka identifiera 
både för- och nackdelar med den typen av samhällsengagemang 
som de studerade samarbetsprojekten kan ses som exempel på. I 
den utsträckning som analysen får kritik för normativitet ifrån både 
förespråkare för och kritiker av frivilligsektorn kan det ses som ett 
tecken på att analysen är relativt nyanserad och balanserad. När jag i 
min analys lyfter fram och synliggör olika möjliggörande och be-
gränsande förutsättningar för att de studerade samarbetsprojekten 
utvecklades till konstruktiva samarbeten, där grupperna av engager-
ade medborgare känt sig delaktiga och där deras insatser kom att 
bidra till att den efterfrågade samhällsservicen kom till stånd, ska 
det inte ses som ett uttryck för att jag menar att sådana samarbeten 
per definition är något positivt och eftersträvansvärt. Men inte hel-
ler att de enbart ska betraktas som något negativt som bör minimer-
as. Mitt syfte med den delen av analysen har istället varit att identifi-
era olika faktorer, och hur dessa relaterar till varandra, för att skapa 
ett underlag för en diskussion om varför, eller varför inte, civilsam-
hällesteoriernas beskrivning av det frivilliga samhällsengagemanget 
ger en relevant bild av resultaten av de fyra studerade samarbetspro-
cesserna.  

BOKENS DISPOSITION 
Syftet med det här första kapitlet har varit att göra en inledande 
positionering av undersökningen i såväl en aktuell samhällskontext 

 
50 Jfr den avslutande diskussionen i SOU 1993:82, s 284, där man beskriver ämnesom-

rådet som ”utsatt för betydande ’ideologiska investeringar’, från såväl kritiker som 
entusiastiska förespråkare för sektorn”. 
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som ett bredare forskningssammanhang. Förutom detta inledande 
kapitel innehåller boken tre delar. Den första delen omfattar kapit-
len två till fem och avhandlar de utgångspunkter som den komman-
de analysen tar sitt avstamp ifrån. I kapitel två presenteras och dis-
kuteras teorifältet runt uttrycket civilsamhället. Förutom en kort 
presentation av teorierna, och den samhällsförståelse som kan 
kopplas till teorifältets olika perspektiv, diskuteras främst den pro-
blematiska sammanblandning av olika användningsområden som 
ofta förekommer inom teorifältet. Som tidigare har nämnts kommer 
analysen i den här undersökningen att utföras utifrån en annan ana-
lysram än den som civilsamhällesteoriernas erbjuder. Detta val ska 
ses som ett försök att hantera de problem som kritikerna menar att 
en analytisk användning av teoribildningens begreppsapparat med-
för. Den alternativa analysramen presenteras i kapitel tre och bygger 
på olika organisationsteoretiska perspektiv. Analysramen har en ek-
lektisk ansats och kombinerar i första hand resursberoendeteorier 
med (ny)institutionell organisationsteori. Dessa två teoretiska kapi-
tel följs av ett metodkapitel där undersökningens upplägg och gen-
omförande presenteras och diskuteras. Slutligen innehåller kapitel 
fem deskriptiva presentationer av de fyra samarbetsprojekt som ut-
gör studiens huvudsakliga empiri.  

Bokens andra del, som omfattar kapitlen sex till och med tolv, 
innehåller den analys som är tänkt att uppfylla undersökningens 
första syfte. I de två första kapitlen presenteras och diskuteras de 
möjliggörande och begränsande förutsättningarna som i första hand 
kan kopplas till de olika huvudaktörerna i samarbetsprojekten. Ka-
pitel sex behandlar de förutsättningar som kopplas till olika egen-
skaper hos de grupper som kanaliserar medborgarnas engagemang, 
medan kapitel sju fokuseras istället förutsättningar som är knutna 
till de kommunala och statliga organisationerna. I kapitel åtta disku-
teras sedan olika omgivningsfaktorer som kan sägas ha påverkat 
samarbetenas tillkomst, utveckling och utfall. Kapitel nio till och 
med elva tar upp tre olika aspekter av samarbetsprocessen i sig. Var 
och ett av dessa kapitel har ett eget analystema som utgångspunkt. I 
kapitel nio analyseras processen utifrån ett resursberoendeperspek-
tiv. I kapitel tio används istället den del av den (ny)institutionella 
organisationsteorin som lyfter fram betydelsen av kognitiva förstå-
elseramar. Kapitel elva har en mer sammansatt teoretisk utgångs-
punkt. Här står samarbetsdimensionen i fokus. Med hjälp av en 
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kombination av bland annat teorier om sociala dilemman och trans-
aktionskostnader, diskuteras här i första hand betydelsen av kom-
munikation och institutionaliserade samarbetsformer. Den här and-
ra delen av arbetet avslutas med ett sammanfattande tolfte kapitel 
där de mest centrala av de tidigare identifierade möjliggörande res-
pektive begränsande förutsättningarna ställs samman för var och en 
av de fyra fallstudierna – och relateras till i vilken utsträckning som 
processerna kan beskrivas som konstruktiva samarbeten. Här görs 
också en koppling mellan dessa förutsättningar och de konsekven-
ser som de kan sägas ha medfört för medborgarnas samhällsengage-
mang. 

Bokens tredje del består av endast ett kapitel och har som ambi-
tion att uppfylla undersökningens andra huvudsyfte. I detta kapitel 
tretton relateras den bild av de studerade gruppernas arbete, som 
den tidigare analysen av fallstudierna har gett, till civilsamhällesteo-
riernas bild av det frivilliga samhällsengagemangets betydelse för 
samhället i stort. Här diskuteras vilket eventuellt stöd som det empi-
riska materialet i undersökningen ger åt de beskrivningar av det fri-
villiga samhällsengagemanget som de olika perspektiven inom teori-
fältet runt uttrycket civilsamhället använder sig av. Kapitlet avslutas 
med att undersökningens resultat används som utgångspunkt för en 
problematisering av den bild av medborgarnas samhällsengagemang 
som den senaste demokratiutredningen slutbetänkande ger.51 

 
51 SOU 2000:1. 



2 
CIVILSAMHÄLLET – ETT 

UTRYMME FÖR FRIVILLIGT 
SAMHÄLLSENGAGEMANG 

Inom den internationella samhällsvetenskapliga forskningen har det 
under de senaste decennierna ägnats stort intresse åt det frivilliga 
samhällsengagemanget och dess betydelse för ett samhälles utveck-
ling. Mycket av detta intresse har kretsat runt uttrycken socialt kapital 
(social capital) och civilsamhälle (civil society).1 När det gäller det so-
ciala kapitalet är det i första hand den amerikanske statsvetaren Rob-
ert Putnams teori om att detta sociala kapital har betydelse för ett 
samhälles ekonomiska utveckling och demokratiska process som 
stått i fokus.2 Putnam har också fått stort genomslag inom den 
svenska samhällsvetenskapliga forskningen. Han förekommer bland 
annat som en återkommande referens inom forskning om lokal 
mobilisering och den frivilliga/ideella sektorns betydelse för sam-
hället.3  

Putnam argumenterar för att människors engagemang i fören-
ingar och andra frivilliga organisationer – i största allmänhet – har 
en positiv inverkan på ett samhälles ekonomiska tillväxt och demo-
kratiska utveckling. Där det finns ett omfattande föreningsliv upp-
står ett sammanhållande kitt i samhället – ett socialt kapital – som 
Putnam beskriver som normer om ömsesidighet och mellanmänsk-

 
1 Se Rothstein, 2003:77, som redovisar en kraftig ökning av antalet internationellt pub-

licerade vetenskapsartiklar om socialt kapital – från ett par stycken 1991 till drygt 200 
artiklar 2001. En motsvarande sökning på uttrycket civil society visar upp en minst lika 
stor ökning – från 17 artiklar 1991 till 259 artiklar 2001. Sökningen har utförts i Soci-
al Science Citation Index: http://wos3.isiknowledge.com /CIW.cgi. 

2 Putnam, 1995; 1996; 2000.  
3 Se t.ex. Berglund, 1998; Herlitz, 1998; Ström, 2002; Wijkström & Lundström, 2002.  
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lig tillit.4 En något hårdragen beskrivning av Putnams slutsatser är att 
ett samhälle med ett aktivt föreningsliv, till exempel i form av sång-
körer och fågelskådarföreningar, medan det är dåligt för ett samhälle 
när människor bowlar ensamma istället för tillsammans med sina 
vänner. Eftersom medborgarnas deltagande i föreningslivet leder till 
bättre ekonomisk utveckling och den demokratiska processen. 

Den här undersökningen utgår inte ifrån teorierna om socialt 
kapital utan har istället en av sina utgångspunkter i det teorifält som 
utvecklats runt det andra av de ovan nämnda uttrycken – civilsam-
hället. Det är ett teorifält som har många kopplingar till diskussion-
en och forskningen om socialt kapital men som samtidigt skiljer ut 
sig. Teorifältet som står i fokus här är inte lika homogent som teo-
rierna om socialt kapital. Det saknar dessutom den självklara medel-
punkt som Putnam utgör i diskussionen om socialt kapital. Men de 
olika bidragen till teorifältet har det gemensamt att de till skillnad 
ifrån teorierna om socialt kapital lyfter fram människors frivilliga in-
satser inom olika viktiga samhällsfunktioner – antingen i produk-
tionen av centrala kollektiva samhällsuppgifter, som äldreomsorg 
och väghållning kan sägas vara exempel på, eller i den demokratiska 
processen. Den stora skillnaden mellan Putnams teori om socialt 
kapital och de teorier som kommer att diskuteras i det här kapitlet 
är således den typ av frivilligt engagemang som fokuseras.  

Uttrycket civilsamhället fick sitt fotfäste i det svenska offentliga 
samtalet i början av 1990-talet och har sedan dess kommit att an-
vändas mer eller mindre allmänt i debatter om den förändringstid 
som det svenska välfärdssamhället sedan halvtannat decennium be-
finner sig i.5 Även inom den svenska samhällsvetenskapliga forsk-
ningen har uttrycket etablerats under det senaste decenniet.6 Men 
till skillnad från när det gäller Putnams teorier saknas här till stora 

 
4 Putnam, 1996:187. 
5 Se t.ex. Trägårdh, 1999:19 f. En sökning i Presstext på hur ofta olika varianter av uttryck-

et det civila samhället förekommit på Dagens Nyheters debattsida – åren 1990-2003 – 
visar att uttrycket användes första gången 1992 och har sedan använts mellan 3 och 14 
ggr per år. En sökning på Google (december 2004) gav 61 000 träffar för det ”civila 
samhället” och knappt 43 000 träffar för ”socialt kapital”. Som jämförelse kan nämnas 
att en sökning på ordet ”demokrati” gav över 300 000 träffar. En sökning på de engel-
ska motsvarigheterna gav 10.9 milj. (civil society), 14,3 milj. (social capital), resp. 22 
milj. (democracy) träffar. Jämförelsen mellan den svenska och engelska användningen 
tyder på att det är vanligare i Sverige att prata om det civila samhället än om socialt 
kapital, medan det omvända förhållandet verkar gälla i engelspråkiga sammanhang. 

6 Jfr Lorentzen, 2001:24, som skriver att ”forskere som tidligere hade skrevet om frivil-
lige organisasjoner, tredje- eller nonprofit sector konverterte og blev tilhengere av sivil-
samfunnstillnærmingen”. Kursivering i originalet. 
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delar en empiriskt grundad kritisk diskussion av teoriernas giltighet.7 
När uttrycket civilsamhället till exempel används inom de forsk-
ningsfält som presenterades i inledningskapitlet är det mer som ett 
sätt att underbygga den underliggande positiva inställningen till stu-
dieobjektet, den frivilliga/ideella sektorn eller det lokala frivilliga 
samhällsengagemanget, än i syfte att kritiskt granska teoriernas gil-
tighet i en svenska kontext.8 Inte heller teoriernas svenska kritiker 
har i någon större utsträckning använt sig av empiriska resultat som 
stöd för sina argument. Dessa har mer argumenterat för alternativa 
teorier än granskat civilsamhällesteoriernas empiriska giltighet.9  

Både den samhällsvetenskapliga och den allmänna användning-
en av uttrycket i debatten är problematiskt av främst två orsaker. 
För det första har uttrycket kommit att användas som hade det en 
allmänt vedertagen och tydlig definition. Så är dock långt ifrån fal-
let. Ända sedan uttrycket i samband med samhällsförändringarna i 
Östeuropa och Latinamerika på 1970- och 1980-talet började lyftas 
fram till sin nya aktualitet har meningarna gått isär om vad detta ci-
vila samhälle består av och hur det förhåller sig till samhällets övriga 
delar.10 Dessa meningsskiljaktigheter har gett sitt avtryck i ett spret-
igt teorifält där olika perspektiv konkurrerar om utrymme snarare 
än bildar en sammanhängande teoribildning. För det andra används 
uttrycket ofta utan att man förhåller sig till, eller reflekterar över, 
den samhällsbeskrivning som ligger till grund för den kärna av inne-
håll som kopplas till uttrycket.11 Vi har således här att göra med ett 
ofta oreflekterat användande av ett uttryck som om det över huvud 
ska användas är i stort behov av problematisering och vars innehåll 
är i lika stort behov av definiering. 

 
7 Lena Dahlbergs forskning, 1999; 2004, kan dock ses som ett angränsande empiriskt 

arbete. 
8 Ett undantag är här Filip Wijkström som ensam, och tillsammans med bland annat 

Tommy Lundström, har tagit upp en diskussion om att civilsamhället inte enbart 
innehåller ”goda” organisationer. Terroristgrupper, Vitt Ariskt Motstånd (VAM) och 
Hells Angels hör också till det civila samhället. Se t.ex. Wijkström, 1998; Wijkström 
& Lundström, 2002:9 f. Se även Rothstein, 2003:167 f., för en diskussion om före-
komsten av osocialt kapital. 

9 Se t.ex. Ahrne, 1994a & 1996; Brante, 1994; Furåker, 1994.  
10 Se t.ex. Cohen & Arato, 1993:45 ff., och Foley & Edwards, 1998, för en beskrivning 

av Östeuropas och Latinamerikas roll i denna nyetablering av civilsamhället som 
samhällsanalytiskt begrepp. Se även t.ex. Ahrne, 1994a & 1996; Alexander, 1998; 
Dahlkvist, 1995, för en diskussion om definitionen av civilsamhället och Lidskog, 
1995:48 som använder sig av metaforen ”begreppsligt moras” för att beskriva uttryc-
kets många innebörder. 

11 Jfr Trägårdh, 1999:14. 
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Detta icke-problematiserande förhållningssätt till uttrycket civil-
samhället är dock inget unikt för Sverige. Till exempel inleder Keith 
Tester sin bok i ämnet med att konstatera:  

The idea of civil society has had a bad press of late. On the one hand, it has been 
used simply as an analytic category by authors who cannot be applauded for their 
literary merits. On the other hand, it has become one of the standard points of 
reference in political debates which accept civil society in one way or another with-
out really asking what the acceptance actually involves. As such civil society has 
tended to be banal or boring.12  

Strategin att som Tester avfärda den nutida slentrianmässiga använd-
ningen av uttrycket som banalt och tråkigt kan dock ifrågasättas.13 
Valet av de ord vi använder oss av för att beskriva vår verklighet med 
är inte så oskyldigt som det i förstone kan förefalla. Språkanvänd-
ningen är fundamentalt för vad som blir föreställningsbart och, i för-
längningen, verkligt för människor. Språket är vårt huvudsakliga verk-
tyg när vi organiserar och tolkar den värld vi lever i, bland annat gen-
om att bygga strukturer och system för våra tankar. Samhällsteorier 
och politiska ideologier är exempel på sådana tankesystem. Våra sam-
hälleliga termer får sina innebörder i sådana tankesystem.14 Genom 
språket tillhandahålls perspektiv utifrån vilka verkligheten förstås, oli-
ka perspektiv ger olika verklighetsbeskrivningar.15 Att okritiskt anta 
och använda sig av en viss uppsättning begrepp innebär att vi bidrar 
till att upprätthålla en viss modell av verkligheten. Vi accepterar då o-
reflekterat ett speciellt perspektivs samhällsbeskrivning som vore den 
sann, utan att ta ställning till samhällsbeskrivningen i sig – än mindre 
till det bakomliggande perspektivet.  

Jag ansluter mig till de kritiker av teorierna om civilsamhället 
som menar att dessa teorier har sitt huvudsakliga användningsom-
råde inom den politiska och ideologiska debatten.16 Utifrån min läs-
ning av olika bidrag till fältet menar jag att fältet kännetecknas av att 

 
12 Tester, 1992:4. 
13 Tester använder detta förhållande som ett argument för att lämna den nutida använ-

dningen av uttrycket därhän och istället fördjupa sig i en diskussion av hur några av 
1700- och 1800-talets mest kända politiska tänkare använde sig av uttrycket i deras 
försök att förklara den förändringstid som de befann sig i. 

14 Dahlkvist, 1995:154.  
15 Jacobsson, 1997:28. 
16 Se t.ex. Dahlkvist, 1995; Edwards & Foley, 1998; Seligman, 1992. Se även Wijkström 

och Lundström, 2002:4, som använder sig uttrycket civilsamhället i sin bok om den 
ideella sektorn i Sverige men som samtidigt menar att den tidigare svenska debatten i 
stora stycken har färgats av ideologiska övertoner.  
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det förekommer betydligt fler normativt och ideologiskt grundade 
utsagor än empiriskt underbyggda argument i flertalet av bidragen.17 
Samtidigt har teorifältets begreppsapparat, genom begreppens polit-
iska/ideologiska användning, blivit så vanliga i den svenska sam-
hällsdebatten att det finns fog för att tro att de samhällsförståelser 
som idag mer eller mindre implicit är kopplade till dessa nyckelbe-
grepp finns med när vi skapar vår förståelse av det frivilliga engage-
manget och dess funktion i samhället. Syftet med det här kapitlet är 
därför inte i första hand att redogöra för innehållet i teorifältet runt 
uttrycket civilsamhället, det har redan gjorts i både positiva och ne-
gativa ordalag.18 Kapitlets huvudsakliga syfte är istället för det första 
att koppla två av de, enligt min bedömning, mest centrala perspek-
tiven inom fältet till de samhällsförståelser som dessa grundar sig 
på.19 Av skäl som jag strax återkommer till har jag valt att referera 
till dessa olika perspektiv som det kommunitära respektive det nyplu-
ralistiska perspektivet. Ett andra syfte med kapitlet är att diskutera 
den problematiska sammanblandning mellan olika användningsom-
råden som teoribildningen har kritiserats för. Utifrån denna diskus-
sion kommer jag bland annat att argumentera för att den politiska 
och ideologiska användningen av teorierna – främst den förståelse 
av det frivilliga samhällsengagemanget betydelse för ett samhälle som 
dessa teorier förmedlar – är en intressant utgångspunkt för en socio-
logisk studie, samtidigt som teoriernas användning som en analysram 
för samma studie kan ifrågasättas.  

I huvudsak är diskussionen i detta kapitel, som tidigare nämnts, 
koncentrerad till två centrala perspektiv inom teoribildningen. De 
två perspektiven kommer här för tydlighetens skull att renodlas och 
förenklas, även om de inte sällan förekommer sammanblandade i 
olika bidrag till fältet. Jag har valt att lyfta fram de punkter som jag 
anser är de mest intressanta med de två sätten att beskriva samhäl-
let, snarare än att lägga mig vinn om att ge en allsidig och nyanserad 
bild. Beskrivningen i detta kapitel ska följaktligen endast ses som en 

 
17 Se Foley & Edwards, 1996; 1998, för en liknande tolkning. 
18 Bland de mer positivt inställda kan Cohen & Arato, 1993; Ehrenberg, 1999, samt 

Keane, 1988a, nämnas. Alexander, 1998, och Trägårdh, 1999, är lite mer reserverade 
i sin hållning, medan Ahrne, 1994a & 1996, och Dahlkvist, 1995, hör till de mer ut-
talat kritiska.  

19 Se t.ex. Kumar, 1993:390, som menar att vi, om vi vill fortsätta att använda uttrycket 
det civila samhället, måste placera in det i någon av de olika användningstraditioner 
som ger det dess plats och betydelse. Se även Edwards & Foley, 1998:124 f., och Selig-
man, 1992:201 f., för liknande diskussioner.  
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av flera möjliga tolkningar av den nutida teoretiska användningen av 
uttrycket civilsamhället. Andra forskare, med andra förförståelser, ha-
de troligen valt att betona delvis andra bidrag till teorifältet och där-
med kommit att lägga upp den empiriska studien på ett annat sätt.  

CIVILSAMHÄLLET I DEN SVENSKA DEBATTEN 
I Sverige lanserades tanken om det civila samhället som en speciell 
samhällssfär utifrån ett högerintellektuellt anti-statligt tänkande. Civil-
samhället definierades gentemot en välfärdsstat som beskrevs som 
dyr, ineffektiv och byråkratisk. Förmynderi, och intrång i den privata 
sfären, framställdes som andra kännetecken på en stat som tillåtits 
växa sig alltför stor.20 I den svenska debatten har därför civilsamhället 
kommit att definieras som en samhällssfär främst skild från staten. 
En självständig och självreglerande sfär som står utanför statlig reg-
lering. Förespråkarna för civilsamhällets betydelse använde sig också 
först endast av en dikotomi – stat kontra civilsamhälle – men kom 
senare att dela upp det som inte definierades som stat i dels civilsam-
hälle, dels marknad.21 Den svenska delen av teorifältet följer på den 
här punkten det internationella fältet. När man idag talar om det civi-
la samhället är det i betydelsen en av flera samhällsfärer eller – sektor-
er.22 Den vanligast förekommande uppdelningen är tre sfärer– stat, 
marknad och civilsamhälle. 23 Men även andra uppdelningar förekom-
mer. Exempel på andra taxonomier är två sfärer – stat och civilsamhälle 
– eller fyra sfärer – stat, marknad, civilsamhälle, familj.24 Men det före-
kommer även att man gör en uppdelning i sex olika samhällsfärer – 
ekonomi, stat, religion, vetenskap, familj och civilsamhälle.25 

Den i Sverige ökande betoningen av civilsamhällets särställning 
gentemot såväl stat som marknad kan sägas ha skett parallellt med en 

 
20 Se t.ex. Lidskog, 1995:34, som menar att flertalet av de som använde sig av den 

svenska neoliberala konceptualiseringen av civilsamhället har en politiskt-normativ 
strategi för hur samhället ska utvecklas i denna riktning. Se även Lorentzen, 2001:23, 
som menar att civilsamhällestermen kom att samla ett utbrett men diffust motstånd 
mot, och kritik av, den moderna välfärdsstaten. 

21 Se t.ex. Dahlkvist, 1995:162 ff., och Trägårdh, 1999:19 ff., för diskussioner om 1990-
talets svenska lansering av civilsamhället som samhällssfär.  

22 Jag föredrar att använda uttrycket sfär då det inte konnoterar lika tydliga gränslinjer 
mellan de olika samhällsdelarna som jag menar ordet sektor gör. Men inom fältet 
förekommer båda uttrycken så gott som synonymt. 

23 Se t.ex. Cohen & Arato, 1993; Wolfe, 1989. 
24 Se t.ex. Keane, 1988; Arvidsson & Berntson, 1990; Tester, 1992. 
25 Alexander, 1998. 
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förskjutning från ett uttalat neoliberalt till ett allt mer socialkonserva-
tivt och kommunitärt perspektiv. I den svenska debatten skedde således 
en glidning ifrån att beskriva civilsamhället som bestående av gente-
mot staten självständiga och självreglerande associationer, där civil-
samhället ses som en naturlig sfär grundad i individens naturliga rät-
tigheter, till att mer se det som ett organiskt närsamhälle där gemen-
skap råder.26 En gemenskap som bygger på idealitet, och ett frivilligt 
ömsesidigt ansvar mellan människorna, ses som en av förutsättning-
arna för ett fungerande samhälle. Eller annorlunda uttryckt: argumen-
ten mot en omfattande välfärdsstat gick från att vara grundade i en 
nyliberal ekonomisk teori som betonar avreglering och effektivitet, till 
att utifrån socialkonservativ kommunitär teori alltmer betona den 
försvagning av samhällsmoralen som blir följden av en alltför stor 
offentlig produktion av olika välfärdstjänster.27  

DET KOMMUNITÄRA PERSPEKTIVET 
En av de centrala tankarna bakom det kommunitära perspektivets 
beskrivning av samhället som bestående av olika sfärer är att de 
olika sfärerna kännetecknas av olika normsystem. Normsystemet i 
civilsamhället sägs grunda sig på värden som idealitet, medan mark-
nadens grundläggande värden har med ekonomisk vinning att göra 
och statsmakten förknippas med ordning.28 En annan central tanke 
är att ett väl fungerande samhälle kräver balans mellan de tre sfärer-
na. Sfärerna har alla sina speciella funktioner att fylla. Staten ska i 
första hand upprätthålla lag och ordning, medan en av civilsamhäll-
ets främsta uppgifter är att medverka till människors inskolning i 
olika etiska regler och normer som ses som viktiga för samhället. 
Dessa regler och normer skapar förutsättningar för trygga och öm-
sesidiga relationer mellan oss som sociala individer och bidrar sam-
tidigt till att samhället i sin helhet fungerar smidigare. Marknadens 
huvudsakliga uppgift är, enligt det här sättet att beskriva ett samhäl-
le, att skapa materiell och ekonomisk utveckling.29  

Företrädare för det kommunitära perspektivet talar således om 
tre sfärer som kännetecknas av olika normsystem, samtidigt som de 

 
26 Lidskog, 1995:34; Trägårdh, 1999:21 f. 
27 Jfr Trägårdh, 1999:24 f.  
28 Uddhammar, 1999:94 f. 
29 Se t.ex. Uddhammar, 1999; Zetterberg, 1994; Zetterberg & Ljungberg, 1997. 
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normer som genereras i civilsamhället bidrar till att såväl den eko-
nomiska som den politiska verksamheten i samhället fungerar smi-
digare. Hur relationen mellan dessa olika normsystem är tänkt att 
fungera är ofta diffust formulerat. Den kommunitära tanken inne-
bär dock att betydelsen av det normsystem som utvecklas mellan 
människor som känner ömsesidigt ansvar för varandra, och att de 
tar detta ansvar genom att engagera sig frivilligt i samhällets gemen-
samma uppgifter, lyfts fram som det mest centrala. Enligt den kom-
munitära samhällsförståelsen är detta normsystem en av de mest 
grundläggande förutsättningarna för att samhällen överhuvudtaget 
hålls samman och fungerar.30 

Inom det kommunitära perspektivet av civilsamhällesteorierna 
förekommer det analyser där man utgår ifrån mer eller mindre uttal-
ade beskrivningar av dåligt fungerande samhällsområden och argu-
menterar sedan för en lösning på problemet utifrån det sfärtänk-
ande som beskrivits ovan. Kärnan i dessa analyser är oftast att de 
tre sfärerna anses ha kommit i obalans, det vill säga att någon form 
av given balans mellan sfärerna har rubbats. Civilsamhällets minsk-
ade utrymme, och dess svårigheter att fungera, framhålls som orsak-
er till den uppkomna situationen. När analysen gäller samhällen 
med en utbyggd välfärdsstat, som till exempel Sverige, sägs begräns-
ningen av civilsamhällets utrymme oftast bero på att staten har vux-
it sig alltför stor. Denna balansförskjutning menar man bland annat 
har skett genom att staten har tagit över samhällsuppgifter som tidi-
gare skötts på frivillig basis inom civilsamhället. När dessa samhälls-
uppgifter tagits över av staten har civilsamhällets möjligheter att re-
producera de normer och etiska regler som är så viktiga för hela 
samhällets välmående och sammanhållning reducerats. Enligt det 
här sättet att tänka är det i utförandet av dessa uppgifter som vi lär 
oss detta normsystem. Det är i ett väl fungerande civilsamhälle som 
människor kommer i kontakt med varandra på ett sådant sätt att de 
inser sitt beroende av varandra. När människor engagerar sig frivil-
ligt, och är med och bidrar till att de samhällsuppgifter som ligger 
på det civila samhällets ansvar utförs, utvecklas en insikt hos dessa 
människor om deras beroende av varandra och om behovet av sam-

 
30 Etzioni, 1996, är ett exempel på ett mer allmänt kommunitärt tänkande. I Uddham-

mar, 1993, finns texter av andra namn – Alasdair MacIntyre, Charles Murray, Michael 
Sandel och Charles Taylor – inom den amerikanska kommunitarianismen översatta 
till svenska. För dessa texter i original se MacIntyre, 1984, Murray, 1988; Sandel, 
1984; Taylor, 1985.  
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manhållning för att deras samhälle ska fungera.31 Det kommunitära 
perspektivet kan således sägas definiera civilsamhället som ett ut-
rymme där människor genom att frivilligt och gemensamt ta ansvar 
för olika kollektiva samhällsuppgifter generar en för samhället 
nödvändig känsla av samhörighet och ömsesidigt ansvarstagande. 

DET NYPLURALISTISKA PERSPEKTIVET 
Om man ser till hela 1990-talet har det kommunitära perspektivet 
fått det största utrymmet i den svenska debatten. Kritiken kom 
också i första hand ifrån vänsterhåll. Ifrån början var denna kritik 
först och främst reaktioner mot den bild av staten som de kommu-
nitärt inspirerade förespråkarna för civilsamhället gav. Man inrikta-
de sig på att försvara välfärdsstatens utseende och omfattning och 
kom på detta sätt att till stora delar acceptera motpartens definition 
av civilsamhällets innebörd och funktion.32 På den här punkten 
skiljer den svenska debatten ut sig. På en övergripande internatio-
nell nivå kan många av de mest centrala namnen inom fältet, under 
teoriernas nya aktualitet, räknas in bland de vänsterintellektuella 
rösterna.33  

Den vänsterintellektuella del av teorifältet som jag har valt att 
skilja ut har jag, i likhet med Edwards och Foley, benämnt det nyplura-
listiska perspektivet, på grund av dess koppling till den mer övergrip-
ande teoribildningen ”the new pluralism”.34 Ett av argumenten in-
om detta perspektiv är att de stats- respektive ekonomifokuserande 
samhällsbeskrivningarna ger en alltför förenklad bild av samhällsut-
vecklingen. John Keane, en av de nypluralistiska civilsamhällesteo-

 
31 Ett exempel på den här typen av analys av de skandinaviska förhållandena är Alan 

Wolfes, 1989, bok ”Whose Keeper?”. Wolfe har av Dahlkvist, 1995:160, kallats för 
en socialistisk kommunitarian. Ett annat exempel är det så kallade Socialstatsprojek-
tet som genomfördes av forskare kopplade till Cityuniversitet och avrapporterades i 
Zetterberg & Ljungberg, 1997. Se även t.ex. Dahlberg, 1998; 2004, som i sin forsk-
ning om skillnader mellan olika svenska kommuner när det gäller omfattningen av 
offentligt respektive frivilligt anhörigstöd inom äldreomsorgen inte funnit något stöd 
för att offentlig verksamhet tränger undan frivilliga aktiviteter inom området. 

32 Trägårdh, 1999:26. 
33 Cohen & Arato, 1993; Keane, 1988a & 1998; Taylor, 1985, Walzer, 1997a; Wolfe, 

1989, är några exempel. Många av dessa internationella vänsterintellektuella namn 
har olika tydliga inslag av ett kommunitärt tänkande i sina texter. Den renodling av 
de två perspektiven som jag gör här är således en förenkling, speciellt ur ett inter-
nationellt perspektiv. I Sverige är skillnaden mellan perspektiven tydligare. Här har 
det kommunitära tänkandet i första hand förts fram av socialkonservativa tänkare.   

34 Foley & Edwards, 1998. 
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retikerna, hävdar till exempel att omtolkningen av det moderna sam-
hällets utveckling i termer stat kontra civilsamhälle är ett välkommet 
korrektiv till det kapitalismcentrerade perspektivet.35 Keane ser 
uppkomsten och utvecklingen av en oberoende kapitalistisk ekono-
mi som ett viktigt element i ett modernt samhälle, men menar sam-
tidigt att den moderna kapitalismen har sin grund i institutioner 
som i sig inte är kapitalistiska. Olika former av bland annat frivillig-
organisationer har alltid haft, och har fortfarande, relationer med 
organisationer inom såväl den statliga sfären som den ekonomiska 
delen av den icke-statliga sfär som Keane benämner civilsamhället. 
Dessa icke-marknads och icke-statliga organisationer och instituti-
oner har därför enligt Keane otvivelaktigt bidragit till utformningen 
av det moderna samhället. För Keane blir följden av detta bland 
annat att såväl det ekonomicentrerade som det statscentrerade soci-
ologiska perspektivet bör kompletteras med en mer nyanserad bild 
av organiseringsprinciperna i den icke-statliga sfären. Enligt Keane 
kan inte den icke-statliga delen av samhället förstås utifrån ett en-
tydigt ekonomicentrerat perspektiv då den består av en pluralistisk 
blandning av bland annat organisationer och institutioner – en 
pluralism som inte kan reduceras till en enda gemensam nämnare. 
Samtidigt framhåller Keane, utifrån ett grundläggande konfliktpers-
pektiv, att civilsamhället inte ska ses som ett utrymme där alla med-
borgare kan förvänta sig frihet, individualitet och social rättvisa 
inom statsgaranterade ramar. Istället ser han det som en offentlig 
sfär där sociala intressen och politiska normer kan kommuniceras 
och testas.  

Det nypluralistiska perspektivet av teoribildningen har hämtat 
inspiration ifrån dels Antonio Gramsci, som definierar det civila 
samhället som en del av ett samhälles överbyggnad och som ett ut-
rymme för politisk kamp, dels Jürgen Habermas teorier om system-
värld och livsvärld.36 Dessutom finns det tydliga beröringspunkter 
med teorifältet som har sociala rörelser som sitt ämnesområde. In-
om dessa teorier beskrivs ofta framväxten av autonoma organisati-
oner som en möjlighet att decentralisera demokratin och därmed 

 
35 Keane, 1988a:18 ff., hör till dem som använder sig av en dikotomi – stat kontra civil-

samhälle – och skiljer därmed inte ut marknaden som en speciell icke-statlig sfär. 
36 Gramsci, 1971; Habermas, 1984. Se även bl.a. Cohen & Arato, 1993:137 ff.; Bobbio, 

1988; Nielsen, 1995; Dahlkvist, 1995, för en diskussion av Gramscis och Habermas 
relevans för teoribildningen. 
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engagera fler medborgare i ett aktivt politiskt liv.37 Utifrån dessa in-
spirationskällor ses inte civilsamhället som en sfär som ska hållas 
utanför politiskt inflytande. Tvärtom. Civilsamhället är enligt detta 
perspektiv politiserat och bör dessutom bli än mer politiserat. Men 
inte toppstyrt av en byråkratisk och trögrörlig stat, utan genom män-
niskors deltagande i en mer decentraliserad och därmed förbättrad 
demokratisk process.38 Det är således främst civilsamhällets demokra-
tiserande potential som det nypluralistiska perspektivet lyfter fram.  

I den svenska kontexten hade, som tidigare nämnts, dessa tank-
ar om ett politiserat civilsamhälle till en början svårt att få något 
större utrymme. Denna brist på svenska vänsterintellektuella före-
språkare för idébildningen har bland annat förklarats av historiken 
Lars Trägårdh med följande formulering:  

Demoniseringen av marknad och civilsamhälle, å ena sidan, och förhärligandet 
av stat och offentlig sektor, å andra sidan, gör det svårt för många inom den 
svenska vänstern att uppfatta det civila samhället som en sfär i vilken makt kan 
samlas, sociala experiment organiseras, och demokratin utövas.39  

Under de senaste åren har dock den nypluralistiska definitionen av 
civilsamhället börjat synas allt mer i den svenska debatten. Ett tydligt 
exempel på denna förändring är den senaste demokratiutredningens 
slutbetänkande.40 När civilsamhällets demokratiska funktion på sen-
are år lyfts fram i den svenska debatten kopplas det ofta till röster på 
vänsterkanten som redan tidigare beskrivit människors upplevelse av 
det nutida samhället i termer av vanmakt och maktlöshet inför en 
alltför stor och anonym offentlig sektor. Till dessa röster hör de så 
kallade förnyarna inom socialdemokratin som med ord som ”egen-
makt” och ”brukarinflytande” ville framhålla vikten av att medborg-
arna själva tar egna initiativ för att hävda sina intressen. Tankarna om 
egenmakt kan i sin tur kopplas till en folkrörelsetradition där man 
länge har sett folkrörelserna som något av en garanti för en funge-
rande och livskraftig demokrati.41 Förespråkarna för denna samhälls-

 
37 Se t.ex. McAdam et al, 1996a; Melucci, 1996; Morris & McClurg Mueller, 1992. 
38 Se t.ex. Cohen & Arato, 1993; Walzer, 1995b.  
39 Trägårdh, 1999:26. 
40 SOU 2000:1. Jag återkommer till en utförlig diskussion av användningen av uttrycket 

civilsamhället i detta slutbetänkande i kap. 13. 
41 Det finns många beröringspunkter mellan det så kallade deltagardemokratiska idealet, 

med tydliga inslag av ett deliberativt tänkande, och den renodlade nypluralistiska förstå-
elsen av civilsamhällets demokratiska funktion. Se t.ex. Gilljam & Hermansson, 
2003a; Lidensjö, 1999, för en diskussion av dessa olika demokratiideal. 
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beskrivning talar om vikten av att medborgare tar initiativ och sluter 
sig samman i demokratiska former för att lösa olika samhällsproblem. 
När uttrycket civilsamhället dyker upp i dessa sammanhang används 
det i betydelsen ett utrymme som tillåter människor att sluta sig sam-
man och engagera sig i den demokratiska processen.42 

Den nypluralistiska definitionen av civilsamhället har vissa lik-
heter med den kommunitärt inspirerade definition som jag tidigare 
har beskrivit. Båda perspektiven bygger på tanken att samhället ska 
ses som bestående av olika sfärer där civilsamhället är en av dessa 
sfärer. Dessutom ser de civilsamhället som ett utrymme för någon 
form av frivilligt samhällsengagemang. De ser frivilligheten och ide-
aliteten som ett avgörande kännetecken för den verksamhet som de 
menar utspelar sig inom detta civilsamhälle. En avgörande skillnad 
finns dock: utifrån den nypluralistiska definitionen ser man den pro-
cess som sker inom civilsamhället som en förutsättning för en fun-
gerande demokratis fortlevnad, medan det kommunitära perspektiv-
et beskriver den som förutsättningen för en för samhället nödvän-
dig känsla av samhörighet och ömsesidigt ansvarstagande.  

Ett liknande sätt att beskriva skillnaderna mellan de båda 
perspektiven är att koppla tillbaka till vilka typer av organisationer 
respektive perspektiv framhåller som de mest centrala byggstenarna 
i civilsamhället. Medan de kommunitärt inspirerade bidragen ten-
derar att bortse ifrån organisationer med uttalat politiskt syfte, är 
det just dessa politiskt engagerade organisationer som oftast står i 
fokus hos de nypluralistiska rösterna inom fältet.43 Denna skillnad 
kan även kopplas till en mer övergripande skillnad mellan samhälls-
beskrivningar grundade på å ena sidan ett konsensusperspektiv och 
å andra sidan ett konfliktperspektiv.44 Det är också det kommuni-
tära perspektivets avsaknad av en diskussion utifrån maktresurs-
ernas fördelning inom civilsamhället, tillsammans med dess idylli-
sering av människors relationer som ömsesidiga och symmetriska, 
som utgjort huvudargumenten i den kritik av fältet som förekommit 
bland en del svenska sociologer.45  

 
42 Se t.ex. Bengtsson, H., 1999; Bengtsson, J., 1999; Eneroth & Olsson, 1993. 
43 Edwards & Foley, 1998:11 ff.; Foley & Edwards, 1996:38 ff.  
44 Trägårdh, 1999:34 f. 
45 Se t.ex. Ahrne, 1994; Brante, 1994; Furåker, 1994. Denna kritik har dock i sin tur kri-

tiserats av bl.a. Lidskog, 1995. som framhåller att vänsteralternativet definierar civil-
samhället på ett sådant sätt att det analytiskt knyts till politisk aktivism; social och 
kulturell pluralism; och konflikthantering. Se även bl.a. Pateman, 1988; Sommerstad, 
1995, för en kritik civilsamhällesteorierna utifrån ett genusperpektiv. 
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TEORIERNAS OLIKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
Mycket av kritiken mot de ovan beskrivna teorierna har sin utgångs-
punkt i de problem som en sammanblandning mellan olika använd-
ningsområden anses medföra. Den, enligt min tolkning, mest cent-
rala kritiken menar att teorierna blandar ihop två användningsom-
råden som borde hållas åtskilda – dels det politiska och ideologiska 
användningsområdet, dels det analytiska användningsområdet. En 
annan viktig kritik innebär ett uttalat ifrågasättande av teoribildning-
ens analytiska användbarhet.   

Uppdelningen i ett analytiskt respektive politiskt/ideologiskt an-
vändningsområden används av både teoriernas förespråkare och 
kritiker.46 Medan företrädare för teorifältet menar att det har sin gil-
tighet inom båda dessa områden hävdar kritikerna att idén om civil-
samhället först och främst hör hemma i en politisk/ideologisk och 
normativ debatt.47 Andra mer neutrala röster anser att det inte går 
att ge ett entydigt och övergripande svar på frågan om uttrycket 
civilsamhället är att se som vetenskapligt eller politiskt, bland annat 
för att uttrycket tillskrivits en mängd olika innebörder. 48 Såväl före-
språkare för och kritiker av teorierna är således överens om dess 
politiskt/ideologiska och normativa användning. Förespråkaren Ke-
ane menar till exempel att tanken om ett samhälle uppdelat i bland 
annat sfärerna stat och civilsamhälle historiskt har använts både i 
syfte att öka åtskillnaden mellan sfärerna och att avskaffa upp-
delningen mellan dem.49 Kritikerna Bob Edwards och Michael W. 
Foley menar å sin sida att för varje tid och plats har tanken om det 
civila samhället använts som argument i strävan efter social auto-
nomi gentemot den där och då dominerande makten.50  

 
46 Se t.ex. Keane, 1988a; Seligman, 1992, som skiljer mellan tre olika användningsområ-

den – det analytiska; det ideologiska och politiska, samt det normativa. Här har jag 
dock valt att i första hand diskutera uppdelningen mellan en analytisk respektive en 
politisk/ideologisk användning då jag menar att den politiskt/ideologiska använd-
ningen inte kan skiljas ifrån en normativ användning. Se även Lidskog, 1995, för en 
liknande uppdelning mellan ett analytiskt resp. ett praktiskt användningsområde. 

47 Se t.ex. Keane, 1988a – som ett exempel på en förespråkare – och Seligman, 1992; 
Edwards & Foley, 1998; Dahlkvist, 1995 – som exempel på kritiker – som alla disku-
terar dessa olika användningsområden. 

48 Lidskog, 1995:39 ff. 
49 Keane, 1988a:22 ff. 
50 Edwards & Foley, 1998:124 f. Se även Seligman, 1992: 201 f, för en liknande beskriv-

ning. 



 
 
 
 
 
 
KAPITEL 2 

 42

Det man strider om är huruvida teorierna också har en analytisk 
användning. Diskussionen om den analytiska användningen handlar 
främst om vad teoriernas begreppsapparat kan tillföra om de används 
som analytiska kategorier i en samhällsanalys. Det vill säga, teorier-
nas användbarhet förespråkas respektive kritiseras utifrån deras för-
utsättningar att fungera som en effektiv och relevant analysram för 
samhällsvetenskaplig forskning. Förespråkarna tar i sin argumenta-
tion i första hand upp de ovan beskrivna möjligheterna att med 
hjälp av teoribildningen komma bort ifrån en antingen ekonomi- 
eller statscentrerad samhällsanalys. Keane beskriver till exempel hur 
en analys utifrån dikotomin – stat kontra civilsamhälle – bland 
annat innebär att andra viktiga maktrelationer än de som analyseras 
med hjälp av ett ekonomismiskt tänkande lättare kan blottläggas.51  

Denna fördel lyfts även fram av en del i övrigt kritiska röster i 
diskussionen. Till exempel skriver Edwards och Foley att använd-
ningen av uttrycket civilsamhället i analytiskt syfte, i betydelsen en 
av tre samhällssfärer, delvis kan hänföras till en vilja att synliggöra 
grupper och organisationer som inte anses höra till markanden eller 
staten men som spelar en betydande roll i det sociala, politiska och 
ekonomiska livet. Men främst menar Edwards och Foley att denna 
inriktning på civilsamhället, såväl från vänster- som högerhåll, ska 
ses som ett, enligt deras uppfattning, relevant ifrågasättande av den 
dominerande ekonomismen inom modernt socialt tänkande. Till 
denna betoning av de ekonomiska aspekterna räknar de både marx-
istiskt teori och neoklassisk ekonomisk teori – och i förlängningen 
av den neoklassiska ekonomiska teorin även olika varianter av ”rati-
onal choice”-teorin.52 Lidskog är inne på en liknande linje när han 
skriver att det verkar finnas en samstämmighet om att det krävs ett 
begrepp vid sidan om stat och marknad/ekonomi när man söker ge 
en helhetsbild av samhället. Enligt Lidskog ska civilsamhället främst 
betraktas som en sfär som förser samhället med social integration. 
”I detta perspektiv är begreppets funktion inte att diskutera legitimi-
tetsfrågan (relationen styrande - styrda) utan främst att betona nöd-
vändigheten av en normativ och social dimension i samhället.”53   

 
51 Keane, 1988a:13 ff. 
52 Edwards & Foley, 1998:124 f. 
53 Lidskog, 1995:40, fokuserar inte på civilsamhället som en analytisk kategori, utan ar-

gumenterar istället för att det inom sociologin finns en lång tradition av att se civil-
samhället som sociologins objekt. Historiskt är det dock få sociologer som använt 
uttrycket civilsamhälle – eftersom man historiskt inom sociologin har sett begreppet 
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Kritikerna menar å sin sida att teoriernas analytiska giltighet på 
goda grunder kan ifrågasättas. Enligt deras synsätt är teorierna be-
häftade med ett antal svagheter som i sin tur gör att användandet av 
teoriernas begreppsapparat som en uppsättning analytiska kategori-
er kan ifrågasättas. Detta ifrågasättande inriktar sig i första hand på 
den uppdelning i olika sfärer/sektorer som fältets teorier till stora 
delar bygger på. Bland annat menar Edwards och Foley att en sådan 
uppdelning i samhällssektorer utgår ifrån antagandet att dessa sek-
torer kännetecknas av olika organisatoriska logiker. Men en sådan 
uppdelning blir, enligt dem, problematisk eftersom den ignorerar att 
dessa organisatoriska logiker empiriskt ofta förekommer blandade i 
hela samhället.54 Edwards och Foley vill istället beskriva samhällets 
förändringar utifrån att initiativ till sådana förändringar i huvudsak 
beror på det sammanhang som bildas gemensamt av stat, marknad 
och civilsamhälle. Och att den organisationslogik som följs vid så-
dana initiativ ofta består av en mix av alla olika organisationslogiker 
som kan återfinnas i det studerade sammanhanget.55 Dessutom men-
ar Edwards och Foley att teoretiseringar som bygger på uppdelningen 
i sfärer oftast leder till att forskningen gräver ner sig i gränsdragnings-
dispyter om vad som hör till vilken sfär, och i vilken omfattning – 
något som enligt författarna ofta leder till att empiriska studier om 
hur sociala fenomen faktiskt fungerar kommer i skymundan. 

Även de nypluralistiska bidragens argumentering att deras pers-
pektiv möjliggör ett synliggörande av maktrelationer som en ekono-
miskt inriktad analys riskerar att förbise har kritiserats. Denna kritik 
kommer ifrån marxistiskt håll. Här framhålls att den vanligaste an-
vändning av uttrycket civilsamhället, som en motpol till staten, redu-
cerar det kapitalistiska systemet till en bland många sfärer i ett plura-
listiskt, heterogent och komplext modernt samhälle. Man menar att 
det finns en fara att den totaliserande logiken och den tvingande kraf-
ten hos det sociala fenomenet kapitalism blir osynlig när kapitalism-
ens hela sociala system reduceras till en uppsättning institutioner och 
relationer bland många andra. Och det är just det som enligt dessa 
kritiker blir konsekvensen av den nypluralistiska civilsamhällesteorin:  

 
som rotat i en förståelse av samhället och av det sociala livet som var etablerad innan 
samhällsvetenskapen var skapad och därför uppfattades som för-vetenskaplig.  

54 Edwards & Foley, 1998:126 ff. Som tidigare nämnts beskrivs ofta staten som funger-
ande utifrån en hierarktisk och auktoritär logik; marknaden utifrån logiken om eko-
nomisk vinning; och civilsamhället utifrån frivillighetens och idealitetens logik.   

55 Se även Ahrne, 1996, för en liknande diskussion. 
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Its effects is to conceptualize away the problem of capitalism, by disaggregating 
society into fragments, with no over-arching power structure, no totalizing unity, 
no systemic coercions – in other words, no capitalist system, with its expansionary 
drive and its capacity to penetrate every aspect of social life.56  

Enligt Ellen M. Wood bidrar det inte till den analytiska skärpan om 
man som en konsekvens av den nya inriktningen låter alla instituti-
oner och maktrelationer försvinna in i ”a conceptual night where all 
cats are grey”.57  

Också forskare som inte direkt har gett sig in i diskussionen om 
civilsamhällets användbarhet som analytisk kategori har ifrågasatt 
relevansen av en sfär- eller sektorindelning. Här kan Stein Kuhnle 
och Per Selle tas som exempel. De använder sig av en sektorsindel-
ning när de teoretiserar relationerna mellan stat och frivilligsektorn, 
men framhåller samtidigt det problematiska med en sådan samhälls-
beskrivning. Mångfalden hos de olika typer av organisationer som 
inkluderas i frivilligsektorn gör det, enligt dessa författare, svårt att 
definiera en distinkt sektor, vilket i sin tur bland annat gör det pro-
blematiskt med någon form av sektorsgeneralisering. Dessutom 
pekar de på att relationerna mellan sektorer är mer sammanflätade i 
ett samhälle som är mer differentierat. Sektorsbegreppet blir därför 
än mer problematiskt att använda vid studier av moderna välfärds-
stater. Eftersom också stater inom forskningen har börjat ses som 
segmenterade och anses förändra skepnad beroende på vilken aktör 
de relaterar till, och vilka institutioner som de har att förhålla sig till, 
menar Kuhnle och Selle att man kan ifrågasätta om gränskonstruk-
tioner mellan olika samhällsektorer alls är möjliga att göra:  

In fact, when extensive research suggest that not “sectors” (market, government, 
voluntary sector) but organizations within “fields”, e.g. social welfare, have more 
traits in common regardless of whether they are “market”, “government”, or “volun-
tar”, one must seriously question whether the concept of sector conceals more than it 
reveals.58 

Förutom de problem som sfärtänkandet innebär, pekar också teori-
fältets kritiker på att sfären civilsamhället har getts så många inne-
börder att dess användning som analytiskt begrepp lider av ”acute 

 
56 Wood, 1990:65. 
57 Wood, 1990:66.   
58 Kuhnle & Selle, 1992:8. 
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definitional fuzziness”.59 Denna luddighet kopplas av en del kritiker 
till den sammanblandning mellan, å ena sidan, den politiskt/ideo-
logiska och, å andra sidan, den analytiska användningen som de me-
nar karaktäriserar de aktuella teorierna.60 Sammanblandningen av 
dessa två användningsområden kopplar dessa kritiker i sin tur till de 
tydliga normativa inslagen i teorifältet. Enligt bland andra Edwards 
och Foley förkroppsligar idén om civilsamhället för många ett etiskt 
ideal för social ordning. Det är ett ideal som anses kunna, om inte 
överbrygga, så i alla fall harmonisera konflikten mellan individuella 
intressen och samhällets intressen. Men problemet är enligt författ-
arna att denna harmonisering snarare är antagen än bevisad, vilket 
bland annat leder till att uttrycket får olika betydelse för olika grup-
per och därmed blir djupt tvetydigt.61 Denna kritik har sin giltighet 
för båda de perspektiv som diskuterats i detta kapitel, samtidigt som 
en del av kritiken i huvudsak har riktats mot de kommunitärt grund-
ade argumenten för just det perspektivets analytiska relevans. Bland 
annat menar Adam Seligman att en analytisk användning av uttryck-
et civilsamhället innebär att Durkheims betoning av moralisk indivi-
dualism som grunden för solidaritet i ett modernt samhälle kombi-
neras med Webers betoning av en ökad rationalitet i moderna form-
er av sociala organisationer. Problemet med en sådan användning av 
uttrycket civilsamhället är dock, enligt Seligman, att man ignorerar 
problemet med den liberala individualistiska ideologin – det vill 
säga, hur skapas en känsla av samhörighet bland och mellan sociala 
aktörer som förstås och uppfattas i termer av autonoma individer. 
Eller med andra ord: man ignorerar Webers problem med att järn-
burens ökande rationalitet bland annat begränsar basen för sam-
hällssammanhållningen. Inte förvånande, enligt Seligman, betonar 
de flesta av civilsamhällesförespråkarna i väst behovet av att återin-
föra en känsla av gemenskap som en reaktion på en individualism 
som definieras i termer av egenintresse.62 

 
59 Edwards & Foley, 1998:126.  
60 Se t.ex. Edwards & Foley, 1998:126; Lidskog, 1995:39 ff. 
61 Foley & Edwards, 1998:6. Ett annat sätt att beskriva teoribildningens normativa be-

tydelse är att beskriva den som en vision om hur det goda livet är eller borde vara. Se 
t.ex. Seligman, 1992:201 ff.; Walzer, 1995b. 

62 Seligman, 1992:202 ff., skiljer mellan å ena sidan den västliga användningen, speciellt 
USA, där man främst använder tanken om det civila samhället som en politisk slogan 
till förmån för gemenskap – för att minska några av de effekter som följt av indivi-
dualismens ideologi – och den östliga användningen där man istället med hjälp av 
samma uttryck lyfter fram tanken om individen som en autonom social aktör med 
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Uppfattningen att teorierna används i normativa syften omfattas 
även av en del av dess förespråkare.63 Dessa förespråkare beskriver 
hur det är viktigt att hålla isär de olika användningsområdena. Men 
samtidigt verkar sammanblandningen inte innebära några större pro-
blem för dem eftersom de menar att den normativa användningen är 
kopplad till en analytiskt relevant samhällsbeskrivning. Om man istäl-
let ifrågasätter relevansen i att analytiskt dela upp samhället i olika 
sfärer, och att definiera civilsamhället som en sådan sfär, medför 
sammanblandningen mellan de olika användningsområdena större 
problem. Speciellt problematiskt blir det när teoriernas förespråkare 
inom den politiska och ideologiska samhällsdebatten använder sig av 
en antagen analytisk giltighet som ett argument för olika normativa 
utsagor om hur samhället bör vara utformat. Mats Dahlkvist, som 
hör till de svenska röster som tydligast har kritiserat teorifältet för att 
använda sig av en antagen analytisk giltighet i normativa syften, men-
ar att förespråkarna för teorierna försöker förmedla en känsla av att 
uttrycket civilsamhället refererar tillbaka till en ursprunglig och sann 
uppdelning mellan stat och civilsamhälle där den första är ond och 
den andra är god – per definition. Men skärskådas argumenteringen 
menar Dahlkvist att: 

 [D]enna tankeoperation uppnås INTE genom saklig empirisk analys, man sak-
nar helt analytiska begrepp i sina diskurser, utan genom själva ordvalet, associa-
tionerna och de övertalningsdefinitioner som uppstår ur tankesystemets samhälls-
bild.64 

Problemet med den normativa användningen späds på ytterligare av 
att användningen av uttrycket civilsamhället, som Krishan Kumar 
påpekar, lätt för in diskussionen på rent av nostalgiska domäner: 
”’Civil society’ sounds good; it has a good feel to it; it has the look 
of a fine old wine, full of depth and complexity. Who could possib-
le object to it, who not wish for its fulfillment?”65 Enligt Kumar har 
vi här att göra med ett uttryck med en omfattande historisk 
återklang. Ett uttryck vars attraktionsvärde därför till stora delar 
bygger på de många nivåer och lager av betydelse som generationer 
efter generationer av tänkare har kopplat till uttrycket. Intresset för 

 
etisk och moralisk självständighet – en tanke som till viss del är främmande inom 
den politiska traditionen i öst.  

63 Se t.ex. Alexander, 1998:3; Keane, 1988a:28. 
64 Dahlkvist, 1996:218. Betoningen i originalet. 
65 Kumar, 1993:376. 
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den historiska återklangen har också varit stort inom fältet. Det syns 
bland annat i den omfattande idéhistoriska sekundärlitteratur som 
har författats av såväl förespråkare för som kritiker av teorierna.66  

ATT GRANSKA TEORIERNAS RELEVANS 
Vad leder då denna diskussion av teorifältet runt uttrycket civilsam-
hället – dess huvudperspektiv och användningsområden – fram till? 
Jeffrey Alexander argumenterar för att uttrycket civilsamhället, lik-
som alla viktiga begrepp inom samhällsvetenskapen, är ett resultat 
av en sorts sekulariseringsprocess. Det är en process som tar en idé 
ifrån praktisk erfarenhet – från ofta överväldigande uttryck i form 
av moraliska, ekonomiska och politiska konflikter – till den intellek-
tuella världen med dess begreppsdiskussioner, paradigmdispyter och 
forskningsprogram. Men även efter denna process behåller dessa 
begrepp, enligt Alexander, sina politiska och moraliska associationer 
och de fortsätter att vara omdiskuterade. Det som har förändrats är 
den omgivning inom vilken kampen sker.67 Uttrycket det civila sam-
hället kan utan tvekan ses som ett så kallat essentially contested concept – 
det vill säga, ett omtvistat begrepp vars innehåll olika deltagare i den 
politiska diskussionen kämpar om att få definiera.68  

Hur långt sekulariseringsprocessen har gått när det gäller uttryc-
ket civilsamhället kan dock diskuteras. En stor del av uttryckets an-
vändning ligger fortfarande kvar i den ideologiska och politiska do-
mänen – både i form av politisk retorik och normativa samhällsteo-
rier. Det är både förespråkare för och kritiker av teorierna överens 
om. Att de politiska och ideologiska aktörerna visat, och fortfarande 
visar, ett så stort intresse för uttrycket bör, som jag ser det, göra 
samhällsvetare extra misstänksamma när det gäller dess analytiska 
relevans. Som Bo Rothstein påpekat i sin diskussion om det sociala 
kapitalet använder forskare och politiker begrepp på olika sätt. Me-

 
66 De idéhistoriska exposéerna var speciellt vanligt förekommande under åren runt 

1990, dvs. under det nutida teorifältets etableringsfas. I dessa får man följa uttrycket 
civil society, och dess motsvarigheter i andra språk, genom idéhistorien. Från Aristote-
les och Cicero; över liberalismens klassiker som t.ex. John Locke, Thomas Paine och 
Adam Ferguson; till G.W.F. Hegel och efter honom Karl Marx och Antonio Gramsci. 
Se t.ex. Alexander, 1998; Cohen & Arato, 1993; Dahlkvist, 1995; Ehrenberg, 1999; 
Keane, 1988b; Kumar, 1993; Seligman, 1992; Tester, 1992; Zetterberg, 1994. 

67 Alexander, 1998:2. 
68 Gallie, 1964; Se även Connolly, 1993.  
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dan forskare bör sträva efter att använda begrepp som kan ges en 
entydig och klargörande definition, använder politiker, och andra 
makthavare, gärna begrepp som är lösa och oprecisa och därmed 
kan omfatta mycket av det som de tycker är bra, respektive dåligt. 
Ett uttryck som får stort utrymme i den politiska och ideologiska 
debatten risker att urvattnas och deformeras så att det till sist står 
för nästan allt och därmed nästan ingenting.69 Den politiska an-
vändningen innebär dessutom att kampen om uttryckets definition 
ofta förs indirekt och outtalat. Uttrycket civilsamhället används ock-
så idag, med få undantag, utan någon form av vidhängande defini-
tion – som om just den egna förståelsen av begreppet är allmänt ve-
dertagen och att en förklaring därför är onödig. Men som diskus-
sionen i det här kapitlet förhoppningsvis har visat har uttrycket 
långt ifrån en allmänt vedertagen definition. Därför menar jag att 
det är att föredra att diskutera de frågor som teorifältet intresserar 
sig för, utan att använda dess begreppsapparat.  

De två perspektiv – de kommunitära och det nypluralistiska – 
som beskrivits i det här kapitlet ger två olika, men delvis överlapp-
ande, kognitiva kartor. Utifrån det utrymme som relationen mellan 
å ena sidan staten och å andra sidan civilsamhället har fått i det sen-
aste decenniets svenska samhällsdebatt menar jag att det finns fog 
för att påstå att dessa två perspektiv idag, medvetet eller omedvetet, 
är med och bidrar till förståelsen av det frivilliga samhällsengage-
manget. Samtidigt saknas till stora delar en empiriskt grundad kritisk 
diskussion av dessa samhällsbeskrivningars relevans och giltighet. 
Den här undersökningen är ett försök att i viss mån råda bot på 
denna brist. Undersökningens fallstudier gör det möjligt att studera 
de två former av frivilligt samhällsengagemang som de ovan be-
skrivna teoriperspektiven lyfter fram. I de fyra studerade samarbets-
processerna har människorna varit inblandade dels på utförarnivån, 
det vill säga i den konkreta serviceproduktionen, som det kommuni-
tära perspektivet beskriver, dels på den beslutande nivån, och där-
med i den demokratiska process, som det nypluralistiska perspektiv-
et betonar. Den fråga som jag försöker besvara i kapitel tretton är 
följaktligen om de olika former av frivilligt samhällsengagemang 
som fallstudierna speglar kan sägas ge de resultat som teoribild-
ningens två huvudsakliga perspektiv föreskriver – det vill säga, en 

 
69 Rothstein, 2003:96. 
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ökad känsla av samhörighet och ett utökat ömsesidigt an-
svartagande respektive ett positivt bidrag till den demokratiska pro-
cessen.  

Valet att lyfta fram Walzers bidrag till teoribildningen runt ut-
trycket civilsamhället i det inledande kapitlet grundar sig bland an-
nat på att det är det bidrag som, enligt min läsning, bäst klarar sig 
ifrån den kritik som beskrivits i detta kapitel. Genom att för det 
första inte skilja mellan civilsamhället och marknaden, och för det 
andra beskriva staten både som en ram, som bestämmer villkoren 
för relationerna inom det civila samhället, och som en aktör inom 
det civila samhället, kan hans civilsamhälle mer betraktas som en 
viss sorts samhälle än en avgränsad samhällssfär. Edwards och 
Foleys kritik att samhällsförändringar i huvudsak beror på det sam-
manhang som bildas gemensamt av stat, marknad och civilsamhälle 
gäller enligt min tolkning inte Walzers bidrag till teoribildningen. I 
hans civilsamhälle finns alla olika organisationslogiker representer-
ade, samtidigt som aktörerna befinner sig i en ömsesidig beroende-
relation med staten i dess funktion som yttre ram för civilsamhället. 
Att Walzer dessutom kombinerar de två ovan beskrivna perspektiv-
en inom teorifältet gör honom extra intressant att använda som ut-
gångspunkt för den här undersökningen. Men min tolkning av Wal-
zer är att även hans bidrag hör hemma inom det politiska och ideo-
logiska användningsområdet och det är som ett sådant bidrag som 
hans teori är intressant att relatera till det empiriska material som in-
går i den här undersökningen. Han använder sin teori i en normativ 
argumentation för att det frivilliga samhällsengagemanget bör få ett 
större utrymme i form av ett bättre fungerande civilsamhälle. Wal-
zer ger dessutom som politisk filosof ingen vägledning för hur hans 
samhällsbeskrivning ska kunna operationaliseras till en användbar 
analysram för empirisk forskning. 

För att kunna uppfylla undersökningens andra syfte är det där-
för, utifrån min läsning av teorierna om civilsamhället, nödvändigt 
att göra en omväg. Att civilsamhällesteoriernas beskrivningar av det 
frivilliga samhällsengagemangets betydelse i samhället är intressanta 
att belysa och granska med hjälp av empirisk forskning betyder inte 
att de med automatik fungerar som effektiva analytiska ramar för 
den typen av studier. Diskussionen ovan har pekat på några punkter 
som talar emot en analytisk användning av teoribildningens be-
greppsapparat. Samtidigt kan de fördelar som förespråkarna för den 
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analytiska användningen lyfter fram uppnås med hjälp av andra ana-
lytiska verktyg. Det nypluralistiska perspektivets ambition att med 
hjälp av teoribildningen lyfta fram betydelsen av samhällsfenomen 
och maktrelationer som stats- och ekonomicentrerade teorier sällan 
uppmärksammar är intressant och relevant, samtidigt som deras 
marxistiska kritiker har en poäng när de menar att alla maktrelation-
er inte är lika betydelsefulla och därmed bör få olika vikt i en analys. 
Även den problematik som bland annat Seligman tar upp – det vill 
säga, hur man ska kunna skapa en känsla av samhörighet bland och 
mellan autonomt agerande individer – är en intressant vinkel. Men 
båda dessa forskningsingångar kan hanteras på andra sätt än att an-
vända den sfäruppdelning som kritikerna ser som det mest proble-
matiska med att använda teorifältet runt uttrycket civilsamhället 
analytiskt. Och, som Lidskog framhåller, samhörighet, ansvarstag-
ande och demokrati i ett samhälle har länge funnits bland sociolog-
ins studieobjekt, utan att man använt sig av civilsamhällesteoriernas 
begreppsapparat.70 

  
 
 

 
70 Lidskog, 1995:40. 
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ATT ANALYSERA FRIVILLIGT 
SAMHÄLLSENGAGEMANG 

MED ORGANISATIONS-
TEORETISKA GLASÖGON 

Det angreppssätt som jag har valt att använda i den här undersök-
ningen för in analysen i det organisationsteoretiska forskningsfältet. 
För att uppfylla undersökningens första syfte – att synliggöra och 
diskutera förutsättningar för och konsekvenser av de olika samar-
betsprojekt som studerats – använder jag mig således av en orga-
nisationsteoretiskt grundad analysram.1 Denna analysram ger möj-
lighet att inkludera de fördelar teorierna om civilsamhället har – 
framför allt strävan efter att fånga upp betydelsen av samhällsfeno-
men och maktrelationer som stats- och ekonomicentrerad forskning 
tenderar att förbigå och viljan att belysa problemet med samhörig-
hetskänslan mellan autonomt agerande individer. Samtidigt erbjuder 
den ett sätt att hantera de största problemen som civilsamhällesteo-
riernas kritiker menar är förknippade med en analytisk användning 
av detta teorifältets begreppsapparat. Den organisationsteoretiska 
analysram som kommer att användas här bygger på en annan sam-
hällsförståelse än det sfärtänkande som teorifältet runt uttrycket ci-
vilsamhället bygger på. Därmed undviks de problem som är kopp-
lade både till detta sfärtänkande och till uttrycket civilsamhällets 

 
1 I undersökningens inledning var även teorierna om sociala rörelser en viktig utgångs-

punkt. Men allt eftersom arbetet fortskred blev det tydligt att analysen skulle vinna 
på analysverktyg som mer fokuserade på interaktionen mellan de enskilda organisa-
tionerna. Och för att förtydliga analysen har jag valt att renodla analysramen så myc-
ket som möjligt till en organisationsanalytisk utgångspunkt. Samtidigt finns det spår i 
den struktur som analysen slutligen fick av teorierna om sociala rörelser. Jag åter-
kommer i kap. 4 till en diskussion av hur teori och empiri använts i en växelverkande 
analysprocess.   
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många innebörder. Analysramen möjliggör med andra ord en analys 
av det samspel mellan många olika organisationslogiker som Edwards 
och Foley lyfter fram.2 Samtidigt finns det i de organisationsteoretiska 
perspektiv som analysramen bygger på en liknande förståelse av 
statens funktion som den Walzer beskriver, det vill säga att staten har 
en dubbel funktion som både deltagande aktör och ram.3  

ORGANISATIONER OCH DERAS OMGIVNING 
När organisationsforskningen började etablera sig som ett självstän-
digt forskningsfält under de två decennierna efter det andra världs-
krigets slut skedde det bland annat parallellt med en ökad medvet-
enhet om organisationers allt större betydelse i det moderna sam-
hället. Inom fältet sågs organisationerna ifrån början som självtill-
räckliga och slutna enheter som inte var beroende av något annat än 
det egna handlandet. Fokus låg då också i första hand på betydelsen 
av olika faktorer inom en eller flera organisationer.4 Under mitten 
av 1960-talet skedde dock något som har beskrivits som inledning-
en till en intellektuell revolution.5 Organisationer började betraktas 
som öppna system.6 Synen på organisationer som öppna system in-
nebär att de fortfarande ses som handlingskraftiga aktörer som är 
kapabla att aktivt påverka sitt öde, men som samtidigt är beroende 
av den omgivning som de befinner sig i. Denna förändring i förstå-
elsen av organisationers handlingsutrymme har inneburit att betyd-
elsen av organisationernas omgivning i allt större utsträckning har 
uppmärksammats och studerats. Med andra ord har forskningen 
gått från en inriktning på de interna till de externa aspekterna av 
organisationers villkor.  

Den inledande forskningen om omgivningens betydelse för orga-
nisationernas existensvillkor behandlade denna omgivning som något 
abstrakt och diffust. Snart började man dock beskriva omgivningen 
som till stora delar bestående av andra organisationer. Eller som två 
för den här analysramen centrala organisationsteoretiker, Jeffrey 
Pfeffer och Gerald R. Salancik, skriver: ”Organizations are embed-

 
2 Edwards & Foley, 1998:126 ff. 
3 Walzer, 1995b:21 f. 
4 Scott, 1994b:xiv.  
5 Scott, 2001:xx. 
6 Katz & Kahn, 1966. 
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ded in an environment comprised of other organizations”.7 Beton-
ingen av organisationernas roll i omgivningen har bland annat resul-
terat i att många organisationsforskare idag argumenterar för att 
samhällsvetenskaplig analys bör använda organisationer som grund-
läggande element.8  

Ett sätt att beskriva organisationernas beroende av varandra är 
att säga att de alla ingår som aktörer i ett socialt landskap.9 Med 
denna metafor beskrivs den sociala världen som ett tillfälligt resultat 
av samspelet mellan olika sociala fenomen och dessa olika sociala 
fenomen består till stor del av olika organisationer. De organisatio-
ner som finns i varandras närhet i det sociala landskapet har olika 
karaktär och olika relationer till omvärlden. De bildar i stor utsträck-
ning varandras omgivning och det blir därför viktigt att undersöka 
hur organisationer påverkar varandras existensvillkor för att kunna 
förstå det sociala landskapets sceneri.10 Landskapsmetaforen impli-
cerar också förståelsen att en analys av ett socialt fenomen är beroen-
de av utgångspunkten för analysen. Ett landskap är ett vidsträckt 
och svåravgränsat fenomen som ter sig olika beroende på ifrån vil-
ket håll man väljer att betrakta det. Ett landskap är det man ser från 
en viss utsiktspunkt, om betraktaren flyttar på sig förändras land-
skapet. Alla försök att avgränsa ett landskap blir därför godtyckliga. 
Samtidigt kan man tala om olika landskapstyper utan att veta riktigt 
vad den ena typen slutar och den andra börjar.11 

ORGANISATIONERS INTERAKTION 
Begreppet organisation har ingen allmänt accepterad definition inom 
forskningsfältet. Den definition som används i den här undersök-
ningen är att organisationer är relativt varaktiga kollektiva aktörer 
som strukturerar och koordinerar människors handlande.12 Det är en 
definition som bland annat innebär att även de mindre formaliserade 
grupper som kanaliserar medborgarnas engagemang och som ingår i 
fallstudierna i den här undersökningen betraktas som organisationer.  
 
7 Pfeffer & Salancik 1978:2.  
8 Johansson, 1997:72 f. Se även t.ex. Ahrne, 1990 & 1994; Aldrich & Mueller, 1982; 

Perrow, 1991; Scott, 1981. 
9 Ahrne, 1994b; Ahrne et al, 2000. 
10 Ahrne, 1990:91 f. 
11 Ahrne et al, 2000:18 f. 
12 Jfr t.ex. Ahrne & Hedström, 1999. 
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I analysen i de kommande kapitlen är interaktionen mellan de 
olika studerade organisationerna central. Organisationerna ses som 
kollektiva aktörer vars relationer med varandra är centrala för förstå-
elsen av en mer övergripande samhällsnivå. Aktörer handlar alltid i 
ett sammanhang och påverkas av, och påverkar, de relationer de ingår 
i. Enligt en relationell sociologi existerar inte aktörer före eller obero-
ende av de relationer som de är inblandade i. Ett sätt att uttrycka det 
är att säga att aktörer är oskiljbara ifrån deras relationella kontext.13 
Organisationers interaktion med varandra blir enligt denna förståelse 
avgörande för hur ett mer övergripande samhälle formas, samtidigt 
som detta större samhälle påverkar organisationernas interaktion.   

Fallstudierna i den här undersökningen fokuserar på interakti-
onsprocesserna mellan de huvudsakliga kollektiva aktörerna i res-
pektive samarbetsprojekt – det vill säga den interaktion mellan de 
inblandade organisationerna som leder fram till att det i de två 
äldreomsorgsfallen byggs decentraliserade kooperativa äldreboen-
den och att vägarna förbättras i de två väghållningsfallen. De stud-
erade organisationerna är när det gäller äldreomsorgsfallen dels de 
ekonomiska föreningar som startar de kooperativa äldreboendena, 
dels de berörda kommunerna. I väghållningsfallen är huvudaktörer-
na tre till antalet – Vägverkets regionala respektive lokala organisati-
on; kommunerna; samt de grupper som kanaliserar befolkningens 
engagemang och som i ena fallstudien har formen av en intresseför-
ening och i de andra fallen består av olika sockenråd.14  

En viss organisations relationella kontext utgörs således till stora 
delar av dess interaktion med andra organisationer. Men dessa möt-
en sker inte i ett tomrum. Utifrån landskapsmetaforen har omgiv-
ningen för organisationers interaktion beskrivits med begreppet ter-
räng. Begreppet terräng har definierats som en:  

sammanfattande benämning av summan av de påtagliga omständigheter inom 
vilkas ramar en organisation verkar. Den sociala terrängen består av en bland-
ning av allehanda element; den är en produkt av historiska traditioner, mate-
riella villkor och sociala processer.15  

 
13 Se Emirbayer, 1997, för en utförlig diskussion av en relationell sociologi. 
14 Dessa är de formella organisationer som kanaliserade medborgarnas engagemang i 

de studerade processerna. Men som kommer att framgå av den kommande analysen 
skedde mycket arbete i mer informella arbetsgrupper. I äldreomsorgsfallen innan 
dessa formella organisationer startades och i väghållningsfallen som en mer informell 
organiseringen av arbetet med just det aktuella samarbetsprojektet. 

15 Johansson, 1997:85. Se även Ahrne, 1989:76 f. 
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Terrängen i ett socialt landskap ger både möjlighet till och sätter 
gränser för organisationernas handlande. Till terrängen räknas i den 
här undersökningen allt som utgör relevant omgivning för de stud-
erade organisationernas verksamhet och som samtidigt inte kan 
hänföras till dessa organisationer eller de individer som ingår i dem.  

ORGANISATIONERS 
TOLKNING AV SIN OMGIVNING 

En organisations handlande sker således till stora delar utifrån dess 
relation med de omgivande organisationerna och den omgivande 
terrängen. Ett problem med denna interaktion är att den sker uti-
från filtrerad och ofullständig information. På samma sätt som när 
det gäller individuella aktörer har en organisation aldrig tillgång till 
en objektiv och sann bild av sin omgivning. Eller som Pfeffer och 
Salancik uttrycker det:  

Organizational environments, however, are not objective realities. Environments 
become known through a process of enactment in which perception, attention, and 
interpretation come to define the context for the organization.16 

Det enda sätt som en organisation kan skapa kunskap om sin om-
givning är genom att samla in och tolka ofta svårtydd information 
om både den omgivande terrängen och de organisationer som de 
ska interagera med i denna terräng.  

Att en organisation tolkar sin omgivning får konsekvenser för 
försök att analysera denna organisations handlande. Bland annat blir 
det viktigt att studera hur organisationen konstruerar sin förståelse 
av ”verkligheten”, till exempel hur den samlar in, väljer ut och be-
handlar information i sitt arbete att tolka och ge mening åt denna 
omgivning. Betoningen av organisationers tolkning av omgivningen 
ska inte förstås som att olika strukturella faktorer saknar betydelse. 
Tolkningsprocessen är istället nära kopplad till både organisationens 
egen struktur, och hur de människor som besitter olika positioner i 
organisationen tolkar informationen utifrån just sina positioner, och 
strukturella faktorer i omgivningen. Information som det är lätt att 
få tillgång till eller som det finns rutiner för att samla in och hantera 
 
16 Pfeffer & Salancik, 1978:260. Begreppen enactment och enacted environment, som jag har 

valt att översätta med tolkning respektive tolkad omgivning, har Pfeffer och Salancik 
hämtat ifrån Karl E. Weick, se t.ex. 1969; 2001. 
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har till exempel större sannolikhet att få betydelse i tolknings- och 
beslutsprocessen än information som inte är tillgänglig. På samma 
sätt har information som personer i nyckelpositioner ser som cen-
tral för deras arbete i organisationen lättare att få uppmärksamhet 
än information som svagare grupper inom organisationen, eller in-
tressenter utanför organisationen som har små påverkansmöjligheter, 
ser som angelägen.17 Men tolkning handlar inte enbart om att samla 
in och bearbeta information. Tolkning görs utifrån de förståelser 
som organisationen har av situationen. Dessa förståelser är med och 
påverkar både vilken information som är möjlig och intressant att 
samla in och vilka handlingsalternativ som anses genomförbara och 
legitima. I studier av organisationers handlande är det därför viktigt 
att undersöka på vilket sätt som olika kognitiva fenomen fungerar 
som strukturerande, reglerande och normerande verktyg i tolknings-
processen. 

En annan konsekvens är att omgivningen i sig blir ointressant 
att studera om man inte tar med de aktörer som tolkar den. Aktörer 
skapar sina egna subjektiva omgivningsförståelser utifrån sina res-
pektive utgångspunkter och förförståelser. Det betyder bland annat 
att olika organisationer kan reagera olika på vad som verkar vara 
samma omgivning. Därför blir det mer intressant att fokusera på 
beslutsprocesser där organisationer väljer ut och bearbetar informa-
tion än att försöka urskilja objektiva omgivningsfaktorer som påver-
kar en organisations handlande.18  Ytterligare en konsekvens är att 
gränsen mellan å ena sidan de olika organisationerna och å andra 
sidan dessa organisationer och den omgivande terrängen blir svår-
are att dra. Eftersom det alltid är utifrån subjektiva tolkningar av 
omgivningens olika beståndsdelar som en organisation reagerar på 
sin omgivning, tränger omgivningen in i organisationen på ett sätt 
som gör gränsdragningen flytande och diffus.19 

ORGANISATIONER OCH INDIVIDER 
En av de centrala utgångspunkterna för den här analysramen är att 
människors organisatoriska tillhörighet i hög grad styr villkoren för 

 
17 Pfeffer & Salancik, 1978:13 f. & 89. 
18 Pfeffer & Salancik, 1978:73. 
19 Scott, 2001:82 f. 
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interaktionen mellan människor. Det handlade som koordineras i 
olika former av organisationer skapar ofta kollektiva resurser som i 
sin tur kan användas för att uppnå de inblandade människornas oli-
ka mål. Människor går in i organisationer för att de räknar med att 
få något ut av sin organisationstillhörighet. Men samtidigt som till-
hörigheten ger tillgång till något som de som enskilda individer inte 
bedömer sig kunna åstadkomma själva, kräver den att individen i 
vissa avseenden underkastar sig organisationernas kontroll och reg-
ler för att den ska få tillgång till detta något. Den kollektiva kraft 
som organiseringen utgör innebär att människor i stor utsträckning 
– medvetet eller omedvetet – handlar utifrån sina olika organisati-
onstillhörigheter. Detta medför att analyser av organisationer kan ge 
ett viktigt bidrag till förståelsen av människors handlande.20  

Men interaktionen mellan organisationer är inte empiriskt ob-
serverbar. Organisationer ses som kollektiva aktörer eftersom de 
koordinerar och strukturerar handlande och har rättigheter, skyldig-
heter, handlingskapacitet, resurser med mera, som är oberoende av 
de individer som ingår i dessa organisationer.21  De är något mer än 
bara summan av de individer vars handlande koordineras med hjälp 
av dem. Men i strikt mening handlar inte organisationerna själva. 
Det är individer som handlar i sin roll som representanter för orga-
nisationerna. Den interaktion som kan studeras är därför interaktio-
nen mellan olika organisationsrepresentanter. De personer som in-
tervjuats eller på annat sätt förekommer i fallstudiernas beskrivning-
ar betraktas i första hand som representanter för sina respektive or-
ganisationer. När jag i den kommande diskussionen använder for-
muleringar som beskriver de inblandade organisationerna som 
handlande aktörer ska det ses som ett förenklat uttryck för förståel-
sen att de studerade individerna handlar som representanter och 
företrädare för dessa organisationer, det vill säga utifrån den styr-
ning av dessa individers handlande som organisationstillhörigheten 
innebär. 

Att organisationer definieras utifrån sitt koordinerande och 
strukturerande av människors handlande innebär att det inte är indi-
vider och andra sociala aktörer som organiseras, utan aktiviteter och 

 
20 Se t.ex. Ahrne & Papakostas, 2002:11 ff. 
21 Se t.ex. Coleman, 1990:531 ff.  
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beteenden.22 Människor tillhör en rad olika organisationer men det 
är endast en del av deras handlande som styrs av dessa respektive 
tillhörigheter. Olika organisationer har dessutom olika omfattande 
kontroll över människors handlande – både när det gäller andelen 
av handlandet som kan kontrolleras och hur hårt styrt handlandet är 
– beroende på hur angeläget det är för individen att tillhöra organi-
sationen och därmed få tillgång till de fördelar som tillhörigheten 
upplevs ha. En organisations kontroll över människors handlande 
är också avhängigt av styrkan och omfattningen av andra organisa-
tioners kontroll av dessa människors handlande. Ibland kan också 
olika organisationers vilja att kontrollera en persons handlande 
komma i konflikt med varandra. En person kan därför både vara en 
del av en speciell organisation och dess omgivning.23  Ett sätt att 
beskriva kopplingen mellan människor och organisationer är att 
säga att människor är sociala och organisatoriska kentaurer – de har 
mänskliga ansikten men organisationers kroppar och, framför allt, 
organisationers handlingar.24  

Men inte alla aspekter av mänskligt handlande antas vara styrd 
av människornas organisering i olika organisationer, även individu-
ella faktorer som till exempel personliga egenskaper påverkar män-
niskors handlande. De organisationsrepresentanter som studeras i 
de fyra fallstudierna antas till stora delar styras av deras organisati-
onstillhörigheter – både till de studerade organisationerna och till 
andra organisationer. Förståelsen att organisering alltid medför be-
gränsningar för människors handlande innebär att organisationernas 
betydelse för människors handlande ges större utrymme i analysen 
än om den skulle ha utförts på en renodlad individnivå.25 Men det 
betyder inte att analysen kommer att bortse ifrån hur även indivi-
duella faktorer kan påverka såväl människornas handlande som der-
as förståelse av den studerade processen. 

Den traditionella uppdelningen av analysnivåer inom sociologin 
och andra samhällsvetenskaper är den mellan en övergripande sam-
hällsanalys – på en makronivå – respektive en individfokuserad mik-
ronivå. Analysnivån i den här undersökningen befinner sig, liksom i 
mycket av forskningen inom det organisationsteoretiska fältet, nå-
 
22 Weick, 1969:46, uttrycker det som att: ”It is vital to note that it is behaviors, not per-

sons, that are interstructured”. Ref. ur Pfeffer & Salancik, 1978:30. 
23 Pfeffer & Salancik, 1978:30 f. 
24 Ahrne & Papakostas, 2002:13. 
25 Jfr Pfeffer & Salancik, 1978:15. 
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gonstans däremellan – på en så kallad mesonivå.26 Det organisati-
onsteoretiska synsätt som används i den här undersökningen utgår 
bland annat ifrån att organisationer är viktiga studieobjekt eftersom 
de i så stor utsträckning styr och kanaliserar människors handlande. 
Människor ingår i en mängd olika organisationer och organisationer 
utgör en stor del av en mer övergripande samhällsstruktur som 
människorna förhåller sig till i sitt handlande. En följd av denna för-
ståelse är att organisationer teoretiskt kan ses som en förmedlande 
länk mellan ett samhälles mikro- och makronivåer.27 Valet av en or-
ganisationsteoretisk analysram innebär därför att det makroperspek-
tiv som det ovan kritiserade sfärtänkandet i civilsamhällesteorierna 
är kopplat till undviks, samtidigt som analysen lyfts från att enbart 
studera enskilda individers handlande. 

ORGANISATIONERS RESURSBEROENDE 
Forskningen om omgivningens betydelse för organisationers hand-
lande brukar delas in i olika perspektiv.28 Ett av dessa perspektiv 
betonar betydelsen av organisationers resursberoende och grundar 
sig på synen att organisationer som öppna system inte är självför-
sörjande när det gäller resurser för den egna verksamheten. Eller 
som Pfeffer och Salancik skriver i det mest inflytelserika bidraget till 
perspektivet:  

Organizations must transact with other elements in their environment to acquire 
needed resources, and this is true whether we are talking about public organi-
zations, private organizations, small or large organizations, or organizations 
which are bureaucratic or organic.29  

Enligt detta perspektiv interagerar en organisation med andra orga-
nisationer eftersom dess företrädare gör bedömningen att organisa-
tionen är beroende av resurser som de andra organisationerna kon-
trollerar.30 Det kan handla om ett stort antal olika typer av resurser 
 
26 Se t.ex. Scott, 2001:83 ff., för en diskussion av olika analysnivåer inom organisations-

forskning. 
27 Ahrne & Hedström, 1999:6. 
28 Se t.ex. Scott, 1994a, som gör en indelning i 1. Contingency theory; 2. Resource de-

pendence theory; 3. Population and community ecology; 4. Transactions cost theory; 
5. Neo-marxist theory; 6. Institutional theory 

29 Pfeffer & Salancik, 1978:2. 
30 Enl. Pfeffer & Salancik, 1978:257, argumenterar de emot ”the validity of the concep-

tualization of organizations as self-directed, autonomous actors pursuing their own 
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– pengar, materiella resurser, information, kunskap, kontaktnät, social 
legitimitet och så vidare. 

Detta beroende mellan organisationer är enligt bland andra 
Pfeffer och Salancik problematiskt av flera orsaker. Ett problem 
som ofta nämns är att omgivningsberoendet försvårar för en en-
skild organisation att planera och styra den egna verksamheten, 
eftersom det för in en högre grad av osäkerhet i bedömningen av 
framtiden och därmed även i beslutsprocessen.31 Och organisation-
ers handlande handlar till stor del av att hantera osäkerhet.32 I deras 
beslutsfattande behöver de kunna sluta sig till hur andra organisati-
oner kommer att agera i nästa skede – osäkerheten i bedömningen 
av medaktörerna och den övriga omgivningen ger problem. Osäker-
het är därför något som organisationer vill eliminera, vilket bland 
annat medför att de strävar efter att skapa större förutsägbarhet. 
Ofta sker detta genom att en organisation försöker styra interak-
tionen med de omgivande organisationerna.  

Ett annat problem är att beroendet ofta är asymmetriskt. Två 
organisationer är sällan lika beroende av varandra. En organisations 
beroende av en annan organisation kan, enligt Pfeffer och Salancik, 
till stora delar förklaras av hur viktig resursen ifråga är för den för-
sta organisationen, tillsammans med i vilken utsträckning den andra 
organisationen har kontroll över resursen – det vill säga, hur svårt 
det är för den första organisationen att få tag i resursen på annat 
håll.33 Ett asymmetriskt beroendeförhållande medför att den organi-
sation som är mindre beroende av att interaktionen fungerar får en 
maktposition gentemot den andra organisationen. Kontrollen över 
en efterfrågad resurs ger en organisation maktposition i förhållande 
till andra organisationer som vill ha tillgång till just den resursen. 
Enligt resursberoendeperspektivet innebär detta i sin tur att externa 
grupper eller organisationer kan begränsa och kontrollera en organi-
sations beteenden genom att kräva något i utbyte för att de tillhan-
dahåller de efterfrågade resurserna. Förhållandet mellan en organi-

 
ends and instead argues that organizations are other-directed, involved in a constant 
struggle for autonomy and discretion, confronted with constraint and external con-
trol.” 

31 Enl. Pfeffer och Salancik, 1978:3, uppstår problemen inte enbart ”because organiza-
tions are dependent on their environment, but because this environment is not de-
pendable.” Även det omvända gäller – osäkerheten blir problematisk först när den 
kopplas ihop med ett betydande beroende mellan ett antal organisationer. 

32 Thompson, 1988. 
33 Pfeffer & Salancik, 1978:41 ff. 
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sation och dess omgivning kan därför beskrivas i termer av makt 
och kontroll.34  

Resursberoendeperspektivet beskriver även interaktionen inom 
organisationer i termer av resursberoende och maktförhållanden. 
Alla de som tillhör en organisation har inte samma motiv för sin till-
hörighet och har inte heller samma sorts resurser att bidra med. 
Vilka mål en organisation ska ha för sin verksamhet och hur dessa 
mål bäst kan uppnås förhandlas ständigt mellan delar inom organi-
sationen och är därmed beroende av de relativa makt- och beroen-
derelationerna inom organisationen. Utifrån förståelsen att organi-
sationer endast koordinerar och strukturerar (delar av) människors 
handlande ses organisationer som koalitioner av olika intressen eller 
som marknader för påverkan och kontroll.35 Med andra ord besk-
rivs interaktionen inom en organisation i liknande termer som inter-
aktionen mellan olika organisationer. Dessutom utgår perspektivet 
också ifrån att organisationer ofta befinner sig i beroenderelationer 
med flera olika organisationer samtidigt eftersom den behöver må-
nga olika sorters resurser. De olika krav som omgivningen ställer på 
en organisation står inte sällan i konflikt till varandra, vilket gör att 
organisationen måste bestämma sig för vilken extern intressent som 
det är viktigast att ha en bra relation med. I de interaktionsprocesser 
som sker mellan organisationer i det sociala landskapet försöker or-
ganisationerna efter bästa förmåga påverka sina maktpositioner och 
kontrollmöjligheter utifrån vilka resursutbyten de anser sig vara 
mest beroende av och vilka relationer de bedömer vara mest ange-
lägna att kontrollera. Att förstå hur olika organisationer, och delar i 
en organisation, påverkar varandras handlande genom att på olika 
sätt styra och kontrollera olika former av resursutbyten blir följakt-
ligen, utifrån denna utgångspunkt, en viktig pusselbit i förståelsen 
av hur olika sociala fenomen uppstår och utvecklas i ett samhälle.  

ORGANISATIONER OCH INSTITUTIONER 
Resursberoendeperspektivet är en viktig utgångspunkt för analysen i 
det här arbetet, men analysen stödjer sig i än större utsträckning på 
ett annat perspektiv inom det organisationsteoretiska forskningsfäl-

 
34 Thompson, 1988. 
35 Pfeffer & Salancik, 1978:24. 
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tet – den så kallade (ny)institutionella organisationsforskningen.36 
Medan andra perspektiv inom den omgivningsinriktade organisati-
onsforskningen i första hand fokuserar på den tekniska omgivning-
en, samt resurser och uppgiftsrelaterad information, lyfter det insti-
tutionella perspektivet fram betydelsen av sociala, symboliska och 
kulturella krafter som påverkar organisationers handlande och resul-
tatet av detta handlande. Organisationer ses i detta perspektiv som 
något mer än instrumentella produktionssystem där olika typer av 
resurser används för att producera olika produkter och tjänster. Här 
betonar man istället de sociala och kulturella dimensionerna hos or-
ganisationer och hur kognitiva förståelseramar och symboler har 
stor betydelse för aktörers handlande – både på individ- och organi-
sationsnivå.37   

Begreppet institution har, liksom begreppet organisation, ingen 
allmänt vedertagen definition inom forskningsfältet. Istället har tidi-
gare betydelser och användningar ofta kompletterats och korrigerats 
så att det bildats olika lager av definitioner. Denna utveckling har 
bland annat förklarats med att det inom perspektivet trängs ett antal 
olika inriktningar som har delvis olika fokus och underliggande an-
taganden.38  En utbredd förståelse inom perspektivet är dock att in-
stitutioner är reglerande, normerande och/eller kulturella kognitiva 
föreställningar som påverkar, och påverkas av, organisationers 
handlande. Enligt ett av de mer välkända namnen inom institution-
ell teori, ekonomihistorikern Douglass North, är institutioner: 

[P]erfectly analogous to the rules of the game in a competitive team sport. That is, 
they consist of formal written rules as well as typically unwritten codes of conduct 
that underlie and supplement formal rules.39 

Inte helt sällan kan man se en sammanblandning mellan begrep-
pen organisation och institution i olika analyser. En trolig orsak till 
det är att uttrycket institution i ett mer vardagligt språk ofta ges en 
betydelse som liknar organisationsbegreppet.40 Utgångspunkten här 
 
36 Utifrån Scotts, 2001:213, argumentering för att forskningen bör undvika att förstora 

skillnaderna mellan den tidigare och den nyare institutionella teorin har jag valt att i 
fortsättningen använda den mer övergripande benämningen institutionell teori. 

37 Scott, 2001:xx. 
38 Scott, 2001:61 ff.  
39 North, 1990:4. 
40 I Norstedts svenska ordbok. 1990:431, beskrivs institution som antingen en ”sam-

hällelig inrättning för viss typ av tjänster eller uppdrag – vanl[ligen] om avgränsad del 
av större organisation el. system, som förfogar över egna lokaler” eller en ”traditi-
onell, etablerad inrättning eller sedvänja inom större grupp – ofta inom ett sam-
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är dock att organisationer och institutioner är två skilda sociala fe-
nomen. Som sociala fenomen befinner de sig ständigt i interaktion 
med varandra men bör inte blandas samman. För att fortsätta med 
Norths sportanalogi:  

Conceptually, what must be clearly differentiated are the rules from the players. 
The purpose of the rules is to define the way the game is played.41 

Organisationer är kollektiva aktörer – de strukturerar och koordi-
nerar människors handlande. Institutioner är kognitiva fenomen – 
regler, normer, föreställningar och så vidare.42 Det institutionella 
perspektivet inom organisationsforskningen intresserar sig för det 
ständiga samspel som finns mellan organisationer och institutioner. 
Att man betraktar organisationer som sociala och kulturella system 
innebär bland annat att organisationers handlande i hög utsträck-
ning antas styras av socialt och kulturellt skapade regler, normer och 
föreställningar – det vill säga olika institutioner. 

Ett grundantagande för förståelsen av samspelet mellan organi-
sation och institution är således att institutioner, som kognitiva fe-
nomen, fungerar reglerande och kontrollerande för olika aktörers 
handlande. Denna funktion hos institutionerna gör dem till viktiga 
beståndsdelar i de tolkningsprocesser som organisationer använder 
sig av i sina försök att förstå sin omgivning. Dessa tolkningar utgör 
sedan i sin tur utgångspunkten för vilka handlingar som betraktas 
som till exempel ineffektiva, förbjudna och omöjliga respektive rati-
onella, tillåtna och genomförbara. Institutioner brukar ofta beskri-
vas som endast begränsande och kontrollerande, men de fungerar 
också möjliggörande. Samtidigt som de begränsar vissa beteenden 
ger de stöd åt och legitimerar andra handlingsalternativ.43 Den tolk-
ningsprocess som beskrevs ovan sker till stor del med hjälp av de 
verktyg som olika institutioner innebär. Institutioner påverkar aktö-
rers handlande genom att de fungerar gränssättande, men också ge-

 
hälle”. Uttrycket institution har således liknande problem förknippade med sig som 
det i förra kapitlet diskuterade civilsamhället – både när det gäller att forskningen de-
finierar det på en rad olika sätt och att det har en mindre stringent betydelse i en mer 
allmän debatt än den samhällsvetenskapliga. Sammanblandningen mellan begreppen 
organisation och institution är dock, enligt min bedömning, lättare att hantera i en 
analys än de problem som, enligt det föregående kapitlet, är förknippade med an-
vändningen av uttrycket civilsamhället som ett analytiskt begrepp. 

41 North, 1990:4-5. 
42 Ahrne & Hedström, 1999:7. 
43 Scott, 2001:50. 
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nom att de bidrar till vilka förväntningar och föreställningar som 
aktörer har om sitt eget och sina medaktörers handlande.44 Instituti-
oner hör enligt detta sätt att definiera begreppet hemma i den ter-
räng som beskrivits ovan – det vill säga, de är en del av den omgiv-
ning som påverkar organisationers handlande men som inte kan be-
skrivas som aktörer.  

Nu ska förståelsen att institutioner fungerar kontrollerande och 
reglerande för organisationers handlande inte dras så långt att orga-
nisationer börjar betraktas som helt passiviserade. Istället utgör in-
stitutioner ramarna inom vilka organisationer som kollektiva aktörer 
kan handla. Institutioner bidrar till definitionen och därmed be-
gränsningen av möjliga handlingsalternativ men det finns fortfaran-
de utrymme för ett strategiskt handlande.45 Storleken på handlings-
utrymmet varierar beroende på både egenskaper hos institutionerna 
– som till exempel utbredning, tydlighet och styrka – och egenskap-
er hos aktören – som till exempel position i omgivningen och till-
gången till maktresurser. Organisationens roll som handlande aktör-
er blir än tydligare när man lägger till att det i den terräng som om-
ger en organisation finns en mängd olika institutioner som varierar 
bland annat i innehåll; styrka; omfattning; varaktighet; samt när det 
gäller på vilken samhällsnivå de är verksamma.46 Organisationer ut-
arbetar ofta strategier för att på bästa sätt försöka förhålla sig till 
och kombinera de institutioner som uppfattas som de mest ange-
lägna att följa.47 Institutioner uppfattas och tolkas dessutom olika av 
olika organisationer – beroende på organisationernas olika situati-
oner; maktpositioner; förförståelser och så vidare.   

Den definition som beskrivits ovan innebär att begreppet insti-
tution omfattar ett brett spektrum av reglerande kognitiva fenomen. 
Richard Scott har i sin diskussion av perspektivet urskiljt tre olika 
pelare (pillars) inom forskningsfältet som inriktar sig på olika under-
kategorier av institutioner.48 Den första pelaren fokuserar på olika 
former av explicita och formella regleringar och studerar i första 

 
44 Rothstein, 2003:64. 
45 Oliver, 1991. 
46 Scott, 2001:154, uttrycker det med följande formulering: ”Varying, competing insti-

tutions and multiple institutional elements are often at work, and although they con-
stitute new forms, they also interact with a variety of previously existing forms with 
varying characteristics and in differing locations.” 

47 Se t.ex. Brunsson, 1989; Meyer & Scott, 1992; Zucker, 1988. 
48 Scott, 2001:57 ff., använder sig av beteckningarna ”the regulative pillar”, ”the Norm-

ative Pillar”; och ”The Cultural-Cognitive Pillar”. 
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hand hur till exempel lagstiftning, föreskrifter och sanktioner påver-
kar aktörers handlande och interaktion med varandra. Den andra 
pelaren intresserar sig i stället för gemensamma värderingar och 
normativa förväntningar – hur värderingar och normer skapar för-
ståelsesystem om vad som är önskvärt och passande och hur detta 
önskvärda och passande bäst kan uppnås. Slutligen, den tredje pel-
aren använder sig av en bredare definition och intresserar sig för 
kognitiva och kulturella förståelsesystem i en vidare betydelse. Des-
sa förståelsesystem beskrivs som gemensamma uppfattningar som 
konstituerar den sociala verkligheten och ger struktur åt vårt me-
ningsskapande. Ambitionen att tala om olika underkategorier av 
institutioner försvåras av att olika former av institutioner oftast be-
finner sig i ett växelverkande samspel med varandra, men uppdel-
ningen har bland annat fördelen att den synliggör att det finns ett 
spektrum av institutioner som går ifrån medvetna till omedvetna 
förståelser och som kommer in i våra kognitiva system med hjälp av 
formell reglering; sociala förväntningar, och/eller för att de som 
delar av det kulturella sammanhanget tas för givna. Samtliga dessa 
tre former av institutioner kommer att diskuteras i den kommande 
analysen, men tyngdpunkten ligger på den tredje forskningstradi-
tionens förståelseramar som ofta används omedvetet och oreflek-
terat i olika tolkningsprocesser.  

De olika pelarna inom den institutionella organisationsforsk-
ningen skiljer sig, enligt Scott, inte enbart utifrån den typ av institu-
tioner som står i fokus. De utgår också ifrån delvis skilda stånd-
punkter när det gäller olika vetenskapsteoretiska antaganden.49 De 
vetenskapsteoretiska antaganden som den här undersökningen byg-
ger på ligger nära de som den tredje inriktningen utgår ifrån – i förs-
ta hand gäller det en socialkonstruktivistisk och fenomenologisk ut-
gångspunkt. En konsekvens av denna utgångspunkt är att inte 
enbart institutioner anses vara kognitivt konstruerade, även organi-
sationer, som kollektiva aktörer, ses till stora delar som kognitivt   
konstruerade och definierande.50  

 
49 Scott, 2001:51 ff. 
50 Jfr t.ex. Brunsson & Sahlin-Andersson, 2000. 
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INTERAKTIONEN SOM PROCESS 
En annan viktig utgångspunkt för den kommande analysen är att in-
teraktionen mellan organisationerna betraktas som processer. Pro-
cesser utvecklas över tid, som ett resultat av de deltagande parternas 
agerande. Detta agerande sker inom det handlingsutrymme som bå-
de resursberoendet och olika former av institutioner har varit med 
och format. Men samtidigt är påverkan inte enkelriktad. Den dub-
belriktade påverkan är tydligast när det gäller institutioner. Samtidigt 
som institutioner påverkar organisationers handlande och resultatet 
av detta handlande, har också organisationers handlande betydelse 
för institutioners tillkomst, varaktighet och utveckling. Detta ömse-
sidiga samspel mellan aktörers handlande och institutioner innebär 
att gamla institutioner förändras eller avtar i styrka, medan andra 
tillkommer eller får ökad betydelse. Det får till följd att den stabilitet 
som institutioner ofta förknippas med är relativ.51  

Den växelverkande påverkan mellan aktörers agerande och ins-
titutioner har också betydelse för en motsvarande ömsesidig påver-
kan mellan process och resursberoende. Aktörernas upplevda re-
sursberoende påverkar deras agerande i processen, samtidigt som 
deras agerande i denna process påverkar deras resursberoende. Hur 
aktörernas relationer till varandra utvecklas i processerna påverkar 
deras upplevelse av sitt resursberoende; deras bedömningar av osä-
kerheten i resursutbytet; deras bedömningar av behovet att kontrol-
lera resurstillgången; och så vidare. I processernas påverkan av det 
upplevda resursberoendet har olika institutioner stor betydelse 
eftersom de är med och reglerar aktörernas handlingar och därmed 
även processens utveckling. Institutioner utvecklas också som ett 
sätt att hantera osäkerheten i interaktionen mellan två eller flera ak-
törer.52 Både resursberoendet och institutionernas betydelse kopplas 
därför i den kommande analysen till detta processperspektiv. 

Delar av den senare institutionella organisationsforskningen har 
utifrån ett uttalat processperspektiv kommit att intressera sig mer 
för institutioners betydelser i växelverkande processer än institutio-
ner som mer eller mindre statiska spelregler för olika aktörers hand-

 
51 Giddens, 1984:24, beskriver till exempel institutioner som de mer uthålliga inslagen i 

socialt liv och att de därför ger stabilitet åt sociala system över tid och rum. 
52 North, 1990:25. 
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lande.53 Detta processperspektiv har även inneburit att processer av 
institutionalisering har uppmärksammats i större utsträckning än tidig-
are. Att något beskrivs som institutionaliserat innebär att det anses 
ha en förståelseram, och/eller mer eller mindre formella regleringar, 
kopplade till sig som människor använder sig av när de ska för hålla 
sig till detta något.54 Olika sociala fenomen kan utifrån processpers-
pektivet vara mer eller mindre institutionaliserade. Graden av insti-
tutionalisering handlar bland annat om hur pass strukturerad, 
accepterade och utbredd denna förståelser av till exempel en viss 
sorts verksamhet är.55  

Både organiseringsformer och verksamhetsområden kan utifrån 
dessa utgångspunkter institutionaliseras. På samma sätt som det är 
viktigt att hålla isär substantiven organisation och institution är det 
viktigt att skilja mellan verben att organisera respektive att institutiona-
lisera. När något organiseras koordineras och struktureras människ-
ors handlande. När något institutionaliseras handlar det istället om 
att koordinera och strukturera människors förståelse. Institutionali-
sering betecknar processen som leder fram till en institutionaliserad 
förståelseram för hur något är eller bör vara, eller en allmänt accep-
terad formell reglering av detta något. Att ett verksamhetsområde 
betraktas som institutionaliserat innebär att det finns ett mer eller 
mindre accepterat sätt att förstå denna verksamhet: vilka mål det 
ska/bör sträva efter att uppfylla; vilka resurser som är nödvändiga; 
vilken funktion verksamheten fyller i samhället; hur verksamheten 
ska/bör organiseras; och så vidare. Denna förståelse kan komma till 
uttryck i både informella förståelseramar och formella regleringar. 
När en organiseringsform institutionaliseras utvecklas på samma 
sätt en vedertagen och accepterad förståelse av just den organiser-
ingsformens styrkor och svagheter; möjliga användningsområden; 
etcetera – som både får genomslag i informella och formella struk-
turer och regleringar.  

Det finns ett samband mellan institutionaliseringen av verksam-
hetsområden och organiseringsformer. Ett institutionaliserat verk-
samhetsområde är ofta förknippat med en viss organiseringsform. 
En förändring i förståelsen av ett verksamhetsområde medför inte 
 
53 Se t.ex. Tolbert & Zucker, 1996. 
54 Se t.ex. Johansson, 2002. 
55 Se t.ex. Holm, 1995, som beskriver hur de mest institutionaliserade förståelserna av 

fenomen och processer oftast är de svåraste att upptäcka eftersom de är så accepter-
ade att de tas för givna.  
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sällan att andra organiseringsformer börjar uppfattas som både möj-
liga och legitima – och tvärt om.56 Ett annat sätt att uttrycka det är 
att beskriva institutionaliserade organiseringsformer som organiser-
ingsprinciper som ger vägledning för aktörerna inom ett verksam-
hetsområde hur de bäst ska utföra sitt arbete.57 På samma sätt som 
olika organisationsformer och verksamhetsområden kan institutio-
naliseras kan de också avinstitutionaliseras eller ominstitutionaliseras.58  

Institutionaliseringen av olika organiseringsformer har fått stort 
utrymme inom den svenska nyinstitutionella forskningen. Här talar 
man om institutionaliserade föreställningar som reglerar organisati-
oners organisering och strukturering. 59 Bland annat används en 
uppdelning i fyra olika idealtypiska organisationsformer – företaget, 
den statliga myndigheten, frivilligorganisationen och familjen – som alla har 
var sin förståelseram kopplad till sig.60 Dessa idealtyper är institutio-
naliserade och finns därmed färdiga att tillgå när enskilda organi-
sationer ska organisera den egna verksamheten.61 De olika institu-
tionaliserade organisationsformerna används sällan renodlade i en-
skilda organisationer. Istället plockas element ifrån de olika ideal-
typerna ihop till en ofta unik kombination för just denna organisa-
tion. För de flesta organisationer dominerar elementen ifrån en ide-
altyp, men med olika tydliga inslag av de andra idealtyperna. 

Processperspektivet innebär dessutom att kombinationen av 
idealtypiska element i en speciell organisation varierar över tid. Des-
sa olika förändringsprocesser har benämnts politisering, företagisering, 
respektive förenisering utifrån i vilken riktning förändringen sker.62 
Användningen av institutionaliserade organisationsformer är ett 
exempel på hur olika institutioner påverkar den sociala konstrukti-
onen av aktörer. En annan aspekt av att använda processperspektiv-
et i studier av till exempel institutionaliserade organisations- och 
verksamhetsformer är att det blir intressant att undersöka hur dessa 
förståelseramar sprids ifrån ett sammanhang till ett annat. För som 
Scott uttrycker det: ”Nothing is as portable as ideas.”63 Samtidigt 
innebär förståelsen att aktörer alltid tolkar sin omgivning, att till 
 
56 Johansson, 2002:95; Forssell & Jansson, 2000:16 ff. 
57 Friedland & Alford, 1991. 
58 Oliver, 1992. 
59 Johansson, 2002. 
60 Ahrne et al, 2004:51. 
61 Brunsson, 1991:21.  
62 Forssell & Jansson, 2000:23 f. 
63 Scott, 2001:120. 
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exempel organiseringsidéer inte kan antas färdas oförändrade och 
oförmedlade mellan olika sociala kontexter. Spridningen antas istäl-
let ske i processer där olika lokala aktörer översätter och transfor-
merar idéerna så att de bättre ska passa de lokala förutsättningarna. 
Graden av översättning och transformering varierar dock – bland 
annat utifrån olika egenskaper hos de institutionaliserade organise-
ringsidéerna; hos de inblandade aktörerna; samt hos det samman-
hang där processerna sker.64 

INTERAKTIONEN SOM SAMARBETE 
Det organisationsteoretiska fältet som den här analysramen bygger 
på har, enligt min läsning av det, stora fördelar när man som här har 
som syfte att öka förståelsen av det frivilliga engagemangets betyd-
else för samhället i stort. De olika organisationsteoretiska perspek-
tiven erbjuder analytiska redskap som kan hjälpa till att lyfta fram 
dimensioner i relationen mellan befolkning och stat som kan vara 
svåra att uppmärksamma med analyser på såväl mikro- som makro-
nivå. Den kan även hjälpa till att synliggöra samband mellan olika 
faktorer och därmed i förlängningen bidra till möjliga förklaringar 
till varför fallstudierna stödjer respektive talar emot civilsamhälles-
teoriernas beskrivningar av det frivilliga samhällsengagemanget. 

Men samtidigt har det organisationsteoretiska angreppssättet 
även nackdelar som analysram för den här undersökningen. Inom 
det organisationsteoretiska forskningsfältet har, som framkommit 
ovan, fokus till stora delar legat på antingen kontroll och styrning, 
eller institutioners reglerande funktion. Förståelsen att det i organi-
sationer finns ett behov av att med olika former av tvång styra och 
reglera, både de människor vars handlande koordineras i organisati-
onerna och organisationernas interaktion med varandra, har en lång 
tradition inom det organisationsteoretiska fältet. Denna tradition 
har bland annat inneburit att tvångets motsats – frivilligheten – med 
enstaka undantag har fallit utanför forskningsfältets förståelse av 
vad organisering innebär. Problematiseringen av frivillighetens olika 
dimensioner i förhållande till organisering och organisationers 

 
64 Johansson, 2002:105 ff. 
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handlande befinner sig därför idag endast i sin linda.65 En konsek-
vens av forskningsfältets inriktning på tvång och kontroll är att 
interaktion mellan organisationer i form av konflikter har fått större 
utrymme än interaktion i form av samarbeten. Men de interaktions-
processer som har studerats i den här undersökningen kan i första 
hand beskrivas som samarbeten som de olika organisationerna 
frivilligt väljer att delta i. För att kompensera för denna brist inom 
det organisationsteoretiska fältet har jag valt att i ett av de kom-
mande analyskapitlen – kapitel elva – kombinera de ovan beskrivna 
utgångspunkterna med bidrag ifrån en forskningstradition som i 
stor utsträckning har ägnat sig åt att identifiera faktorer som påver-
kar aktörers vilja att lösa gemensamma problem med hjälp av sam-
arbetslösningar – forskningen om kollektivt handlande och sociala 
dilemman.66 

Problemen med kollektivt handlande hör till de stora forsk-
ningsfrågorna inom samhällsvetenskapens olika discipliner.67 En av 
grundtankarna i denna diskussion är att det i många olika situationer 
i våra liv kan uppstå en konflikt mellan å ena sidan en grupp-
rationalitet och å andra sidan de enskilda aktörernas individuella 
rationalitet.68 Situationer med sådana konflikter har med tiden fått 
många olika beteckningar, ett av dem är sociala dilemman (social 
dilemmas).69 Ett socialt dilemma kan definieras som ett fenomen som 
”occurs whenever individuals in interdependent situations face 
choices in which the maximization of short-term self-interest yields 
outcomes leaving all participants worse off than feasible alternati-
ves”.70 Frågor som forskningen inom detta fält har försökt besvara 

 
65 Se t.ex. Boström et al, 2004a, där denna brist uppmärksammas och diskuteras av ett 

antal svenska organisationsforskare. 
66 Denna komplettering kan bl.a. motiveras med att de teorier som jag kommer att 

använda utgår ifrån en liknande förståelse av människors handlande – i termer av 
begränsad rationalitet – som analysramen i övrigt bygger på. Se t.ex.Ostrom, 1998.  

67 Hit hör bl.a. den omfattande forskningen om olika spelteorier och problemen med 
”free-riders” och ”the tragedy of the commons”. Se t.ex. Axelrod, 1984; Hardin, 1968; Olson, 
1965.  

68 Ostrom, 1998.  
69 Andra beteckningar på mer eller mindre synonyma situationer är t.ex. collective action 

problem; the social trap; the prisoners’ dilemma; collective-good problem; the free-rider problem; the 
tragedy of the commons. Se t.ex. Ostrom, 1998; Rothstein, 2003; Taylor & Singleton, 
1993.  

70 Ostrom, 1998:1. Ofta beskrivs detta i nationalekonomiska termer. En sådan beskriv-
ning ger Taylor & Singleton, 1993:196: ”A collective action problem (or CAP) exists 
where rational individual action by each of the members of some set of actors can 
lead to an inefficient or Pareto-inferior outcome. Where there is a CAP, therefore, 
there is at least one outcome which is Pareto-superior to this outcome of rational 
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är: Varför väljer vissa grupper av aktörer att samarbeta medan andra 
inte gör det? Vad är det för förutsättningar som ökar respektive 
minskar sannolikheten för att ett socialt dilemma löses genom att 
aktörerna i gruppen tillsammans kommer fram till en långsiktigt 
hållbar samarbetslösning? 

Ett annat sätt att beskriva sociala dilemman är att se dem som 
situationer där aktören har ett göra ett självständigt beslut trots att ut-
fallet av beslutet är beroende av vad även de övriga inblandade ak-
törerna beslutar sig för.71 Om en situation kan betraktas som ett soci-
alt dilemma innebär det bland annat att ett samarbete mellan olika 
aktörer med målsättningen att generera fördelar för samtliga inbland-
ade – fördelar som de inte skulle uppnå utan att samarbetet genom-
fördes – är beroende av i vilken utsträckning som de olika presumtiva 
samarbetsparterna dels själva är beredda att samarbeta, dels vilken 
bedömning som parterna gör av varandras samarbetsvilja.72 

De bidrag till teorierna om kollektivt handlande och sociala 
dilemman som jag har valt att avgränsa min diskussion till lyfter 
fram två olika förklaringar till varför vissa konstellationer av aktörer 
lyckas uppnå långsiktiga samarbetslösningar. Den första betonar be-
tydelsen av möjlighet till kommunikation mellan de olika aktörerna 
och hur denna möjlighet kan bidra till en positiv spiral av tillit, till-
förlitlighet och ömsesidighet.73 Den andra förklaringen diskuterar 
förutsättningarna i termer av transaktionskostnader/resurser och 
lyfter fram betydelsen av att konstellationen av aktörer känneteck-
nas av egenskaper som begränsar behovet av transaktionsresurser.74 
För att undvika upprepningar utvecklas diskussionen av dessa 
förklaringar i samband med att teorierna används – det vill säga i 
kapitel elva. 

Forskningen om kollektivt handlande har i första hand intresse-
rat sig för individers kollektiva handlande, men jag menar att resul-
taten ifrån denna forskning även är relevanta och intressanta för 

 
action: a move to it from the Pareto-inferior outcome would make at least one actor 
better off without making anyone worse off and may make everyone better off.” 

71 Ostrom, 1998:3, skriver: ”The term ’social dilemma’ refers to a large number of 
situations in witch individuals make independent choices in an interdependent situ-
ation”. 

72 Se bl.a. Rothstein, 2003:82 f.; Ostrom, 1998. 
73 Ostrom, 1998. 
74 Taylor & Singleton, 1993. 
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den här studien.75 De fyra samarbetsprojekt som studerats i den här 
undersökningen kan alla beskrivas som olika former av kollektivt 
handlande. Inte för att de olika studerade organisationerna kanali-
serar och strukturerar olika människors handlande, utan även för att 
samarbetena kan ses som olika former av kollektivt handlande av 
ett fåtal kollektiva aktörer – de studerade organisationerna. Dessa 
organisationer gick i respektive process in i ett samarbete för att 
åstadkomma något tillsammans. Samarbetets omfattning skiljde sig 
åt mellan de olika processerna – liksom parternas engagemang, de 
resurser som satsades och så vidare – men målet när processerna in-
leddes var i samtliga fall att gemensamt åstadkomma något som det 
skulle ha varit svårt, omöjligt, eller ointressant för parterna att för-
söka få till stånd på egen hand. Samtidigt hade det varit fördelaktigt 
för de olika aktörerna att utifrån ett mer uttalat egenintresse anting-
en låta bli att försöka förbättra den aktuella servicen eller att ställa 
krav på andra aktörer att göra arbetet. I strikt mening förutsätter 
definitionen av sociala dilemman inte homogenitet i den aktörskon-
stellation som ska komma fram till en samarbetslösning76, men de 
skilda utgångspunkter som aktörerna har i de här studerade proces-
serna gör det problematiskt att tala om sociala dilemman i den be-
tydelse som begreppet används inom forskningsfältet. Ett problem 
är att processen omfattar en relation mellan medborgare och myn-
digheter. De kommunala/statliga organisationerna kan sägas ha vis-
sa skyldigheter gentemot medborgarna att producera den aktuella 
servicen, även om de inte har någon skyldighet att göra det i den 
här aktuella samarbetsformen.77 Men enligt min tolkning är det ändå 
fråga om någon sorts dilemma som löses med hjälp av samarbeten 
mellan de kollektiva aktörerna – gruppen, kommunen och (i väg-
hållningsprojekten) vägverksorganisationen. Därför ser jag tillräck-
ligt många beröringspunkter mellan studieobjekten för forskningen 
om sociala dilemman och de processer som undersöks här för att 

 
75 Ostrom, 1990, har bl.a. studerat hur t.ex. fiskare i vissa sammanhang kommer fram 

till samarbetslösningar som innebär att fiskevatten inte överutnyttjas, medan man i 
andra sammanhang inte gör det. Samtidigt öppnar de bidrag som jag kommer att 
använda mig av även för en användning av deras modeller på samarbeten mellan 
kollektiva aktörer som företag eller stater.  

76 Ostrom, 1998; Taylor & Singelton, 1993, tar också upp graden av heterogenitet i 
gruppen av aktörer som en förklarande variabel. 

77 Ett av väghållningsfallen är dock ett undantag. Som analysen kommer att visa upp-
levde där den lokala vägverksorganisationen det som en skyldighet – ålagd dem ifrån 
den centrala nivån inom Vägverket – att delta i samarbetet. 
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bidrag ifrån teoribildningen ska kunna fungera som intressanta in-
gångar i den kommande analysen.  

DE ORGANISATIONER 
SOM INGÅR I UNDERSÖKNINGEN 

De organisationer som studerats i de fyra fallstudierna är, som be-
skrevs i inledningen av det här kapitlet, dels kommunala och statliga 
organisationer – i form av kommunala förvaltningar och regionala/ 
lokala vägverksorganisationer, dels de olika grupper som kanaliserat 
medborgarnas engagemang. Det är organisationer vars organisering 
har många egenskaper hämtade ifrån två av de ovan nämnda ideal-
typiska organiseringsformerna den statliga myndigheten respektive 
frivilligorganisationen. Men överensstämmelsen är långt ifrån full-
ständig. Ett exempel på detta är att mycket av verksamheten inom 
såväl kommunala/statliga organisationer som olika former av före-
ningar idag sker utifrån samma logiker som verksamheten i privata 
företag. Med de begrepp som presenterades ovan kan man tala om 
att det under ett antal år skett en företagisering av dessa organisa-
tioner eftersom den institutionaliserade organiseringsformen ”före-
tag” har fått större utrymme i de enskilda organisationernas förstå-
else av sig själva.78 Detta innebär bland annat att både de kommu-
nala/statliga organisationer och grupperna i fallstudierna lägger stor 
vikt vid ekonomisk effektivitet och vinstmaximering.  

Ett annat exempel på att de här studerade kommunala och stat-
liga organisationerna inte är helt jämförbara med idealtypen statlig 
myndighet är att det är främst som verkställande förvaltningar som 
både kommunerna och de studerade vägverksorganisationerna ager-
ar i fallstudierna. Dessa förvaltningar ses av de inblandade i första 
hand som huvudproducenter av äldreomsorg respektive väghåll-
ning. Det är främst när det gäller kommunernas roller i de olika 
processerna som detta bör uppmärksammas. När jag i fortsättning-
en diskuterar kommunerna som aktörer är det i denna förvaltnings-
roll. Den studerade interaktionen sker mellan representanterna för 
grupperna och tjänstemän inom respektive förvaltning. Och denna 
interaktion sker utifrån ett tydligt ”vi och dom”-perspektiv. Vi i be-

 
78 Se t.ex. Eikås, 2001; Enjolras, 2001; Forssell & Jansson, 2000; Wijkström & Lund-

ström, 2002. 
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folkningen och de i kommunen – och tvärtom. Förståelsen av kom-
munen som en del av den representativa demokratin – det vill säga, 
att det är en organisation där medborgarna själva är medlemmar 
och som styrs av representanter som dessa medborgare valt att rep-
resentera dem – har endast en marginell betydelse i de studerade in-
teraktionsprocesserna.79 Men samtidigt fungerar både de studerade 
kommunerna och vägverksorganisationerna som myndigheter och 
besitter huvudmannaskapet inom äldreomsorgen respektive väghåll-
ningen. Den tidigare nämnda dubbla natur som stater har blir på 
detta sätt tydlig i analysen.80 Utifrån den begreppsapparat som pre-
senteras i det här kapitlet fungerar de kommunala och statliga orga-
nisationerna både som kollektiva aktörer – som i första hand har 
som huvuduppgift att producera service åt befolkningen – och som 
terräng för både det egna och andra organisationers handlande. I 
analysen har jag försökt att hantera denna dubbla roll genom att 
göra en tydlig åtskillnad mellan aktörerna och institutionerna. Kom-
munerna och Vägverkets lokala/regionala organisationer ses i ana-
lysen som kollektiva aktörer som ingår i interaktionsprocesser med 
de studerade grupperna. Aktörernas handlande i dessa interaktions-
processer antas sedan begränsas av den institutionella terräng som 
parterna i processerna har att förhålla sig till. I denna institutionella 
terräng ses olika former av statliga regleringar och direktiv som vik-
tiga beståndsdelar.81 I äldreomsorgsfallen görs i första hand en åt-
skillnad mellan kommunerna som aktörer och den statliga reglering 
som styr kommunernas agerande som producenter av och huvud-
män för äldreomsorgen i Sverige. I väghållningsfallen görs en liknan-
de åtskillnad mellan å ena sidan de aktuella lokala/regionala organisa-
tionerna i Vägverket och å andra sidan Vägverkets centrala organisa-
tion som förmedlar de statliga regleringarna och direktiven ner till 
de underliggande organisationerna. De överordnade statliga organi-
sationerna ses således här i första hand som ramsättare och därmed 
skapare av terrängförhållanden för de studerade processerna.  

 
79 Detta kan jämföras med Montins, 1998, och Strandbergs, 1998, forskning som pekat 

på att kommunerna i första hand har betraktats som serviceproducenter, vilket bl.a. 
har medfört att medborgarna ser sig mer som konsumenter än som politiska männi-
skor. 

80 Se Walzers, 1995b, beskrivning av staten som både deltagande aktör och ram för in-
teraktionen i ett civilsamhälle. Se även Johansson, 1997, för en liknande beskrivning 
av staten, men utifrån ett organisationsteoretisk perspektiv. 

81 Jfr t.ex. Campbell & Lindberg, 1990. 
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Inte heller de studerade grupperna kan betraktas som typexem-
pel på, i deras fall, organisationsformen frivilligorganisation. Defini-
tionen av frivilliga organisationer brukar lyfta fram det frivilliga 
medlemskapet och ett relativt oberoende gentemot i första hand 
staten som viktiga kännetecken.82 Det frivilliga medlemskapet har 
också beskrivits som kärnan i denna organisationsform, det är gen-
om det som medlemmarna erhåller rättigheter och utövar inflytande 
över organisationens verksamhet. Medlemmarna utgör enligt denna 
förståelse även den viktigaste resursen i dessa organisationer och 
aktiviteten i denna organisationsform beskrivs i högre grad än i 
andra organisationsformer utgå ifrån detta medlemskap. Det är 
medlemmarnas aktivitet och deltagande som utgör verksamhetens 
utgångspunkt i frivilliga organisationer.83 Frivilliga organisationer 
har dessutom beskrivits som att det finns en överensstämmelse 
mellan medlemmarnas individuella motiv för att vara medlemmar i 
en sådan organisation och denna organisations verksamhet och 
mål.84 Överensstämmelsen mellan människornas motiv för att enga-
gera sig och gruppernas målsättningar är tydlig i de här studerade 
processerna. Men medlemskapet har däremot inte den ovan be-
skrivna centrala betydelsen, vilket kommer att bli tydligt i den kom-
mande analysen. Även organisationernas relativa oberoende gente-
mot kommunerna och Vägverkets organisationer kan här ifrågasät-
tas, eftersom gruppernas engagemang inom de verksamheter som 
står i fokus för undersökningen förutsätter statliga och kommunala 
resurser. 

En av utgångspunkterna för den kommande analysen är, utifrån 
de ovan beskrivna egenskaperna hos de studerade organisationerna, 
att dessa organisationer handlar utifrån sina egna speciella kombina-
tioner av organisationslogiker – kombinationer som dessutom för-
ändras i takt med att processen fortskrider och omgivningen för-
ändras. Som en konsekvens av detta har jag i de följande kapitlen 
undvikit att tala om olika organisationsformer i mer allmänna ter-
mer. När jag ändå gör det är det i första hand i betydelsen institutio-
naliserade organiseringsformer som enskilda organisationer använ-
der som kognitiva verktyg när de organiserar och strukturerar den 
egna verksamheten. Dock med ett undantag. När jag i det trettonde 

 
82 Se t.ex. Blennberger, 1993:36; Wijkström & Lundström, 2002:8. 
83 Johansson, 1997:93. 
84 Ahrne et al, 2004:27. 
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kapitlet går från den uttalade mesonivån till att på en makronivå dis-
kutera det frivilliga samhällsengagemangets betydelse för samhället i 
stort använder jag mig också av begreppet frivilligorganisationer 
som en analytisk idealtyp. Men de enskilda organisationerna som in-
går i undersökningen har i första hand studerats utifrån antagandet 
att samspelet mellan just dessa organisationer kan säga oss något 
om förutsättningarna för och konsekvenserna av medborgarnas 
samhällsengagemang. Det är i första hand för att de olika grupperna 
i fallstudierna kanaliserar en typ av samhällsengagemang som kan 
ses som exempel på det engagemang som civilsamhällesteoretikerna 
beskriver äger rum i civilsamhället som gör dem, och de interakti-
onsprocesser de deltagit i, intressanta att studera – inte för att de 
antas representera organisationsformen ”frivilligorganisation”.  

Samtidigt har olika organisationer att hantera olika former av 
resursberoende. Även deras känslighet för institutionaliserade för-
ståelseramar och regleringar skiljer sig åt. Därför reagerar de också 
ofta olika på förändringar i både den strukturella och institutionella 
omgivningen. Detta medför att det är viktigt att i analysen upp-
märksamma de olika organisationernas skilda förutsättningar för att 
agera i processerna.85 De organisationer som ingår i den här under-
sökningen går in i sina respektive interaktionsprocesser med mycket 
olika förutsättningar när det gäller resursbehov, kontrollmöjligheter, 
maktresurser, förståelseramar och så vidare. Dessa skillnader i för-
utsättningar komplicerar analysen. Interaktion mellan organisationer 
med olika egenskaper är oftast svårare att få grepp om än när det 
gäller organisationer som liknar varandra. Relationer mellan organi-
sationer som har stora skillnader när det gäller förutsättningar att 
agera upplevs ofta som otydliga, förvirrande och oförutsägbara.86 
Otydligheten kommer sig bland annat av att organisationerna an-
vänder sig av olika sorters maktresurser och att de inblandade or-
ganisationerna ofta har olika mål och medel, och därmed även olika 
strategier. Deras handlingsutrymmen begränsas också olika av insti-
tutioner i form av regleringar, normer och kognitiva förståelseram-
ar. Att organisationerna inte har samma mål innebär bland annat att 
de inte konkurrerar med varandra. Istället ställer de krav på varand-
ra, ofta för att de vill förhindra att motparten ska fortsätta med 
någon verksamhet, eller för att få motparten att göra något som den 
 
85 Jfr Ahrne, 1990:46; Stenlås, 1999:219. 
86 Ahrne, 1990:101 ff. 
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annars inte skulle göra. Interaktion mellan olika typer av organisa-
tioner har dessutom sällan några tydliga vinnare eller förlorare och 
resultaten blir ofta kompromisser som egentligen ingen av parterna 
vill ha.87   

ATT KOMBINERA 
OLIKA TEORETISKA PERSPEKTIV 

Den analysram som presenterats i det här kapitlet bygger således på 
en mer generell organisationsteoretisk utgångspunkt som ser inter-
aktionsprocesser mellan olika organisationer som viktiga studieob-
jekt när man vill förstå olika sociala fenomen. Denna mer övergrip-
ande teori kompletteras i analysramen med centrala inslag ifrån två 
av de olika perspektiv som finns inom det organisationsteoretiska 
fältet – resursberoendeperspektivet och den institutionella organisa-
tionsteorin. Undersökning följer på detta sätt den utveckling som 
skett inom såväl organisationsforskningen som andra närliggande 
forskningsfält under de senaste decennierna. Efter en inledande 
period av tydliga positioneringar av de olika perspektiven har ut-
vecklingen gått mot att alltmer betrakta de olika teoretiska perspek-
tiven som befruktande komplement till varandra istället för konkur-
rerande heltäckande teorier.88 Scott har beskrivit sex huvudgrenar 
inom organisationsforskningen som alla: för det första, lyfter fram 
olika förklaringar till skillnader i organisationers strukturer; för det 
andra, använder olika kausala argument och bygger på olika anta-
ganden om hur omgivningen påverkar organisationer – främst skill-
nader i synen på rationalitet; för det tredje, ser hur olika former av 
motiv och mål styr organisationers beslut; och slutligen, för det fjär-
de, skiljer sig åt i valet av beroende variabel – det vill säga vad de 
försöker förklara – och vilken analysnivå man lägger sig på. Dessa 
olika utgångspunkter och inriktningar ses idag av många forskare 
inte längre som ett hinder för att kombinera delar ur två eller flera 
perspektiv.89 Snarare strävar man efter att kunna bidra till en större 
förståelse genom att kombinera olika typer av faktorer; olika analys-

 
87 Ahrne, 1990:140.  
88 Se t.ex. Scott, 1994a:xv. Ett exempel på en liknande utveckling på ett närliggande 

forskningsfält är forskningen om sociala rörelser. Se bl.a. McAdam et al, 1996a.   
89 Se t.ex. Oliver, 1991; 1997, som arbetar med kombinationen av just resursberoende-

perspektivet och det institutionella perspektivet.  
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nivåer och/eller olika beroende variabler.90 Denna mer komplexa 
bild av hur olika typer av faktorer kan påverka och påverkas av or-
ganisationers handlande, och resultatet av detta handlande, utgör 
också en av utgångspunkterna för det här arbetet.  

Några förtydliganden är dock viktiga att göra när det gäller hur de 
olika perspektiven har kombinerats. För det första bygger under-
sökningen på en förståelse av relationen mellan aktör och struktur 
som Mustafa Emirbayer och Ann Mische beskriver med följande ord:  

All social action is a concrete synthesis, shaped and conditioned, on the one hand, 
by the temporal-relational contexts of action and, on the other, by the dynamic 
elements of agency itself. The latter guarantees that empirical social action will 
never be completely determined or structured. On the other hand, there is no 
hypothetical moment in which agency actually gets ’free’ of structure; it is not, in 
other words, some pure Kantian transcendental will.91   

För det andra betraktas den institutionella omgivningen på ett lik-
nande sätt inte som tvingande och deterministisk. Institutionernas 
betydelse för processerna innebär att utrymmet för aktörers strate-
giska handlande försvinner helt. Istället följer jag den gren av pers-
pektivet som utvecklats bland annat utifrån en kritik av förståelsen 
av institutioner som i huvudsak kontrollerande och begränsande 
och som under senare tid fått stort utrymme inom fältet.92 Eller 
som Scott uttrycker det:  

Virtually all of the more recent theoretical and empirical work views institutional 
processes as operating in conjunction with, rather than in opposition to, rational 
purposive action. Institutions provide the framework – regulative, normative, and 
cultural-cognitive – within which actors define and pursue their interests.93  

Det betyder enligt min tolkning att betoningen av den institutionella 
omgivningens kognitiva ram för aktörers handlande mycket väl kan 
kombineras med andra kontrollerande och styrande mekanismer, 
som till exempel de beroendeförhållanden och maktrelationer som 
resurberoendeperspektivet lyfter fram.  
 
90 Samtidigt finns det öppningar för kombinationer av perspektiven redan hos de tidiga 

bidragen. T.ex. finns det i Pfeffer och Salanciks, 1978, centrala verk inom resursbe-
roendeperspektivet tydliga öppningar för en kombination av det egna perspektivet 
och ett institutionellt tänkande. Deras betoning av betydelsen av den tolkade omgiv-
ningen (enacted environment) görs t.ex. med hjälp av referenser till både Alfred Schütz, 
1967, och Karl E. Weick, 1969.  

91 Emirbayer & Mische, 1998:1004.  
92 Se t.ex. Barley & Tolbert, 1997; Hirsch, 1997; Oliver, 1991 & 1997. 
93 Scott, 2001:149. 
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I mitt analysarbete har de båda perspektiven kompletterat var-
andra genom att bland annat driva fram analysen i riktningar som 
hade varit svårare att följa med en ensidig användning av något av 
perspektiven. Det kommer bland annat till uttryck i det sätt som 
makt analyseras i det här arbetet. I resurberoendeperspektivet är 
maktaspekten en central komponent i förklaringen av organisation-
ers handlande. Relationer mellan organisationer beskrivs som asym-
metriska, där en organisation har möjlighet att styra och kontrollera 
en annan organisation i den utsträckning som den andra organisati-
onen är beroende av resurser som den första organisationen kon-
trollerar. Inom den institutionella teorin är ofta maktaspekten inte 
lika tydligt uttalad. Betoningen av den begränsning och reglering 
som den institutionella terrängen ger åt aktörernas handlingsutrym-
men verkar till viss del skymma maktrelationen mellan aktörer. Men 
makt kommer till uttryck på många olika sätt i relationer mellan ak-
törer. Den kan inte enbart spåras i resursberoende och konkret 
handlande. Makten över vilken förståelse som ska gälla i en situati-
on – uttryckt i bland annat problemformuleringsprivilegier och tolk-
ningsföreträden – kan vara minst lika viktig för interaktionsprocess-
ens utveckling och resultat som makten över konkreta resurser som 
pengar och materiella tillgångar. Och dessa tolkningar och problem-
formuleringar sker med hjälp av olika kognitiva förståelseramar som 
verktyg. Det är därför minst lika viktigt att synliggöra den makt som 
kommer till uttryck i användandet av både formella och informella 
institutioner som den makt som utövas i ett mer konkret handlan-
de.94  

Som en konsekvens av denna förståelse av makt använder jag 
mig i analysen av begreppet makt i en vid betydelse. Till stora delar 
är definitionen av makt i den här undersökningen grundad i resurs-
beroendetänkandet. Men det finns även avvikelser. I likhet med re-
sursberoendeperspektivet ser jag begreppet som relationellt – det 
vill säga makt förutsätter en relation mellan olika aktörer. Samtidigt 
gör jag ingen åtskillnad mellan makt och inflytande. Makt ses här 
som en förmåga att påverka – oberoende av hur denna påverkan 
sker.95  

Dessutom utgår jag i analysen ifrån förståelsen att makt inte be-
höver utövas för att den ska påverka en interaktionsprocess. Skillna-
 
94 Jfr Lukes, 1974:25 ff. 
95 Jfr Petersson, 1987. 
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der i aktörers maktresurser kan påverka interaktionen dem emellan, 
utan att någon av aktörerna tar sina maktresurser i anspråk. Att in-
neha en maktposition i en relation med en annan aktör innebär en-
ligt denna förståelse en möjlighet att påverka den andra aktörens 
beteende antingen genom att utnyttja sina maktresurser eller genom 
att den andra aktören agerar utifrån sin bedömning av bland annat 
styrkeförhållandet i interaktionen och hur de bedömer att motpart-
en i sin tur uppfattar detta styrkeförhållande. De maktresurser som 
en aktör besitter ses därför i analysen som viktiga påverkansfaktor-
er, även om de inte tas i anspråk.96  

En annan konsekvens av den förståelse av makt som används i 
analysen är att maktrelationer inte enbart antas förekomma i inter-
aktionsprocesser som kännetecknas av starka och uttalade konflik-
ter. Makt antas inte enbart utövas genom att med hjälp av olika ne-
gativa sanktioner tvinga motparten att göra något som den annars 
inte skulle ha gjort. Även samarbeten av olika slag – där parterna 
har delvis liknande intressen och gemensamma mål – påverkas av 
maktrelationen mellan parterna. I samarbeten handlar det mer om 
att A med hjälp av belöningar och andra former av positiva sank-
tioner förmår B att samarbeta mer enligt A:s önskemål än sina 
egna.97 Att de studerade interaktionsprocesserna i huvudsak ses som 
samarbeten, med olika grader av komplikationer, innebär följaktlig-
en inte att maktaspekten blir mindre intressant att studera.  

Samtliga dessa aspekter av makten återfinns i resurberoende-
perspektivets beskrivningar av maktpositioner och hur dessa kan 
användas för att kontrollera och styra relationen med en annan 
aktör. Men till skillnad från Pfeffer och Salancik ser jag inte makt 
enbart i termer av avsiktligt och strategiskt beslutsfattande.98 Makt 
kan enligt min förståelse även utövas omedvetet. Inte heller den 
som utsätts för den påverkan som makten innebär behöver alltid 
vara medveten om att den påverkas.99  

 
96 Jfr Korpi, 1985. 
97 Jfr Korpi, 1985:35.  
98 I den kommande analysen får organisationernas strategiska handlande stort utrym-

me, vilket skulle ha kunnat motivera en analys utifrån rational choice-teorier. Men efter-
som det använda resursberoendeperspektivet täcker in ett rationellt handlande, sam-
tidigt som det öppnar för en diskussion om att rationaliteten begränsas av bl. a. 
institutioner har jag valt att inte använda mer renodlade rational choice-teorier i 
analysen. 

99 Jfr Lukes, 1974. 



 
 
 
 
 
 

ATT ANALYSERA FRIVILLIGT … 

 81

 

SAMMANFATTNING AV ANALYSRAMEN 
Analysen i den här undersökningen utgår ifrån den grundläggande 
förståelsen att organisationer är viktiga aktörer i ett samhälle och att 
studier av organisationers interaktion med varandra kan ge viktiga 
bidrag till förståelsen av olika sociala samhällsfenomen. Det fenom-
en som står i fokus här är människors frivilliga samhällsengage-
mang. Vilken bild ger fallstudierna av förutsättningar som möjliggör 
respektive begränsar ett sådant engagemang och vad betyder denna 
bild i förlängningen för vad som kan sägas om resultatet av detta 
engagemang? För att kunna säga något om dessa frågor analyseras 
fyra interaktionsprocesser mellan olika organisationer. Den obser-
verbara interaktionen sker mellan människor som handlar utifrån 
sin tillhörighet till respektive organisation. Dessa människor ses i 
analysen i första hand som representanter för de olika organisation-
erna. Analysen sker således i huvudsak på en mesonivå där organi-
sationstillhörighetens strukturering och koordinering av människors 
handlande får ett stort utrymme. Men de studerade organisationsre-
presentanterna antas också ha med sig olika individuella egenskaper 
in i processerna och dessa egenskaper antas ha betydelse för hur de 
agerar.  

De interaktionsprocesser som studeras är fyra samarbetsprojekt 
mellan dels olika kommunala eller statliga organisationer, dels olika 
grupper som kanaliserar befolkningens engagemang. Samtliga dessa 
projekt hade som syfte att få till stånd en efterfrågad service på res-
pektive ort, vilket man i samtliga fall också lyckades med. Två av 
processerna hade som målsättning att starta decentraliserade äldre-
boenden och de andra två att förbättra standarden på ett antal all-
männa landsbygdsvägar. Samarbetsprojekten ses i den här under-
sökningen som exempel på samhällsengagemang av den typ som de 
två perspektiven av civilsamhällesteorierna beskriver som viktiga in-
slag i civilsamhället. De organisationer som studeras är i äldreom-
sorgsfallen dels de ekonomiska föreningar som driver de båda de-
centraliserade äldreboendena, dels de kommuner inom vilka dessa 
ekonomiska föreningar är verksamma. I väghållningsfallen är det i 
första hand Vägverkets regionala/lokala organisationer och de be-
rörda byarnas sockenråd respektive intresseförening, men också 
kommunerna ingår i dessa fallstudier som viktiga aktörer. I varje 
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fallstudie antas de aktuella organisationerna befinna sig i ett speciellt 
socialt sammanhang – ett speciellt utsnitt ur det sociala landskap 
som var ramen för människors liv på den svenska landsbygden 
under 1990-talet. Utsnitten skiljer sig i vissa avseenden ifrån varan-
dra, medan andra aspekter är mer lika. Syftet med analysen är dels 
att lyfta fram olika faktorer som kan sägas ha fungerat som förut-
sättningar, både möjliggörande och begränsande, för processernas 
utveckling och utfall, dels att synliggöra möjliga samband mellan 
dessa förutsättningar och processernas resultat. I samtliga fall start-
ade projekten och uppnådde målsättningen att få till stånd den 
efterfrågade samhällsservicen. Men samarbetet i sig skiljer sig åt 
mellan fallstudierna – både när det gäller omfattning och graden av 
komplikationer. Eftersom människors frivilliga samhällsengage-
mang är det sociala fenomen som utforskas här ligger tyngdpunkten 
i analysen på att kartlägga faktorer som kan kopplas till förståelsen 
av detta engagemangs betydelse i samhället. Varför kom gruppernas 
engagemang att fungera olika i de olika processerna och vilka fak-
torer kan bidra till förståelse av hur dessa skillnader uppstod?     

De kommande kapitlens presentation och diskussion av analys-
ens resultat börjar med de faktorer som i första hand kan förknipp-
as med de olika organisationer som interagerar i processerna – 
grupperna och de kommunala/statliga organisationerna. Men denna 
interaktion sker inte i något tomrum. Interaktionen mellan organisa-
tionerna antas ske i en terräng. Terrängen består av olika faktorer 
och fenomen som kan tänkas påverka interaktionen mellan organi-
sationerna, men som inte kan sägas utgöras av andra organisationer, 
eller andra aktörer. Till denna terräng räknas historiska förhållanden, 
materiella villkor och framförallt olika institutioner. Institutioner är reg-
ler som är med och styr organisationernas handlande, genom att 
möjliggöra vissa handlingsalternativ och begränsa andra. Institu-
tionsbegreppet omfattar både formella regleringar och mer inform-
ella förståelseramar som samtliga fungerar som strukturerande kog-
nitiva verktyg när aktörerna ska förstå den situation som de befin-
ner sig i och vilka möjligheter de har att hantera denna situation.   

Analysen görs utifrån ett processperspektiv – det vill säga, samban-
den mellan aktörs- och terrängfaktorerna och processernas resultat 
ses inte som enkelriktade samband mellan oberoende och beroende 
variabler. Istället antas att de olika faktorer som lyfts fram både på-
verka och påverkas av processernas utveckling. I analysen kombine-
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ras i första hand ett resursberoendeperspektiv med institutionell teori som 
främst fokuserar på betydelsen av mer allmänna kognitiva förståel-
seramar. Förståelsen av resursberoendet, både som förutsättning för 
och konsekvens av processen, antas fördjupas av inslag av instituti-
onell teori – och tvärtom. Till exempel antas de förståelseramar som 
institutionerna erbjuder vara med och forma organisationernas för-
ståelse av sitt resursberoende. Men samtidigt ses processer som ske-
enden som inte enbart påverkas av institutioner och resursberoen-
den, utan där även institutioner, både formella och informella, kan 
uppstå, utvecklas, förändras eller avta i betydelse – något som i sin 
tur kan påverka bland annat resursberoendet. Dessutom antas den-
na växelverkande påverkan mellan aktörers handlande, resursbero-
ende och institutioner, även påverkas av och påverka det sociala 
sammanhang där interaktionen sker.  



4 
HUR UNDERSÖKNINGEN ÄR 

GENOMFÖRD 
Upplägget av ett forskningsprojekt påverkas inte enbart av de grund-
läggande forskningsfrågor som forskaren vill försöka besvara.1 De 
beslut och val som görs i en forskningsprocess bottnar i stor 
utsträckning i mer grundläggande antaganden som forskaren – med-
vetet eller omedvetet – ansluter sig till.2 Ett av dessa antaganden 
handlar om hur man som forskare förhåller sig till metodaspekterna 
i en undersökning. Med en förenklad tudelning går det att skilja 
mellan att se metod antingen som de tekniker och procedurer som 
används för att samla in och analysera det empiriska materialet eller 
som en dimension som genomsyrar hela forskningsprocessen. Mitt 
arbete med den här undersökningen bottnar i den senare av dessa 
förståelser. Denna utgångspunkt innebär att metod handlar om allt 
ifrån att utveckla forskningsfrågor till hur resultaten förmedlas. Me-
tod kan utifrån denna förståelse beskrivas som en reflekterande 
verksamhet som ”förbinder den teoretiska grundvalen med produk-
tionen och den fruktbara användningen av det empiriska material-
et”.3 Genomförandet av ett forskningsprojekt ses utifrån denna ut-
gångspunkt som ett komplext och ständigt pågående växelspel mel-
lan olika delar i processen. Valet av bland annat ämnesområde; teo-
retiska överväganden; tekniker och verktyg; samt empiriskt material 
sker inte isolerat ifrån varandra, utan påverkar varandra på olika 
 
1 Symon & Casell, 1998:3. 
2 Se t.ex. Layder, 1998:21 f., som diskuterar kopplingen mellan empiri och teori utifrån 

olika vetenskapsteoretiska antaganden. 
3 Alvesson & Deetz, 2000:11.   
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sätt.4 Under resans gång korrigeras och förtydligas sedan olika val 
för att processen ska kunna bidra till den fördjupade kunskap som 
forskningen har som sitt grundläggande syfte att åstadkomma. Det 
här kapitlet ska därför ses som en inblick i den process som ledde 
fram till den analys och de slutsatser som kommer att diskuteras i 
de följande kapitlen.  

VALET AV KVALITATIVA  
FALLSTUDIER SOM METOD 

Det empiriska materialet i den här undersökningen har som tidigare 
nämnts samlats in med hjälp av fyra kvalitativa fallstudier. De två 
äldreomsorgsfallen omfattar var sitt samarbetsprojekt mellan dels 
en grupp som kanaliserar medborgarnas engagemang i en bygd, dels 
respektive kommun. I väghållningsfallen är huvudaktörerna tre till 
antalet – grupperna som kanaliserar medborgarnas engagemang, 
respektive kommun, samt respektive lokala/regionala vägverksorga-
nisation.5 Detta val av empiri motiveras i första hand av undersök-
ningens grundläggande forskningsfrågor och studieobjekt. Fallstudi-
er beskrivs återkommande i metodlitteraturen som ett lämpligt an-
greppssätt för undersökningar som har speciella händelser eller pro-
cesser som studieobjekt, eftersom de ger möjlighet att gå in på djup-
et i analysen av dessa händelser eller processer och att följa hur de 
utvecklas över tid.6   

Samtidigt är alla fallstudier inte kvalitativa. ”Case study is not a 
methodological choice but a choice of what is to be studied. By what-
ever methods, we choose to study the case”7 Det är således den sorts 
material som samlas in om fallet och hur detta material sedan 
analyseras som gör fallstudien kvalitativ eller inte. Valet av en kvali-
tativ ansats i den här undersökningen ska i första hand ses utifrån 
ambitionen att kunna identifiera och beskriva ett antal faktorers 
 
4 Jfr t.ex. Alvesson & Deetz, 2000:11, som skriver: ”Av detta följer att utsagor som att 

metoden ska bestämmas av forskningsfrågan ej riktigt håller. Frågan kan ej bestäm-
mas isolerat från metodöverväganden, snarare är relationen mellan forskningsfråga 
och metod dialektisk”.  

5 I ett av väghållningsfallen har medborgarnas engagemang kanaliserat i fler olika 
grupper, vilket jag kommer att återkomma till senare i det här kapitlet. 

6 Se t.ex. Creswell 1998:63. Jfr Merriam, 1994:45 f., som bl.a. tar upp risken för att över-
driva faktorers betydelse i en situation och att tolka resultaten alltför generellt som 
nackdelar med fallstudier. 

7 Stake, 2000:435. 
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komplexa samverkan i de studerade processerna. Syftet har främst 
varit att öka förståelsen av hur, och varför, olika dimensioner i pro-
cesserna sammantaget har påverkat och påverkats av varandra i en 
helhet.8 Den kvalitativa ansatsen underlättar också ambitionen att 
sätta in de studerade processerna i det sammanhang där de sker ef-
tersom den lättare kan hantera otydliga gränser mellan det fenomen 
som studeras och dess omgivning.9  

Den kvalitativa ansatsen i den här undersökningen är inte inrikt-
ad på att ge rent deskriptiva berättelser om respektive studerad inte-
raktionsprocess, vilket ibland framhålls som den kvalitativa fallstu-
diens huvudsakliga syfte.10 Istället kan upplägget av undersökningen 
mest liknas vid det som Robert E. Stake beskriver som ”collective case 
study” och definerar som ett instrumentellt undersökningsupplägg där 
ett antal fallstudier väljs ut för att förståelsen av dessa antas bidra till 
en bättre förståelse av, eller teoretisering av, en större population av 
fall. Fallen studeras inte i första hand för att öka förståelsen av just 
dessa specifika processer utan för att bidra till förståelsen av ett mer 
allmänt fenomen.11  

I processen att bestämma vilka fall som ska studeras i en under-
sökning är första steget att definiera vilket fenomen som man är int-
resserad av att bidra till förståelsen av. Med andra ord har en forsk-
are som uppgift att så gott som möjligt ringa in den population av 
händelser eller processer som han/hon sedan kan välja sina fall ur.12 
Det mer allmänt formulerade fenomen som den här undersökning-

 
8 Jfr t.ex. Merriam, 1994:24, som refererande till Becker, 1968, beskriver syftet med 

fallstudier som att komma fram till en helhetsinriktad förståelse av de enheter som 
man studerar och att det bör finnas en ambition att kunna utveckla generella teore-
tiska påståenden om det allmänna fenomen som man undersöker m.h.a. fallstudier-
na. 

9 Jfr t.ex. Yin, 1989:15 ff. 
10 Se t.ex. Creswell, 1998:153. 
11 Stake, 2000:437 f. Se även Esaiasson et al, 2003, som rekommenderar jämförelser 

mellan ett fåtal fallstudier som ett lämpligt upplägg för undersökningar med teori-
genererande syfte. Detta teorigenererande syfte innebär också att det inte har varit 
min ambition att skriva den ”sanna historien” om de samarbetsprojekt som jag har 
undersökt m.h.a. fallstudierna. Där de olika aktörernas åsikter och uppfattningar har 
gått isär har jag inte sett det som min uppgift att komma med belägg för att den ena 
eller den andra verklighetsbilden är mer sann än den andra. De olika aktörerna har, 
utifrån sina olika utgångspunkter, haft delvis skilda kognitiva kartor till hjälp när de 
strukturerat sina respektive förståelser av de studerade processerna och sina medak-
törer. Därför är det mest troliga sceneriet att de kommit fram till delvis olika verklig-
hetsbilder. Fokus i fallstudierna ligger följaktligen på att försöka förstå både likheter 
och skillnader mellan de olika subjektiva verklighetsförståelserna, och att finna möj-
liga förklaringar till hur dessa likheter och skillnader kan ha uppstått. 

12 Esaiasson et al, 2003:174 ff. 
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en har haft som syfte att undersöka är medborgarnas insatser i den 
offentliga produktionen av olika former av välfärdsservice. Den för-
sta avgränsningen gjordes tidigt genom att undersökningen redan 
ifrån början inriktades på verksamhet som på något sätt kunde 
kopplas till bygderörelsens gräsrotsverksamhet. Denna avgränsning 
gjordes främst utifrån att jag i dessa verksamheter såg en tydlig parall-
ell till i första hand Walzers argumentering att ett väl fungerande 
välfärdssamhälle förutsätter en inblandning av frivilligt sam-
hällsengagemang i det statliga ansvarstagandet på både en utförar-
nivå – i den konkreta välfärdsproduktionen – och en beslutsnivå – i 
någon form av decentraliserad demokratisk process. Men avgräns-
ningen innebar dessutom att de processer som skulle jämföras för-
hoppningsvis hade relativt lika omgivningar att ta hänsyn till, vilket 
skulle minska antalet parametrar i analysen.13   

Även om valet att endast studera samarbetsprocesser som kun-
de kopplas till bygderörelsens gräsrotsverksamhet innebar en av-
gränsning av det fenomen som skulle studeras har det varit svårt att 
göra någon trovärdig uppskattning av hur vanliga den studerade 
typen av samarbetsprojekt är – det vill säga, storleken på populati-
onen.14 Som utgångspunkt för en sådan uppskattning har jag använt 
mig av den kartläggning som gjorts av bygderörelsens verksamhet.15 
Av denna kartläggning framgår att det i slutet av 1990-talet fanns ca 
3 800 lokala utvecklingsgruppernas som hade olika typer av verk-
samhet. Dessa grupper kan vara, eller har varit, inblandade i flera 
olika samarbetsprojekt så antalet möjliga samarbetsprojekt skulle 
kunna vara större än antalet grupper. Något som dock talar emot en 
sådan tolkning är att jag hade svårt att hitta lämpliga fall att studera 
med hjälp av den databas som Folkrörelserådet har över de olika 
utvecklingsgrupperna och deras verksamhet.16 När jag började ta 
kontakt med olika grupper som i databasen uppgivit att de varit 
verksamma inom antingen väghållning eller äldreomsorg visade det 
 
13 Se t.ex. Esaiasson et al, 2003:138, om värdet av att välja fall utifrån kontextuella hän-

synstaganden. 
14 Jag har inte hittat några uppgifter om hur vanligt det är med konkreta samarbetspro-

jekt mellan medborgarsammanslutningar och kommuner eller statliga organisationer 
utanför bygderörelsen. Möjliga andra kanaler för den här typen av samarbetsprojekt 
skulle kunna vara idrottsrörelsen där föreningar går in i samarbeten med kommuner 
för att t.ex. bygga eller rusta upp idrottsanläggningar.  

15 Herlitz, 1998. Se även kap. 1, not 8, för en kritik av kvaliteten i denna kartläggning. 
16 I denna databas, som nås via Folkrörelserådets hemsida: www.bygde.net, går det 

bl.a. att göra sökningar utifrån vilka verksamhetsområden som de registrerade grup-
perna uppgett sig vara aktiva inom.  
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sig att aktivitetsgraden hos de grupper som jag kontaktade i de flesta 
fall hade varit låg. Det rörde sig ofta om att de hade skickat skrivel-
ser till kommunen eller Vägverket med krav/önskemål om bättre 
service.17 Mina försök att hitta möjliga fallstudier genom denna 
databas gav mig uppfattningen att konkreta samarbetsprojekt av 
den typ som jag ville studera var ovanliga och därmed kan popula-
tionen av möjliga fall beskrivas som begränsad.18 

VALET AV VERKSAMHETER 
Som ett första steg i processen att välja lämpliga fall ur population-
en valde jag att göra en avgränsning av den typ av verksamhetsom-
råden som samarbetsprojekten skulle omfatta. Utgångspunkten för 
valet av verksamheter var, förutom att det skulle finnas studerbara 
nutida exempel knutna till bygderörelsen, att de skulle uppfattas 
som traditionella statliga eller kommunala ansvarsområden som dels 
skattefinansieras, dels till största delen producerades inom den off-
entliga sektorn. Båda dessa kriterier grundade sig i ambitionen att 
studera samarbeten som liknade de som Walzer beskriver i sin argu-
mentation för det frivilliga engagemangets inblandning i det statliga 
ansvartagandet för välfärden. Utöver dessa kriterier sökte jag efter 
verksamheter som skiljde sig åt så mycket som möjligt. Här var tan-
ken att uppnå en så kallad maximal variation för att på så sätt få 
möjlighet att studera den aktuella interaktionsprocessen i två så oli-
ka verksamhetssammanhang som möjligt och därmed öka möjlig-
heten att se bortom det verksamhetsspecifika och koncentrera ana-
lysen på skillnaderna i samarbetsprocesserna i sig. Urvalsstrategin 
 
17 Herlitz, 1998, kartläggning gör inte heller någon åtskillnad mellan opinionsbildning 

och andra mer konkreta verksamheter. 
18 I slutrapporten för Projekt Landsbygdsvägen, 1997, uppges att ca. 70 lokala vägpro-

jekt hade initierats inom projektet, men det framkommer inte hur många av dem 
som lett till en upprustning av vägen. Av de sex projekt som utvärderades i samband 
med projektet var det inget som hade blivit helt genomfört inom projekttiden, men i 
hälften av projekten hade delar av upprustningen antingen genomförts eller så var de 
inplanerade under de närmaste åren. Jag återkommer till Projekt Landsbygdsvägen i 
nästa kapitel.  När det gäller kooperativ äldreomsorg visar andra statistiska uppgifter 
än de som beskriver bygderörelsens verksamhet – Trydegård, 2001 – att knappt en 
procent av det totala antalet anställda inom äldre- och handikappomsorgen var 1999 
anställda av en ekonomisk förening. Trydegård gör tyvärr ingen uppdelning av vinst-
syftande resp. icke-vinstsyftande privata driftsformer när hon studerar de regionala 
skillnaderna. Det går därför inte att ur hennes undersökning utläsa i vilka delar av 
Sverige som icke-vinstsyftande privata driftsformer, inklusive ekonomiska fören-
ingar, är mest förekommande. 
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maximal variation brukar beskrivas ge möjlighet att både lyfta fram 
skillnader i variationer och identifiera likartade mönster.19  

Valet av äldreomsorg som en av de studerade verksamheterna 
motiverades av delvis pratiska skäl. För det första var jag sedan tidi-
gare till viss del inläst på området och för det andra fanns det tidigare 
forskning om frivilligt organiserad äldreomsorg som kunde komma 
att utgöra en värdefull jämförelseram.20 Väghållning valdes därefter 
för att uppnå den önskade bredden. Ett motiv för att välja just väg-
hållning var att det visade sig finnas tidigare utvärderingar av både de 
projekt som kom att väljas ut att ingå i undersökningen och andra lik-
nande projekt.21 Denna utvärdering skulle kunna ge ett liknande jäm-
förelsematerial som den tidigare forskningen om ett kooperativt äld-
reboende. Ett annat motiv till att välja dessa två verksamhetsområden 
var att Ulla Herlitz i sin kartläggning av bygderörelsens verksamhet 
visat att vägar var den servicefunktion som, efter kulturaktiviteter och 
samlingslokaler, hade engagerat den största andelen av utvecklings-
grupperna, närmare bestämt 37 procent. Denna kartläggning visade 
även att äldreomsorg var en servicefunktion som 12 procent av dessa 
grupper uppgav sig ha varit med om att starta eller behålla.22 Un-
dersökningen avgränsades således till verksamheter som var tämligen 
vanliga för bygderörelsens grupper att engagera sig i.  

Ifrån början hade jag även ett annat motiv till valet att jämföra 
dessa två verksamheter. Jag uppfattade äldreomsorg och väghållning 
som två verksamheter med mycket olika förståelser kopplade till sig 
och tanken var att jämförelser av dessa olika sammanhang förhopp-
ningsvis skulle kunna ge upphov till intressanta och oväntade upp-
slag i analysarbetet. Äldreomsorgen ses vanligen som en del av sam-
hällets välfärdsservice, medan vägar istället beskrivs som en del av 
samhällets infrastruktur.23  Att se äldreomsorg som en viktig del av 
 
19 Miles & Huberman, 1994:28. De två verksamhetsområden som valdes skiljer sig som 

jag ser det i första hand i två avseenden. Äldreomsorgen är en kommunal angelägen-
het, medan väghållning är ett statligt ansvarsområde som organiseras i en statlig 
myndighet – Vägverket. Dessutom skiljer de sig åt genom att underhållet av vägar till 
största delen är och har varit en manlig syssla, medan vården av de gamla i samhället 
på motsvarande sätt kan ses som ett kvinnligt ansvarsområde.  

20 Björklund, 1996. 
21 Projekt Landsbygdsvägen, 1997. 
22 Herlitz, 1998. 37 % av de tillfrågade grupperna uppgav att deras arbete hade resulter-

at i att servicefunktionen ’vägbygge/vägunderhåll’ hade startats eller bevarats och 45 
% av grupperna uppgav att de på något sätt hade varit aktiva inom verksamhetsom-
rådet ’vägar’. Motsvarande siffror för äldreomsorg var 12 % och 15 %. 

23 I Norstedts svenska ordbok, 1990:42, definieras infrastruktur som ”det ekonomiska 
bassystem som utgör grunden för ett (industri)lands försörjning”. 
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vår välfärdsstat – en av kärnverksamheterna i den skattefinansierade 
och företrädesvis statligt/kommunalt producerade välfärden – är 
för de flesta idag en självklarhet. Privatiseringar och nedskärningar 
till trots.24 Men vägar betraktas som något annat – som statens men 
inte välfärdsstatens ansvarsområde.  

Men ju mer jag läste om verksamheterna desto mer lika fram-
stod de. Att ha tillgång till en framkomlig väg kan ses som en viktig 
del i människors välfärd.25 Ett fungerande vägnät ger människor 
möjlighet att kontrollera och styra sina livsvillkor – bland annat 
möjligheten att välja bostadsort. Det är dessutom en förutsättning 
för att människor ska kunna ta sig till arbeten och studier; få tillgång 
till hemtjänst och annan service; upprätthålla sociala relationer; ha 
tryggheten att räddningstjänst och polis kan rycka ut när så behövs; 
och så vidare. På motsvarande sätt finns det anledning att se servic-
en äldreomsorg som något mer än att enskilda människor får den 
omvårdnad som de behöver när de på grund av ålder inte längre 
klarar sig helt på egen hand. En fungerande kollektiv äldreomsorg 
möjliggör att delar av ansvaret för de gamlas omsorg kan lyftas från 
familjen och enskilda individer, vilket bidrar till att främst kvinnor i 
större utsträckning kan arbeta på den betalda arbetsmarknaden. 
Den samhällsproducerade äldreomsorgens avnämare är inte enbart 
de omsorgsbehövande åldringarna, utan även de vars arbetskraft an-
nars skulle ha tagits i anspråk till detta då informella och obetalda 
arbete26. Jag kom därför att börja betrakta såväl vägar som äldreom-
sorg som delar av både samhällets infrastruktur och dess välfärds-
produktion. 

En mer ingående studie av förutsättningarna för verksamheter-
na visar således att de liknar varandra i minst lika stor utsträckning 
som de skiljer sig åt. När analysarbetet i den här underökningen på-
börjades visade det sig dessutom att det fanns betydligt fler intres-

 
24 Se t.ex. Svallfors, 1999:18 f. 
25 Jfr definitionen av välfärd i Välfärdsbokslutskommitténs första delbetänkande, SOU 

2000:3 s. 12, ”förfogande över resurser i pengar, ägodelar, kunskaper, psykisk och 
fysisk energi, sociala relationer, säkerhet m.m. med vars hjälp individen kan kontrol-
lera och medvetet styra sina livsvillkor”. I detta delbetänkande beskriver de vidare att 
värdet av de välfärdspolitiska systemen ytterst avgörs av deras förmåga att garantera 
medborgarna den typ av resurser som nämns i denna definition. 

26 Med detta inte sagt att jag ser den informella och den offentligt producerade äldre-
omsorgen som två kommunicerade kärl där en minskning i det ena innebär motsvar-
ande ökning i det andra. Vad som anses som bra och fungerande äldreomsorg har 
och kommer även i fortsättningen att definieras olika beroende på tid och rum. Det 
gäller även definitionen av god vägstandard. 
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santa skillnader mellan de två utvalda fallen inom respektive verk-
samhet än mellan verksamheterna.27 Som en konsekvens av detta 
har verksamhetens art inte fått någon framträdande plats i de kom-
mande analyskapitlen. Istället visar dessa kapitel upp en bild av väg-
hållning och äldreomsorg som två olika former av välfärdsservice 
som medborgarna i ett samhälle kan ha jämförbara förståelser av; 
liknande motiv till att efterfråga; samt likartade sätt att engagera sig 
i. Urvalsstrategin att jämföra samarbetsprojekt inom just dessa verk-
samhetsområden kom därför i den här undersökningen i första 
hand att synliggöra likheter över verksamhetsgränserna och inte 
skillnader mellan dem.28  

VALET AV FALL ATT STUDERA 
När omfattningen av det fenomen som man vill undersöka har ring-
ats in är nästa steg att besluta vilka exempel på detta fenomen som 
ska väljas ut till undersökningen.29 Valet av få fallstudier i syfte att 
kunna utföra en kvalitativ analys har redan diskuterats. Undersök-
ningen begränsades till fyra fallstudier – två inom respektive verk-
samhetsområde. Tanken var att två fallstudier inom respektive verk-
samhetsområde både kunde belysa en variation inom verksamhets-
området och ge ett så pass begränsat empiriskt material att det skul-
le vara realistisk att genomföra en grundlig analys inom forsknings-
projektets resursramar.30   

Urvalet av de fall som skulle ingå i undersökning gjordes i syfte 
att fånga upp skilda erfarenheter av den typ av samarbetsprocesser 
som skulle studeras. Tanken var att välja ut fall som exemplifierade 

 
27 Analysen lyfte fram endast ett fåtal dimensioner i processerna som i sin tur kan 

kopplas till skillnader i verksamhetens art. En av de mest betydelsefulla av dessa 
diskuteras i kap. 6 och handlar om valet av organiseringsform för gruppernas verk-
samheter.   

28 Av de i not 19 nämnda skillnaderna i statlig eller kommunal huvudman, respektive 
manligt eller kvinnligt verksamhetsområde, hade endast den första skillnaden något 
genomslag i analysen och då främst genom den roll som kommunerna kom att spela 
i väghållningsstudierna. Detta diskuteras bl.a. i kap. 7. När det gäller genusperspek-
tivet visade det sig vara svårt att i fallstudierna få fram relevant material för att kunna 
diskutera denna aspekt. En möjlig förklaring till detta är att äldreomsorgsfallen i 
första hand omfattar de inledande faserna av projekten där man även i dessa projekt 
i första hand ägnade sig typiskt manliga verksamheter – att bygga eller bygga om 
husen som verksamheten sedan skulle drivas i.   

29 Esaiasson et al, 2003:171 ff. 
30 Jfr t.ex. Creswell, 1998:109 ff.; Kvale, 1997:161 ff.    
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olika grader av komplikationer i samarbetsprocesserna. Därför val-
des för respektive verksamhetsområde dels en interaktionsprocess 
som hade genomförts med tämligen få komplikationer, dels en in-
teraktionsprocess där samarbetet hade haft förhållandevis stora 
komplikationer.31 Om man använder ett variabeltänkande kan man 
säga att fallstudierna valdes för att åstadkomma en variation i den 
beroende variabeln – samarbetets komplikationsgrad – medan un-
dersökningen hade som ett av sina syften att identifiera förekomst-
en och variationen hos de oberoende variablerna – de möjliggöran-
de respektive begränsande förutsättningarna.32 Ambitionen att i un-
dersökningen även ha med fallstudier av processer där samarbetet 
haft förhållandevis stora komplikationer grundade sig dessutom på 
undersökningens andra syfte – att granska relevansen i civilsamhäl-
lesteoriernas beskrivningar av det frivilliga samhällsengagemangets 
betydelse i samhället i stort. Här var motivet att en jämförelse av 
samarbeten med olika komplikationsgrad skulle kunna ge en sam-
mantagen bild av hur samarbeten kunde utvecklas, eller inte utveck-
las, till reella samarbeten och därmed bidra till förståelsen av orsak-
erna till varför, eller varför inte, de granskade teorierna kunde sägas 
ge en relevant bild av de studerade processerna.  

Samtidigt innebar detta undersökningsupplägg att populationen 
av möjliga studerbara fall blev svårare att överblicka eftersom det 
visade sig vara ännu svårare att identifiera samarbetsprojekt med 
omfattande komplikationer. Min första tanke när det gällde att hitta 
de slutliga fyra fallstudierna var att använda den tidigare nämnda 
databasen för de lokala utvecklingsgrupperna. Men som beskrevs 
ovan visade det sig inte vara en framkomlig väg. Jag hittade dock ett 
av de två äldreomsorgsprojekten med hjälp av sökningar i denna 
databas. De övriga samarbetsprojekten hittade jag istället genom att 
dels läsa Folkrörelserådets olika publikationer, dels göra förfråg-
ningar hos olika kontaktpersoner vid länsstyrelser och Vägverket.33  

De samarbetsprojekt som slutligen valdes ut att ingå i undersök-
ningen är följande: 34  
 
31 Bedömningen av skillnader i komplikationsgrad i respektive samarbete gjordes av 

mig, utifrån hur de som jag kontaktade beskrev processerna. Denna kategorisering 
grundar sig således inte på de inblandade aktörernas beskrivning av projekten som 
mer eller mindre lyckade. 

32 Jfr Esaiasson et als, 2003:128 ff., beskrivning av ”olika utfalls-design”.  
33 Namnen på dessa kontaktpersoner fick jag i första hand ifrån Folkrörelserådets 

skrifter och andra kontaktpersoner. 
34 För en utförligare beskrivning av de fyra fallen se kap. 5. 
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1. Holmön – där interaktionsprocessen ledde fram till att koopera-
tivet ”Serviceboende i Holmön – ekonomisk förening” startades 
och där det kooperativa äldreboendet Kaplangården nu drivs av 
föreningen.  

2. Åmot – där interaktionsprocessen först resulterade i att en eko-
nomisk förening startade äldreboendet Kooperativet Jägarback-
en och utförde hemtjänst i Åmot på entreprenad åt kommunen. 
Här avvecklades dock entreprenaden efter ett år och idag sköts 
omsorgstjänsterna återigen i kommunal regi, medan kooperativet 
fortfarande ansvarar för driften av huset.  

3. Vetlanda – där interaktionsprocessen ledde fram till att ett antal 
landsbygdsvägar inom kommunen förbättrades i ett samarbete 
mellan i första hand olika sockenråd, Vetlanda kommun och 
Vägverkets region Sydöst. 

4. Norra Venjan – där en interaktionsprocess inleddes mellan byns 
Intresseförening, kommunen och Vägverkets lokala kontor i 
syfte att åstadkomma en upprustning av länsväg 1040 mellan 
Norra Venjan och Lima, men där processen slutade med att 
Vägverket genomförde upprustningen helt på egen hand.  

När det gäller komplikationsgraden i samarbetet valdes således 
Holmön och Vetlanda ut som samarbetsprocesser med få kompli-
kationer, medan Åmot och Norra Venjan valdes ut på grund av att 
dessa processer kännetecknades av större komplikationer.  

Fallens avgränsningar 
Ett av de problem som ofta brukar tas upp till diskussion i metod-
litteratur om fallstudier är hur fallen lämpligen ska avgränsas.35 Jag 
har i den här undersökningen genomgående valt att använda den 
avgränsning som aktörerna själva gör – det vill säga, respektive fall-
studie omfattar den interaktionsprocess som de inblandade aktörer-
na uppfattar och beskriver som en helhet. Det har bland annat fått 
till följd att Vetlandastudien till viss del har en annan omfattning än 
de övriga tre fallstudierna. Medan de tre andra fallstudierna i princip 
täcker in ett enda samarbetsprojekt, omfattar Vetlandastudien flera 
liknande samarbetsprojekt inom en kommun. För att kunna hantera 
 
35 Se t.ex. Creswell, 1998: 61 f. 
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dessa skillnader i avgränsning mellan fallstudierna valde jag att i 
Vetlandastudien samla in material om så många olika vägprojekt 
som möjligt i kommunen men samtidigt i första hand fokusera på 
ett par av dessa. Detta sätt att arbeta innebar bland annat att jag en-
dast intervjuade representanter för ett par av de sockenråd som 
varit inblandade i olika vägprojekt. Motivet till detta arbetssätt var, 
förutom att de intervjuade pratar om dessa olika projekt som en 
helhet, att inhämta så mycket relevant information som möjligt med 
hänsyn till de resurser som jag hade till förfogande. 

Utöver en avgränsning i omfång bör fallstudierna även ha en 
tidsmässig avgränsning. Också denna avgränsning har gjorts utifrån 
de inblandade aktörernas beskrivning av händelseutvecklingen. Dess-
utom har fallstudierna gjorts vid olika skeenden i processerna. 
Väghållningsprojekten har löpt under kortare tidsperioder än äldre-
omsorgsprojekten. I Norra Venjan var projektet avslutat när fallstu-
dien genomfördes. Även i Vetlanda var de olika vägupprustnings-
projekt som jag koncentrerade fallstudien på avslutade, men samti-
digt uppgav de olika representanterna för de inblandade aktörerna 
att samarbetsformen endast var vilande för tillfället. Äldreomsorgs-
projekten har å sin sida en längre tidshorisont. Det innebär bland 
annat att driften av respektive äldreboende fortfarande pågick när 
fallstudierna genomfördes.  

Att använda sig av de inblandade aktörernas avgränsningar av 
de olika fallstudierna innebar vissa svårigheter att hålla tydliga av-
gränsningar i insamlingsarbetet. Men eftersom analysen koncentre-
rades till interaktionen mellan de huvudsakliga aktörerna i respekti-
ve process upplevde jag inte att dessa svårigheter kom att innebära 
några större problem i analysarbetet. Inte heller prioriteringen att 
utnyttja så mycket information som möjligt ifrån varje fall, framför 
att avgränsa de fyra fallen så lika som möjligt, försvårade analysen i 
någon större omfattning. Att väghållningsprojekten var avslutade 
vid tiden för fallstudierna, medan äldreomsorgsprojekten inte var 
det kunde dock ha inneburit att intervjupersonerna i väghållnings-
fallen hade varit mera frispråkiga när det gäller problem och kon-
flikter i samarbetena. Men det faktum att den tydligaste konflikten 
beskrivs i ett av äldreomsorgsfallen talar emot en sådan tolkning. 
Dessutom befinner sig aktörerna även efter att de här studerade 
samarbetsprojekten avslutats i en relation med varandra, vilket tro-
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ligen har haft en större inverkan på en eventuell vilja till frispråkig-
het än om de aktuella projekten har varit avslutade eller inte. 

GENOMFÖRANDET AV FALLSTUDIERNA 
När en fallstudie har en interaktionsprocess som studieobjekt är det 
naturligtvis önskvärt att som forskare/observatör följa processen i 
realtid – det vill säga, att på olika sätt samla in material under hela 
processens gång. Ett sådant upplägg var tyvärr inte genomförbart i 
den här undersökningen. Det skulle ha tagit en för lång tidsrymd i 
anspråk och blivit alltför resurskrävande. Istället har de utvalda in-
teraktionsprocesserna studerats i efterhand. I ett par av fallstudier-
na, Holmön och Vetlanda, inleddes processen redan i slutet av 
1980-talet, medan den ligger närmare i tiden i Åmot och Norra 
Venjan. Det är i första hand intervjumaterialet som påverkas av 
denna arbetsmetod. Retrospektiva studier är beroende av männi-
skors förmåga att minnas, vilket är problematiskt eftersom minnet 
ofta fungerar selektivt och dessutom har en tendens att färgas av 
senare händelser. Det betyder att det material som samlas in i en re-
trospektiv intervju framför allt ska förstås som en subjektiv berät-
telse av hur intervjupersonen vid intervjutillfället uppfattar hur det 
förhöll sig i det tidigare skedet som intervjun behandlar. Intervju-
personen försöker inte sällan – medvetet eller omedvetet – att skapa 
en sammanhängande historia som på ett konsekvent sätt leder fram 
till den situation han/hon befinner sig i vid intervjutillfället.36 Hur 
intervjupersonen vid intervjutillfället uppfattar och beskriver den 
tidigare processen är dessutom beroende av i vilket sammanhang 
som intervjun görs. I detta sammanhang utgör även intervjuaren en 
viktig beståndsdel.37   

Att förlita sig på material som till stor del måste betraktas som 
efterkonstruktioner är speciellt problematiskt om man undersöker 

 
36 Se t.ex. Scott & Alwin, 1998:105 f. 
37 Jfr t.ex. Holstein & Gubrium, 1995, som menar att det inte finns några sätt att samla 

in objektiva beskrivningar av människors erfarenheter. Det som en forskare har möj-
lighet att samla in är konstruktioner av människornas erfarenheter och i skapandet av 
dessa konstruktioner är intervjuaren delaktig med sina frågor. Detta ska tolkas som 
att det konstruerade inslaget inte skulle ha varit mindre tydligt om insamlingen av 
materialet hade gjorts på ett annats sätt. Även t.ex. enkäter ger ett konstruerat em-
piriskt material. Också frågorna i dessa formulär formuleras av forskare som på så 
sätt bidrar till vilka beskrivningar av en händelse eller process som samlas in.  
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en process där de inblandade redan har fått en viss vana att prata 
om projektets historia. I den här undersökningen gäller detta i för-
sta hand processen i Vetlanda, men även i viss utsträckning både 
processen på Holmön och den i Åmot. Samarbetet i Vetlanda har 
väckt stort intresse på andra håll och har bland annat lett till att de 
som intervjuats i den fallstudien i olika sammanhang har informerat 
om samarbetet. De har således haft stora möjligheter att utveckla 
den egna upplevelsen av processen till en sammanhängande och lo-
gisk berättelse. Det är också i den fallstudien som det i intervjuerna 
förekom mer analyserande inslag i berättelserna än i de övriga fall-
studierna. I analysarbetet har jag haft ambitionen att vara observant 
på detta problem och gjort kommentarer på de ställen i texten där 
jag velat göra läsaren extra observant på att det kan finnas risk för 
att berättelsen till exempel har gjorts mer konsekvent i efterhand. 
För att i möjligaste mån motverka dessa brister i intervjumaterialet 
har jag försökt samla in så mycket skriftligt material som möjligt, 
speciellt ifrån de inledande faserna i respektive fallstudie. 

Ett kännetecken för de flesta fallstudier är att man samlar in 
många olika sorters empiriskt material för att på så sätt få tillgång 
till olika sorters källor och beskrivningar av den händelse eller pro-
cess som man har valt att studera.38 Förutom de intervjuer som jag 
strax återkommer till har jag använt mig av olika former av skriftlig 
dokumentation ifrån de studerade organisationerna; tidningsartiklar; 
samt statistik och litteratur om de bygder där interaktionsprocesser-
na har ägt rum. Jag har även använt mig av den information som 
finns publicerad på Internet om respektive kommun och bygd. I 
väghållningsfallen fanns även den tidigare nämnda utvärderande 
projektrapporten att tillgå och i Vetlandafallet dessutom videodoku-
mentationer av ett par vägupprustningsprojekt.39 I samband med 
genomförandet av respektive fallstudie besökte jag även de aktuella 
byarna och fick på så sätt möjlighet att dels se de båda äldreboende-
na och de aktuella vägarna, dels få en bild av den fysiska omgivning 
där processerna skett.  

 
38 Se t.ex. Yin, 1989:84 ff. 
39 För en sammanställning av allt empiriskt material insamlat för respektive interakti-

onsprocess, se referenslistan där materialet för respektive fallstudie är samlat under 
varsin rubrik. 
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Intervjuerna 
I samtliga fyra fallstudier har intervjuer genomförts med represen-
tanter för de organisationer som av de inblandade beskrivs som hu-
vudaktörer i respektive interaktionsprocess. Jag valde att intervjua 
nyckelpersoner hos varje organisation för att få fram så mycket in-
formation som möjligt om de studerade processerna.40 Arbetet med 
att lokalisera lämpliga nyckelpersoner började med att jag kontakta-
de representanter för respektive grupp med en förfrågan om de var 
intresserade av att ingå i min studie och i så fall vilka aktörer som 
hade varit mest inblandade i arbetet med just dessa samarbetspro-
jekt. Samtliga kontaktade grupper, som uppfyllde de förutsättningar 
som angavs i inledningen av detta kapitel, tackade ja. Med hjälp av 
nyckelpersonerna i dessa grupper identifierades sedan de personer 
hos de övriga inblandade organisationerna som varit mest aktiva i 
de aktuella samarbetsprojekten.41 Både enskilda intervjuer och 
gruppintervjuer genomfördes, beroende på vilket upplägg som pas-
sade bäst utifrån omständigheterna i just den fallstudien.42  Sam-
manlagt genomförde jag 14 intervjuer, varav tre har varit gruppin-
tervjuer. Det innebär att totalt 20 personer har intervjuats. Interv-
juernas längd varierade mellan en halvtimme och drygt tre timmar.  

Intervjuerna genomfördes relativt ostrukturerat.43 Avsikten med 
det valda upplägget på intervjuerna var att de utvalda nyckelperson-
erna skulle berätta hur de hade upplevt och uppfattat den interakti-
onsprocess som de varit aktörer i. Intervjuerna strukturerades så att 

 
40 Valet att endast intervjua nyckelpersoner grundar sig även i de begränsade resurser 

som stod till mitt förfogande. Det hade krävts ett mycket mer omfattande upplägg 
om syftet även hade varit att ge en trovärdig bild av mindre aktiva parters syn på de 
studerade processerna. Därför saknas till exempel de icke aktiva medborgarnas röst i 
undersökningen, men också mer kritiska röster ifrån de kommunala och statliga or-
ganisationerna. En annan nackdel med detta upplägg är att andra aktörers betydelse 
för processerna kan ha undervärderats i analysen. Exempel på sådana aktörer är de 
aktuella länsstyrelserna och olika tillstånds- och bidragsgivande myndigheter. 

41 Se referenslistan för en sammanställning av de utförda intervjuerna i respektive 
fallstudie. 

42 Ingen av de nackdelar som t.ex. Kvale, 1997:97, framhåller när det gäller gruppinter-
vjuer – bl.a. att de är svåra att styra och att det kan vara svårt att i analysen hantera 
när stridande åsikter uppkommer – ledde till några problem i den här undersök-
ningen. Gruppintervjuerna genomfördes med representanter för samma organisation 
och samstämmigheten inom grupperna var stor. Även när intervjupersonerna från 
samma organisation intervjuades enskilt gav de en samstämmig bild av den under-
sökta interaktionsprocessen. 

43 Se t.ex. Kvale, 1997:19. 
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de skulle följa processen kronologiskt – situationen innan processen 
inleddes; den inledande fasen; genomförandet; resultatet av proces-
sen; samt framtiden. Inför intervjuerna i en fallstudie läste jag i gör-
ligaste mån in mig på de speciella omständigheterna i just den sam-
arbetsprocessen. Utifrån denna inläsning, tillsammans med den te-
oretiska förförståelse som jag gick in i projektet med, utarbetade jag 
en relativt detaljerad intervjuguide med en mängd konkreta delfrågor 
för varje fas i den aktuella processen. Dessa frågor anpassades även 
till vilken person som skulle intervjuas. Endast ett fåtal av dessa mer 
konkreta frågor ställdes dock under intervjuerna. Istället var ambi-
tionen med intervjuupplägget att låta berättelsen växa fram under 
mer samtalsliknande former – medan jag under tiden bockade av att 
samtliga aspekter som jag, utifrån min förförståelse, trodde hade 
haft betydelse för processen blev berörda.  

De konkreta frågorna som var tänkta att fånga upp dessa aspek-
ter, om de inte kom upp självmant i intervjupersonernas berättelser, 
utgick i första hand ifrån fem olika teman som kan sägas utgöra 
stommen till intervjuguiden – även om denna struktur till stora del-
ar kom att vara osynlig för de intervjuade: 1. Hur hade samarbetet 
konkret gått till – vem hade gjort vad? Hur hade det gjorts och med 
hjälp av vilka resurser? 2. Hur hade diskussionen mellan de olika ak-
törerna sett ut – vilka argument hade till exempel använts och hade 
diskussionen haft betydelse för processens utveckling? 3. Vilka mo-
tiv till samarbetet i sig och olika ställningstaganden under proces-
sens lopp ville intervjupersonerna lyfta fram? 4. Hur upplevdes pro-
cessen, i dess olika stadier, av de inblandade aktörerna – vilken roll 
beskrev man att den egna organisationen, och de själva som dess re-
presentanter, hade haft? 5. Vilka resultat kom processen och dess 
olika faser att ge? Dessa olika teman berördes olika ingående i de 
olika intervjuerna. Jag valde att i intervjuerna fokusera på de områd-
en som intervjupersonerna själva lyfte fram som viktiga, eller där jag 
öppnat upp med en fråga och de sedan hade mycket information att 
dela med sig av. Samtidigt försökte jag även fånga upp information 
inom de andra områdena för att bättre kunna jämföra processerna 
med varandra. 

Samtliga intervjuer, utom de i Holmöstudien, genomfördes an-
tingen på intervjupersonens arbetsplats eller i gruppens lokaler.44 

 
44 Se informationen om intervjuerna i referenslistan. 
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Intervjuerna i Holmöstudien genomförde jag en tid efter besöket 
som telefonintervjuer. Under dessa telefonintervjuer tog jag anteck-
ningar som jag skrev rent och kompletterade direkt efter intervjuer-
na. Dessa intervjuutskrifter, tillsammans med övrigt insamlat mat-
erial, sammanställdes sedan till en deskriptiv fallbeskrivning vars 
syfte var att ge en så fullständig och mångsidig bild av interaktions-
processen som möjligt utifrån det material som fanns att tillgå.45 De 
delar av respektive intervju som togs med i denna fallbeskrivning 
skickades till intervjupersonen för godkännande. Samtliga intervju-
personer godkände mina återberättelser med några få korrigering-
ar.46 Orsaken till att intervjuerna i Holmöstudien inte genomfördes 
när jag besökte Umeå och Holmön var i första hand att jag i det 
fallet inte hade haft möjlighet att sätta mig in i den aktuella pro-
cessen innan jag reste dit. Holmöstudien var den första som genom-
fördes och jag hade haft problem att i förväg bestämma omfattning 
och innehåll av studien. Besöket på Holmön och Kaplangården 
kom därför att mer fungera som den introduktion till processen 
som jag i de andra fallen kunde läsa mig till i förväg i tidningsartiklar 
och utvärderande rapporter.47 De övriga intervjuerna bandades och 
skrevs ut i sin helhet – så ordagrant som möjligt. Samtliga in-
tervjupersoner erbjöds att få läsa igenom det ur intervjuerna som 
skulle användas som citat och komma med kommentarer innan 
publiceringen. Förutom intervjupersonerna i Holmöstudien var det 
ytterligare två intervjupersoner som sade sig vara intresserade av 
detta.48  

Det empiriska materialet i den här undersökningen är inte avid-
entifierat. Både de bygder där de utvalda samarbetsprojekten har ägt 
rum och de intervjuade personerna förekommer med autentiska 
namn. När det gäller de aktuella bygderna har motivet till detta varit 
att en avidentifiering skulle innebära att mycket av den relevanta 

 
45 Lindberg, 2000. 
46 Det korrigeringar som gjordes handlade i första hand om förtydliganden i argumen-

teringen, samt några sifferuppgifter.  
47 Jag hade planerat att åka till Umeå och Holmön ytterligare en gång för att genom-

föra intervjuerna men det visade sig vara svårt att koncentrera intervjuerna till några 
dagar och jag bedömde det inte som en alltför stor nackdel att genomföra intervjuer-
na per telefon eftersom samtliga intervjuade ställde upp på att läsa igenom och god-
känna min återberättelse av deras egna berättelser. 

48 Dessa personer hade efter genomläsningen av citaten önskemål om vissa korriger-
ingar. Det rörde sig uteslutande om språkliga korrigeringar – att några syftningar 
skulle tydliggöras och att talspråkliga formuleringar skulle göras mer skriftspråkliga. 
Dessa korrigeringar är införda i de citat som återges i de kommande kapitlen.  
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bakgrunds- och omgivningsinformationen skulle behöva strykas om 
anonymiteten skulle garanteras. När det gäller intervjuerna är an-
greppssättet istället grundat i att de genomförts med ett fåtal nyckel-
personer. Att intervjua nyckelpersoner gör det näst intill omöjligt att 
garantera anonymitet inom fallen – det vill säga, bland de som an-
tingen har deltagit i processerna eller av andra anledningar har haft 
intresse att följa dem. Och eftersom aktörerna fortfarande befinner 
sig i någon form av relation till varandra hade det varit denna inter-
na anonymitet som hade varit den mest motiverade att försöka ås-
tadkomma. Intervjupersonerna informerades om detta upplägg och 
motiven till det. Jag informerade även om att de under intervjun, el-
ler i efterhand, kunde säga till om de uppfattade något av det de sa 
som känsligt och inte ville att det skulle publiceras. Ungefär en tred-
jedel av de intervjuade lämnade någon enstaka sådan uppgift och då 
rörde det sig om antingen uppgifter om underliggande konflikter i 
bygden eller uttalanden som kunde tolkas som ett framhävande av 
den egna personens insatser. Ett enda av dessa uttalanden beskrev 
en personrelaterad konfliktorsak i det studerade samarbetsprojektet. 
Ingen av de intervjuade uttryckte någon tvekan om att delta icke-
anonymt i undersökningen och många såg det som något positivt 
att just deras samarbetsprojekt skulle studeras i forskningssyfte.  

Samtidigt har fallstudierna inte varit så omfattande att det är ett 
realistiskt antagande att de intervjuade skulle avslöja något för mig 
som de inte är beredda att stå för inför de övriga inblandade – oav-
sett om de försäkrats anonymitet eller inte. Istället har det varit min 
utgångspunkt att det som framkommit i intervjuerna är den offent-
liga bild som respektive intervjuperson vill ge av processen ifråga. 
För att få del av en mer inofficiell bild av de studerade processerna 
hade det krävts ett aktivt fältarbete som knappast är möjligt att gen-
omföra i en retrospektiv studie.49  

 
49 Detta förhållande ska dock inte tolkas som att intervjumaterialet är mindre intressant 

att analysera i den här undersökningen. Det är interaktionsprocessen mellan de olika 
aktörerna som står i fokus för undersökningen och i denna interaktionsprocess spel-
ar de officiella bilder som parterna förmedlar till både varandra och den övriga om-
givningen en central roll. 
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Det skriftliga materialet 
I den inledande planeringen av fallstudierna antog jag att den här 
typen av samarbetsprocesser mellan grupper som kanaliserade med-
borgarnas engagemang och kommunala/statliga organisationer 
skulle gå att följa i bevarade skriftliga dokument. Så visade sig dock 
inte vara fallet. Mycket av de studerade samarbetena har skett under 
informella former och de kommunala och statliga ställningstagande-
na finns ofta endast i knapphändigt utformade beslutsprotokoll. 
Dessutom förekommer formella avtal mellan parterna endast i äl-
dreomsorgsfallen och då först i ett senare skede för att reglera ko-
operativens drift av verksamheten på äldreboendet.50 Bland det 
skriftliga material ifrån de olika aktörerna som jag ändå har haft till-
gång till kan nämnas protokoll, minnesanteckningar, verksamhets-
berättelser, verksamhetsplaner, skriftväxlingar, stadgar och i före-
kommande fall avtal. Samtliga parter har varit tillmötesgående när 
det har gällt att ge mig tillgång till detta skriftliga material och det 
finns inget som tyder på att någon av parterna har styrt vilken typ 
av information jag skulle få tillgång till. 

Förutom olika former av skriftligt material ifrån de olika aktör-
erna har tidningsartiklar varit en viktig informationskälla.51 Dessa 
har samlats in på olika sätt. I Åmotstudien hade jag möjlighet att 
använda mig av ett klipparkiv som kommunens bibliotek ansvarar 
för. I detta arkiv sparas artiklar som skrivits om kommunen i de två 
lokala tidningarna.52 För att hitta artiklar relevanta för Vetlandastu-
dien har jag gått igenom de mikrofilmer av i första hand Vetlanda-
posten som finns tillgängliga i Kungliga bibliotekets tidningsarkiv.53 

 
50 Se Olsson, 2000:28 f., för liknande erfarenheter. 
51 Att fallstudierna har varit lokaliserade till den svenska landsbygden visade sig vara en 

stor fördel för insamlingen av tidningsartiklar. Landsbygdens lokalpress skriver ofta 
om det mesta som händer i en bygd och det har därför i de flesta fallen varit lätt att 
utifrån tidningsartiklarna både skapa en bild av det sociala landskap som omgivit de 
aktuella interaktionsprocesserna och hitta relevanta uppgifter om samarbetsprojek-
ten. Här utgör dock Holmön till viss del ett undantag eftersom ön inte har haft en 
lika ingående bevakning av pressen som de övriga bygderna.  

52 De klipp som jag gått igenom täcker tidsperioden 1990 t.o.m. våren 2000. P.g.a. att 
jag haft tillgång till dessa artiklar i klippform saknas här ofta sidangivelser i referens-
listan. 

53 Vetlandaposten är en editionsutgåva av Smålandstidningen och jag har koncentrerat 
mig på att läsa de sidor som är speciellt riktade till Vetlandaborna eftersom de är 
ändrade i editionsutgåvan. Ifrån början var tanken att genomgången av Vetlanda-
posten skulle omfatta åren 1986 – 1997, dvs. från den tidpunkt då man i Vetlanda 
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I båda dessa fall har det publicerats ett relativt stort antal artiklar om 
de studerade samarbetsprojekten som har varit värdefulla som kom-
plement till intervjuerna. Samtidigt gav arbetet med att gå igenom 
klipparkivet och mikrofilmerna en god bild av respektive bygd i sin 
helhet. I de övriga två fallstudierna uppgav de intervjuade att det 
inte hade skrivits några, eller endast enstaka, artiklar i lokalpressen 
om det studerade samarbetsprojektet och där har tidningsartiklar 
främst bidragit med värdefull bakgrundsinformation om bygden. I 
dessa två fall har sökningen av artiklar skett via artikeldatabaser på 
Internet.54  

Att använda tidningsartiklar som empiriskt material är dock inte 
helt oproblematiskt. Ett problem är bedömningen av artiklarnas 
trovärdighet och objektivitet.55 För att kunna göra en sådan bedöm-
ning krävs bland annat kunskaper om någon av de inblandade ak-
törerna har bättre kanaler till pressen än andra och därför kunnat 
styra rapporteringen, eller om bakomliggande dolda konflikter som 
inte kommer fram i rapporteringen men som ändå påverkar det 
som skrivs. En tidningsartikel är dessutom ett empiriskt material 
som framställts i ett annat syfte än att det ska ingå som data i en 
fallstudie. Det är därför viktigt att försöka placera in artikeln i ett 
vidare sammanhang.56 Trots att min kartläggning av de olika artik-
larna inte har varit så omfattande som jag skulle ha önskat mig har 
jag valt att i första hand betrakta rena faktauppgifter och namngivna 
citat som tillräckligt tillförlitliga för att ingå i analysen. Artiklarna 
skrevs när informationen var aktuell och ur den synpunkten är det 
ett troligt antagande att informationen i tidningsartiklarna har minst 
lika hög trovärdighet som de berättelser som växte fram vid interv-
jutillfällena. Dessutom har den bild som tidningarna respektive in-
tervjuerna gett, med endast något enstaka undantag, varit mycket 
 

började diskutera den här typen av samarbetsprojekt till den tidpunkt då man i de 
fokuserade byarna genomförde samarbetsprojekt som en del av det riksomfattande 
Projekt Landsbygdsvägen, 1997. Det visade sig dock under fallstudien att det var den 
tidiga perioden i samarbetet som var mest intressant att studera. Genomgången av 
tidningen begränsades därför till åren 1986 – 1991, dvs. den tidsperiod då det studer-
ade samarbetssättet utvecklades och etablerades. 

54 För Holmöstudien gjordes sökningar i Mediearkivet där Västerbottens-Kuriren finns 
sökbar fr.o.m. slutet av 1987. Även för studien i Norra Venjan gjordes sökningar i 
Mediearkivet där Mora Tidning finns sökbar fr.o.m. början av 2001. Dessutom gjor-
de jag här sökningar i den databas som finns att tillgå via Mora Tidnings nätupplaga. 
Även för dess artiklar saknas i stor utsträckning sidangivelser då de inte återges i 
databaserna. 

55 Jfr t.ex. Esaiasson et als, 2003:303 ff., diskussion om källkritik. 
56 Jfr Bergström & Boréus, 2000:33. 
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lika, vilket talar för en hög trovärdighet hos båda informationskäl-
lorna. 

Hur det empiriska materialet har använts i texten 
Jag har i de kommande analyskapitlen valt att i första hand ge stöd 
åt resonemanget med hjälp av intervjucitat, bland annat utifrån mo-
tivet att intervjumaterialet på ett sätt är unikt och därmed svårare att 
reproducera vid ett senare tillfälle än vad är fallet med det skriftliga 
materialet.57 Det förekommer dessutom relativt många och utförliga 
citat. Citaten finns där i syfte att understödja analysen och tolkning-
en av det sagda, samtidigt som de är tänkta att bidra med en genom-
skinlighet som ska ge läsaren en möjlighet att bedöma trovärdighet-
en och rimligheten i analysen och de slutsatser som dras.  

Jag har genomgående valt att använda de citat som så tydligt 
som möjligt belyser det som analysprocessen har synliggjort. Detta 
urvalskriterium har bland annat medfört att citaten är ojämnt för-
delade mellan fallstudierna. Det är i första hand citat ifrån Vetlanda-
studien som har fått ett förhållandevis stort utrymme.58 Eftersom 
intervjuerna i Holmöstudien genomfördes som telefonintervjuer har 
jag dessutom valt att inte referera till dem med hjälp av direkta citat 
– jag har här inte haft tillgång till några bandupptagningar som citat-
en kunde hämtas ifrån. Även detta har bidragit till obalansen i inter-
vjucitaten. Däremot har jag aktivt eftersträvat att de olika parterna i 
respektive samarbetsprocess har fått komma till tals i texten i lika 
stor utsträckning. 

I intervjucitaten har jag valt att redigera det ursprungligen talade 
språket.59 Denna redigering har gjorts för att tydliggöra det sagda 

 
57 I de inledande fallbeskrivningarna i kap. 5 har jag istället valt att i möjligaste mån 

hämta uppgifterna ifrån de olika skriftliga materialen – för att på så sätt göra det 
möjligt för läsaren att göra en jämförelse av det skriftliga materialet och intervjuerna. 

58 Detta kan till viss del förklaras av att Vetlandastudien i många avseenden var mer 
informationsrik än de övriga, bl.a. beroende på att den hade en vidare avgränsning 
och materialet där är mer omfattande. Men också för att det var den studie som, enl-
igt analysen, kännetecknades av de flesta möjliggörande förutsättningarna. Och efter-
som de begränsande förutsättningarna i de andra processerna till stor del kan be-
skrivas som avsaknaden av möjliggörande förutsättningar har det varit svårare att 
hitta lämpliga citat ifrån dem att illustrera analysen med. Det har helt enkelt varit 
svårare att hitta citat som beskriver avsaknaden av olika förutsättningar. 

59 Se t.ex. Kvale, 1997:152 ff, som argumenterar för att all transkribering av tal till 
skrift innebär en tolkning och att det därför är berättigat med en ytterligare anpass-
ning till ett skriftspråk. 
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och för att göra citaten mer lättlästa. Jag har bland annat tagit bort 
de flesta utfyllnadsorden – till exempel ”va”, ”liksom”, ”ju” och 
”då”. Dessutom har jag korrigerat felaktiga meningsbyggnader och 
strukit meningsfragment där jag bedömt att dessa korrigeringar inte 
har påverkat betydelsen av det sagda. Har jag varit tveksam om en 
korrigering skulle kunna innebära en betydelseförskjutning har jag 
avstått ifrån att göra någon korrigering. Jag har även avstått ifrån att 
korrigera meningsfragment och dylikt om jag ansett att språket har 
flutit bra ändå.60 Därutöver har jag även kortat citaten genom att 
utelämna kortare eller längre delar. När jag har utelämnat några en-
staka satser har jag markerat det med ”…” och när jag har gjort 
längre hopp i intervjuerna har jag använt mig av ”/…/”. Jag har 
dessutom i några citat valt att förtydliga innehållet i citatet genom 
att lägga till ord, till exempel för att tydliggöra vad ett pronomen 
syftar på. Dessa ord har jag skrivit inom hakparentes [ ].61 Trots 
dessa redigeringar för att göra talspråket mer läsvänligt är det viktigt 
att påminna om att citaten är talspråk och egentligen inte avsedda 
att läsas. När talspråk sätts i det sammanhang som den omgivande 
diskuterande texten utgör kan de lätt uppfattas som ostrukturerade 
och mindre välformulerade. Så är dock inte fallet. Vid en genom-
lyssning av bandupptagningarna upplevs uttalandena som både 
strukturerade och välformulerade.   

ANALYSPROCESSEN 
Ordet analys betyder enligt ordböckerna ”en djupgående och nog-
grann undersökning av abstrakt företeelses beståndsdelar”.62 När 
underlaget för en sådan sönderdelande arbetsprocess utgörs av ett 
kvalitativt empiriskt material kan den göras på en mängd olika sätt. 
Ofta använder kvalitativa forskare ett eklektiskt tillvägagångssätt som 
innebär att de skapar mening med hjälp av olika ad hoc-metoder. Det 
vill säga, som kvalitativ forskare använder man sig vanligen av en 
rad olika angreppssätt och tekniker som sätts samman till ett ana-
lysredskap som är anpassat till de egenskaper som just det aktuella 

 
60 Se även not 42 om vilka språkliga korrigeringar som gjorts efter två intervjuperson-

ers genomläsning av citaten ifrån deras intervjuer.  
61 På ett ställe förekommer även ”(?)”. Detta frågetecken markerar ett ord som det har 

varit svårt att uppfatta ifrån bandupptagningarna. 
62 Norstedts svenska ordbok, 1990:17. 
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empiriska materialet har – allt i syfte att få ut så mycket information 
som möjligt ur materialet i fråga och därmed på bästa sätt försöka 
besvara de ställda forskningsfrågorna.63 Det är ett tillvägagångssätt 
som även jag har tillämpat i den här undersökningen. Samtidigt har 
valet av analysverktyg till stor del utgått ifrån undersökningens 
teorigenererande syfte. Analysprocessen har fungerat som ett växel-
verkande samspel mellan å ena sidan det empiriska materialet och å 
andra sidan olika teoretiska perspektiv och tidigare forskningsresul-
tat. Ett annat sätt att beskriva arbetsprocessen är att säga att den 
rört sig i analytiska cirklar där dessa cirklar bildat något av en spiral-
liknande rörelse som gått ifrån konkret förståelse av de speciella 
omständigheterna i de enskilda fallen till en alltmer abstrakt förstå-
else av det sociala fenomen som de olika fallstudierna kan ses som 
olika uttryck för.64  

Vissa av de teoretiska infallsvinklar som användes i analysarbet-
et fanns med ifrån början av arbetet och kom därför bland annat att 
påverka insamlandet av det empiriska materialet, andra kom till un-
der analysarbetets gång – när analysen synliggjorde faktorer och 
dimensioner som inte behandlades tillfredställande i de teoretiska 
perspektiv som användes ifrån början. De använda teoriernas olika 
begreppsapparater har dessutom anpassats för att bättre spegla det 
empiriska material som just de här fallstudierna har genererat. Ana-
lysansatsen kan därför beskrivas som växelverkande deduktiv och 
induktiv. Utgångspunkten för detta arbetssätt har varit att på ett så 
konstruktivt sätt som möjligt bidra till en teoretiserad förståelse av 
förutsättningarna för och konsekvenserna av medborgarnas frivilli-
ga insatser i den offentliga produktionen av äldreomsorg och väg-
hållning. Eller som Derek Layder uttrycker det: ”The point is always 
to develop, test, modify, or extend theory; it is never simply to 
reaffirm one’s theoretical prejudices”.65 

Det konkreta analysarbetet har skett i flera steg och stor vikt har 
lagts vid analysen av intervjuutskrifterna som utgör stommen i det 
empiriska materialet. Insamlingen av materialet i respektive fallstu-
die gjordes separat och i samband med insamlingsarbetet gjordes en 
första instudering av materialet i varje fallstudie. Men i den egentliga 
analysprocessen har arbetssättet varit jämförande och de olika fall-

 
63 Kvale, 1997:170 ff.  
64 Se t.ex. Creswell, 1998:139 ff. 
65 Layder, 1998:124. 
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studierna har analyserats parallellt.66 Efter den första genomläsning-
en genomfördes en första kodning av allt insamlat material.67 Den-
na kodning gjordes utifrån den preliminära teoretiska analysram 
som utvecklats som en del av den inledande planeringen av under-
sökningen. De huvuddimensioner som jag använde i denna första 
kategorisering var organisering; resurser; strukturella förutsättningar; yttre 
impulser; samt kognitiva ramar.68 Dessa dimensioner användes i det 
här inledande arbetet i första hand som orienterande begrepp. Det 
vill säga, de fungerade som en ingång i materialet, samtidigt som de 
under analysens gång förändrades och till viss del byttes ut mot an-
dra.69 Redan den första kodningen innebar att jag gick igenom ma-
terialet ett flertal gånger, vilket bör ha bidragit till analysens tillförlit-
lighet.70 Detta inledande kodningsarbete, liksom den fortsatta ana-
lysen, genomfördes i första hand i syfte att hitta likheter, skillnader 
och mönster i materialet. Dessa förde jag kontinuerligt in i ett excel-
ark där de olika studerade organisationerna hade varsin kolumn. 
Användningen av excelarket innebar bland annat att respektive 
identifierat mönster eller tema kom att både koncentreras och jäm-
föras över de olika fallstudierna.  

Efter den inledande kategoriseringen skedde analysarbetet som 
en växelverkande process där studier av både det empiriska materi-
alet och olika teoretiska perspektiv sammantaget bidrog till att en 
förståelse av hur de studerade processerna utvecklats. På vilket sätt 
behövde den preliminära teoretiska ingången förändras och kom-

 
66 Jfr t.ex. Esaiasson et al, 2003:119 som skriver. ”En grundbult i vårt resonemang är 

att slutsatser om orsak och verkan kräver jämförelser”. 
67 Kodning gjordes med hjälp av datorprogrammet NUD·IST där man bland annat 

kan skapa kategorier, i olika nivåer, och koppla dessa till relevanta textavsnitt och 
därefter göra sökningar på olika kodningar eller kombinationer av kodningar. 

68 Den preliminära teoretiska analysramen byggde till stor del på den teoribildning som 
utvecklats runt ämnet sociala rörelser, men även på de perspektiv inom organisationste-
orin som finns kvar i den analysram som presenterades i kap. 3. Den inledande teo-
retiska idén var att analysera fallstudierna utifrån den indelning i tre olika perspektiv 
som finns inom forskningen om sociala rörelser – dvs. ”political opportunities”, 
”mobilizing structures”, samt ”cultural framings”. Se t.ex. McAdam et al, 1996a. En orsak 
till att denna teoretiska vinkel till stora delar föll bort ur den slutliga analysen var att 
det i fallstudierna saknades relevant empiriskt material för att diskutera de aspekter 
av processerna som dessa teorier i första hand var tänkta att beskriva. Efter hand 
som analysarbetet fortskred framstod också den organisationsteoretiska ingången 
bättre spegla interaktionen mellan aktörerna.  

69 Se Layder, 1998:101 ff., för en diskussion av användningen av orienterande begrepp. 
70 Vid denna första kodning användes dessutom en generös kodningsprincip – allt 

tveksamt material kodades. Ett textavsnitt kunde på detta sätt få ett stort antal koder 
kopplade till sig, vilket innebar att det dök upp i många olika listor av olika kodnings-
kombinationer. 
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pletteras för att den bättre skulle motsvara de resultat som den 
inledande kategoriseringen av det empiriska materialet hade gett? 
Kunde de nya teoretiska infallsvinklarna synliggöra möjliga sam-
band eller peka på brister i tidigare tolkningar? I de återkommande 
teorisökande faserna i arbetet letade jag efter teorier som kunde 
hjälpa till att begripliggöra de mönster som växte fram i analysen. 
Empiri och teori har under hela analysprocessen på detta sätt be-
fruktat varandra och lett processen framåt. Ur den koncentrerade 
och jämförande sammanställning av likheter, skillnader och möns-
ter, som växte fram i takt med att analysprocessen framskred och 
excelarket blev allt mer innehållsrikt, utvecklades efter hand de olika 
analytiska teman som kommer att diskuteras i de kommande analys-
kapitlen.71  

De mer konkreta analystekniker som jag använt är i första hand 
de redan nämnda: 1. Kategorisering – där mycket av arbetet handlat 
om att identifiera faktorer och kartlägga samband mellan dem; 2. 
Koncentrering – där det istället har handlat om att skala bort ovidkom-
mande information och komma åt kärnbudskapet; 3. Jämförelser – 
där syftet bland annat har varit att skapa kontraster och på så sätt 
skärpa förståelsen.72 Förutom dessa analystekniker har jag även an-
vänt olika former av textanalytiska verktyg – både på det ursprung-
ligen skriftliga materialet och på intervjuutskrifterna. I första hand 
har en förenklad form av argumentationsanalys använts i syfte att syn-
liggöra de olika aktörernas argumentering. Dessutom har jag använt 
mig av en så kallad problembildsanalys för att kartlägga den problem-
förståelse som de olika aktörerna beskriver sig ha haft och som an-
tas ha påverkat deras handlade.73 Dessa olika tekniker har inte 
använts var för sig utan i en sammanvävd helhet. Till exempel har 
koncentreringen lett fram till att åtskiljande variabler skapats, som i 
sin tur fungerat som verktyg i det jämförande arbetet. På samma 
sätt har jag använt de textanalytiska verktygen i de faser av analys-
 
71 I denna sammanställning har jag använt mig av ett variabeltänkande. Det innebär 

bl.a. att när jag i den kommande analysen talar om samvariation mellan olika faktorer 
är det ett sätt att beskriva de mönster som sammanställningen gav. Faktorerna ses 
som variabler som varierar mellan de olika fallen och när två faktorer varierade på ett 
liknande sätt – t.ex. att båda förekommer i två fall och inte i de andra två – uttrycker 
jag det ibland i termer av samvariation. 

72 Se Kvale, 1997:170 ff., för en kort presentation av dessa analystekniker. 
73 Se t.ex. Bergström & Boréus, 2000, för en diskussion om dessa textanalysverktyg. Se 

även Edelman, 1988; Halldén, 1997; Pedersen, 1995, för en diskussion av problem-
bildsanalyser och Björnsson et al, 1994, för en beskrivning av det argumentations-
analytiska verktyget pro et contra-analys. 
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processen där jag bedömt att de kunde bidra till den totala förstå-
elsen. 

I de följande analyskapitlen kommer endast slutprodukten av 
denna analysprocess att presenteras och diskuteras. Det är således 
snarare den sammanfogande tolkningsprocessen än den sönderdel-
ande analysprocessen som görs synlig i dessa kapitel.74 Valet att en-
dast presentera och diskutera analysens slutprodukt begränsar bland 
annat läsarens möjlighet att bedöma analysens tillförlitlighet men är 
nödvändig av utrymmesskäl. En annan nackdel med att endast pre-
sentera slutprodukten av analysen är att nyanserna och detaljrike-
domen i materialet inte kommer till sin rätt. De som läser om de 
processer som de själva varit med i kommer med stor säkerhet att 
uppleva det som att väsentliga dimensioner hos just den processen 
har utelämnats. Men jag har inte strävat efter att återge de studerade 
processerna så exakt som möjligt. Istället har jag lyft fram och dis-
kuterat de aspekter av processerna som jag, utifrån de valda teore-
tiska utgångspunkterna, menar ökar förståelsen av den helhet som 
de fyra olika fallstudierna tillsammans bildar – och som enligt min 
tolkning kan bidra till en teoretisk förståelse av det studerade feno-
menet. 75  

 
74 Se Wolcott, 1994, för en diskussion om relationen med deskription, analys och tolk-

ning. 
75 Jfr t.ex. Johannessen & Tufte, 2003:125, som skriver att teoretisk överförbarhet 

handlar om i vilken utsträckning som forskaren lyckas etablera beskrivningar, be-
grepp, tolkningar och förklaringar som är användbara i, och ger mening åt, även an-
dra sammanhang än just de undersökta.  



5 
FALLBESKRIVNINGAR 

I de kommande kapitlen har analysen i den här undersökningen 
strukturerats utifrån den teoretiska analysram som presenterades i 
kapitel tre. Det betyder bland annat att diskussionen genomgående 
bygger på en jämförelse mellan de olika fallen och att den samman-
tagna teoretiska förståelsen av respektive studerad process presen-
teras först i det tolfte kapitlets sammanfattning av analysen. För att 
underlätta läsningen av de följande kapitlen innehåller därför det 
här kapitlet rent deskriptiva presentationer av de studerade proces-
serna och de sammanhang där de utspelade sig. Jag har i dessa fall-
beskrivningar gjort prioriteringen att låta vissa delar av processerna 
få mindre utrymme eftersom de kommer att diskuteras mer ingåen-
de i den kommande analysen. Samtidigt har jag haft som ambition 
att lyfta fram både detaljer och sammanhang för att på så sätt, om 
möjligt, ge läsaren en väg in i de aktuella processerna och deras för-
utsättningar. Dessutom har jag vinnlagt mig om att vara tydlig när 
olika källor ger olika bilder av både det som hänt och mer faktabe-
tonade uppgifter. Kapitlet inleds med de två äldreomsorgsprojekten 
– Holmön och Åmot – och avslutas med de två väghållningsprojek-
ten – Vetlanda och Norra Venjan. 

HOLMÖN 
Holmön är huvudö i ögruppen Holmöarna och ligger mitt ute i 
Kvarken, det vill säga 8 km, eller 45 minuters sjöresa, från det väster-
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bottniska fastlandet. Till och från ön tar man sig med en liten färja 
som går med två turer dagligen, alternativt med egen båt eller över 
isen vintertid. Holmöarna har varit bebodda sedan 1500-talet. Som 
mest bodde här runt 450 personer i början av 1900-talet.1 Sedan 
dess har invånarantalet sjunkit till mindre än hundra personer.2 
Befolkningen sommartid är dock större eftersom många av husen 
på ön nu används som sommarhus av i första hand tidigare Holmö-
bor eller deras släktingar. Ögruppen blev egen kommun 1924 och 
var från 1950 Sveriges minsta kommun. I och med kommunsam-
manslagningen 1974 blev den en del i Umeå kommun.3 Sedan en 
kommundelsreform i Umeå kommun 1990 hör ögruppen till kom-
mundelen Sävar.4  

Holmön uppvisar, trots sin relativa närhet till Umeås expansiva 
kommuncentrum, många av de klassiska kännetecknen för en av-
folkningsbygd.5 Förutom ett sjunkande befolkningstal och få arbets-
tillfällen är andelen äldre i den kvarvarande befolkningen stor. 1998 
var 42 procent av de bofasta 65 år eller äldre.6 Ön beskrivs dessut-
om ha en särpräglad ö-kultur. Som ett uttryck för denna kultur 
nämner intervjupersonerna bland annat att det finns en lång traditi-
on av att befolkningen på ön vill sköta sig själva och på egen hand 
hitta lösningar på sina problem.7  

Idén om att det borde finnas ett äldreboende ute på Holmön 
började ta konkreta former i en av flera studiecirklar som startades 
på ön i samband med kampanjen ”Hela Sverige ska leva”.8 Studie-
cirklarna startade på initiativ av Holmöborna själva för att man där 

 
1 Informationstavla vid Båtmuseet på Holmön. 
2 Enligt statistik ifrån Umeå kommun, 2000, var den exakta siffran 88 bofasta personer 

1998.  
3 Landskommunernas tidskrift, 1957; Ivarsson, 1992. 
4 Befolkningen i hela Umeå kommun var i december 1998 103 500 personer och i Säv-

ars kommundel 6 200 personer. Även Sävar var egen kommun fram t.o.m.1974. I 
Sävar kommundel ingår, förutom Holmön, även tätorten Sävar och omkringliggande 
landsbygd. Umeå Kommun, 2000; Ivarsson, 1992. 

5 Avståndet är 30 km med båt och bil – men de dagliga färjeturerna är inte anpassade 
för att t.ex. arbetspendla till ett heltidsarbete inne på fastlandet.  

6 Umeå kommun, 2000. Motsvarande siffra för såväl Sävar som hela Umeå kommun är 
12 procent. Kaplangården, som är resultatet av den process som jag studerat, var vid 
tiden för fallstudien den största enskilda arbetsgivaren på ön. 

7 Se även Landskommunernas tidskrift, 1957, där ön beskrivs som att där rådde ”syn-
nerligen patriarkaliska förhållanden” och Kommunaktuellt, 1986, där det sägs att 
ögruppen fram till kommunsammanslagningen 1974 fungerade som ”ett eget litet 
rike”. 

8 Västerbottens-Kuriren, 890415. 
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skulle kunna diskutera öns framtid.9 Innan starten av det äldreboen-
de som den här studerade processen resulterade i fanns det inget or-
ganiserat äldreboende på ön. Den lösning som kommunen erbjöd 
var antingen kommunal hemtjänst på ön eller att den omsorgsbe-
hövande fick flytta in till ett äldreboende i Sävar.10 Problemet med 
kommunens lösning var att de flesta äldre Holmöborna inte ville 
flytta till fastlandet. De ville vara kvar i den miljö där de kände sig 
hemma och de som ändå flyttade hade ofta svårt att trivas i Sävar. 
Därför försökte de gamla inte sällan hitta andra lösningar för att 
undvika flytten ifrån ön och den informella hjälpen av släkt och 
vänner var vanlig.11 

Studiecirkeln bestod ifrån början av ungefär femton personer 
och det var en av dessa personer som presenterade idén för de an-
dra och sedan kom att bli en av de drivande krafterna i arbetet. Som 
ett första steg undersökte gruppen alla boendes, och några sommar-
gästers, intresse för idén och så gott som samtliga tillfrågade ställde 
sig positiva.12 Gruppen arbetade sedan vidare genom att med hjälp 
av sitt kontaktnät ta fram ett projektförslag för ett nybyggt äldrebo-
ende budgeterat till 7 miljoner kronor.13 I arbetet med projektför-
slaget säger grupprepresentanterna att de hade stöd av olika tjänste-
män på kommunen och distriktsläkaren, samtidigt som de beskriver 
arbetet som självständigt.14 Projektförslaget presenterades för kom-
munledningen i färdigt skick våren 1990. Grupprepresentanterna 
säger att idén bemöttes negativt på grund av kostnadsskäl, men att 
kommunledningen inte sade sig vara emot själva idén med ett äldre-
boende på Holmön utan rekommenderade gruppen att försöka hit-
ta ett redan befintligt hus.15 Samtidigt ger en notis i Västerbottens-
 
9 Dvs. kommunen beskrivs inte som en drivande part för att befolkningen skulle enga-

gera sig dessa studiecirklar. Kampanjen ”Hela Sverige ska leva” bedrevs som nämn-
des i det inledande kapitlet som ett samarbete mellan Nationella Folkrörelsekommit-
tén, den statliga Glesbygdsdelegationen och Europarådet.  

10 Enligt en notis i Västerbottens-Kuriren, 900614, var 49 av öns 97 invånare 60 år el-
ler äldre och av dessa hade 4 personer hemtjänst som sköttes av 4 personal som del-
ade på 1,5 tjänst. 

11 Västerbottens-Kuriren, 890415. 
12 Enligt en notis i Västerbottens-Kuriren, 900614, visade enkäten att alla bofasta äldre 

på ön ville ha hjälp och service så att de kunde bo kvar på ön, men att de samtidigt 
var lite tveksamma till att flytta till en servicelägenhet. Men 22 personer hade svarat 
att de ville ha ett servicehus med dygnet-om-behandling. 

13 Bland annat engagerades en arkitekt med kopplingar till ön för att göra ritningar. 
14 Den största delen av arbetet under denna inledande fas utfördes av ett fåtal mycket 

engagerade personer som kan beskrivas som projektets eldsjälar.  
15 Denna beskrivning stöds av en skrivelse ifrån gruppen till kommundelsnämnden 

daterad 901105 – Servicehus/gruppboende på Holmön. 
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Kuriren en delvis annan bild. Där beskrivs att kommundelsförvalt-
ningen i Sävar, efter uppvaktning från Holmön, begärt att Stiftelsen 
Bostaden bygger sex lägenheter för äldreboende på Holmön. Kom-
munens planeringsutskott svarade dock att det inte fanns något un-
derlag för servicelägenheter på Holmön men att hemtjänsten kunde 
förstärkas.16 Om man bortser ifrån skillnaderna i motivet för avslag 
visar materialet att gruppen i den inledande fasen av sitt arbete i för-
sta hand arbetade för att det skulle byggas ett äldreboende i kom-
munal regi på ön samtidigt som kommunen inte var intresserad av 
att göra en sådan satsning. 

Hösten 1990 bjöds ett hus på ön ut till försäljning som gruppen 
ansåg lämpade sig för ett äldreboende – en enplansvilla på sju rum 
och kök. Gruppen beslutade sig för att agera snabbt och köpte hus-
et för 525 000 kronor.17 Lånet på huset övertogs och kontantinsats-
en lånades ihop bland Holmöborna genom att en av de mest aktiva 
inom gruppen cyklade runt till boende och fritidsboende på ön. På 
tre timmar hade grupprepresentanten lånat ihop de 175 000 kronor 
som behövdes. När pengarna var insamlade, men innan köpet gen-
omfördes, tog gruppen kontakt med dåvarande kommundelschefen 
i Sävar som ställde sig positiv till idén.18 Ett skäl till det snabba ager-
andet var att det fanns tre personer på ön som var i behov av hjälp 
den kommande vintern och deras problem löstes genom att de fick 
flytta in i huset innan förhandlingarna med kommunen och andra 
myndigheter om att starta ett äldreboende hade gett några resultat. 
Kaplangården, som äldreboendet fick heta, kom på detta sätt att 
fungera som ett äldreboende från och med december 1990, även 
om den formella verksamheten inte startade förrän i september 
1991.19 Det avtal som parterna sedan enades om innebar i huvud-
drag att gruppen skulle driva äldreomsorgsverksamhet med både 
 
16 Västerbottens-Kuriren, 900614. Detta skedde i samband med kommundelsreformen 

och de olika beskrivningarna kan troligen kopplas till att de olika källorna beskriver 
olika nivåer – ledningen för kommundelen respektive hela kommunen. 

17 I den i not 15 nämnda skrivelsen beskrivs beslutet som att företrädare för byalaget 
och hembygdsföreningen enades om att ta initiativet att köpa huset och skrivelsen är 
undertecknad av en representant för ”arbetsgruppen Servicehus på Holmön”.  

18 Gruppen nöjde sig med denna positiva signal. De ansåg sig inte ha tid att invänta 
något löfte eller beslut från kommunens sida. 

19 Det innebär att Kaplangården hörde till de första i vågen av decentraliserade äldre-
boenden drivna av ekonomiska föreningar som startades i början av 1990-talet. Jfr 
Björklund, 1996, som har studerat Ingelsgården i Lövvik. Ingelsgården som ofta lyfts 
fram som en föregångare och ett gott exempel planerades och byggdes under samma 
tidsperiod som Kaplangården och deras verksamhet började formellt fr.o.m. oktober 
1991.  
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särskilt boende och hemtjänst i eget boende för fem till sex boende, 
samt utföra hemtjänst på Holmön. För detta skulle de få en fast år-
lig ersättning av kommunen.20  

Förutom att gruppen saknade ett avtal med sin huvudsakliga 
samarbetspart hade gruppen och kommunen inte heller enats om i 
vilken organisationsform som verksamheten skulle drivas. I fallstu-
dien har jag inte lyckats få fram information om hur parterna kom 
fram till att verksamheten skulle drivas av en ekonomisk förening, 
men det tog inte lång tid innan de var överens om denna lösning.21 
Den 9 februari 1991 hölls den konstituerande föreningsstämman 
för föreningen ”Serviceboende i Holmön, ekonomisk förening”.22 
Inför starten av verksamheten jobbade gruppen ideellt med både 
det administrativa arbetet – till exempel kontakter med myndigheter 
som skulle ge olika tillstånd som behövdes för verksamheten – och 
att anpassa huset till ett äldreboende. I det praktiska arbetet var det 
fler holmöbor än de som ingick i gruppen som var engagerade.23 
Att driva ett äldreboende var samtidigt något helt nytt för gruppen 
och de valde därför att endast göra de nödvändigaste anpassningar-
na av huset för att inte ta alltför stora risker. Inför att verksamheten 
skulle starta i september 1991 anställdes den person som ifrån bör-
jan kom med idén att starta äldreboendet av föreningen som före-
ståndare för boendet. Dessutom anställdes ytterligare fyra personer 
på deltidstjänster.  

 
20 Varken representanterna för kommunen eller för gruppen betonar förhandlingarna 

inför det första avtalet som något betydelsefullt och man verkar inte ha haft några 
problem att komma överens om det tämligen generellt formulerade innehållet i avtal-
et. Jag återkommer till detta avtal i den kommande analysen. 

21 I skrivelsen till kommundelsnämnden, 901105, föreslår gruppen att verksamheten 
ska drivas som allmännyttig stiftelse som skulle bildas gemensamt av Umeå kom-
mun, Holmöns byalag och Holmöns Hembygds- och intresseförening. Men gruppen 
verkar inte ha arbetat vidare på detta förslag. I intervjuerna beskriver representanter-
na för gruppen hur det redan ifrån början stod klart för dem att kommunen förvän-
tade sig ett stort egenansvar ifrån gruppen sida, samtidigt som de som öbor var vana 
att sköta sig själva och att de trodde sig kunna få mer omsorg för pengarna om man 
fick sköta serviceboendet på egen hand. Omsorgen skulle då också kunna specialan-
passas till de gamla öbornas önskemål. En ekonomisk förening innebar enligt grupp-
representanterna en självständighet och därmed ett större handlingsutrymme gente-
mot kommunen. När det gäller kommunens inställning säger den dåvarande äldre-
omsorgschefen i Sävar att det var först när lösningen med en ekonomisk förening 
presenterades som man ifrån politikerhåll ställde sig positiva till idén om ett äldrebo-
ende på ön. 

22 Protokoll, 910209. 
23 Hur många dessa var har jag inte kunnat få någon tillförlitlig information om. Det 

var länge sedan arbetet utfördes och gruppen har inte dokumenterat omfattningen 
av det frivilliga arbetet. 
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Den verksamhet som startades på Kaplangården 1991 har sedan 
dess drivits i föreningens regi – till stora delar efter de planer och 
intentioner som fanns med redan ifrån starten. Gruppen säger sig 
hela tiden haft ambitionen att verksamheten i de flesta avseenden 
ska likna den kommunala äldreomsorgen.24 Det innebär bland annat 
att man strävat efter att ge de boende en vård och omsorg som 
minst motsvarar den service de skulle ha fått om de istället hade valt 
att flytta till ett kommunalt äldreboende inne på fastlandet.25 Denna 
förståelse av den egna verksamheten innebar också att gruppen red-
an ifrån början hade uppfattningen att den dagliga verksamheten, 
inklusive Kaplangårdens administration, skulle utföras av anställd 
personal och att personalen skulle ha samma anställningsvillkor som 
kommunalt anställda.  

Samtidigt har de som tillhört de mest aktiva i gruppen bidragit 
med mycket frivilligt arbete, däribland den första föreståndaren. Äv-
en den övriga personalen arbetade i början av verksamheten en del 
frivilliga timmar. Förutom vid starten av verksamheten har också 
övriga holmöbor, enligt de intervjuade grupprepresentanterna, ställt 
upp när det behövts. I första hand har det rört sig om konkreta ar-
betsinsatser vid speciella tillfällen, som till exempel när man genom-
förde en tillbyggnad till huset 1996. Det handlade vid dessa tillfällen 
mest om insatser i byggnadsarbetet. Men vid tiden för fallstudien 
var det frivilliga arbetet av en omfattning och inriktning som grup-
pen säger sig ha eftersträvat redan ifrån början – det vill säga, till 
största delen begränsat till dels föreningens administration, dels att 
ge ett mervärde i de äldres vardag.26 Samtidigt är föreningen som 
organiseringsform inget som gruppen visar något speciellt intresse 

 
24 Denna ambition har funnits formulerad i avtalen med kommunen ända sedan star-

ten. (Se Avtal, 1994; 1997.) Jag har tyvärr inte haft tillgång till det första avtalet som 
skrevs 1991 men enligt båda parter skiljde det sig ifrån 1994 års avtal, som jag har 
haft tillgång till, genom att en paragraf om att hälften av eventuellt överskott skulle 
föras tillbaka till kommunen togs bort. 

25 Däremot såg sig föreningen, i synnerhet i början av verksamheten, inte kunna erbju-
da samma boendestandard som kommunen. Men detta beskriver representanterna 
inte som något större problem eftersom de boende sa sig i högre grad uppskatta 
möjligheten att få bo kvar på ön, i ett modernt utrustat hus, än att ha några ytterlig-
are kvadratmeter rumsyta. 

26 Grupprepresentanterna talar om verksamheten mer som ett företag som tillhanda-
håller en tjänst som kommunen köper än som en förening som driver verksamhet 
för dess medlemmar med hjälp av frivilliga och ideella medlemsinsatser. Det är en 
förståelse av verksamheten som även kommunen verkar ha. Det framkommer bland 
annat i den kommunala statistiken där verksamheten beskrivs som ”privat ålder-
domshem” (Umeå kommun, 2000).  
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för. De intervjuade representanterna framställer till exempel inte 
medlemskapet i föreningen som något centralt, både medlemmar 
och icke-medlemmar är, och har varit, engagerade i verksamheten. 
Det finns dessutom inget krav på att de boende måste vara med-
lemmar för att få tillgång till boendet.27   

När det gäller samarbetet mellan föreningen och kommunen har 
det varit olika omfattande beroende på på vilken nivå det har skett. 
På verksamhetsnivån – det vill säga i det konkreta arbetet med att 
driva äldreboendet – beskriver båda parter samarbetet som kon-
struktivt och väl fungerande. Redan på planeringsstadiet var det i 
första hand på denna nivå som samarbetet skedde. Och även under 
de åren som verksamheten har drivits är det främst Kaplangårdens 
föreståndare och Sävars kommundels båda äldreomsorgschefer – 
både den som hade tjänsten när samarbetet startade och den som 
efterträdde henne 1994 – som har haft regelbunden kontakt för att 
komma fram till lösningar på olika personers vårdbehov och andra 
praktiska problem. Båda parter beskriver till exempel att kommunen 
på olika sätt stöttat och gett råd när man på Kaplangården ställts in-
för problem – bland annat beroende på att de saknade tidigare er-
farenhet av att driva ett äldreboende. Samarbetet har varit informellt 
till sin karaktär och byggde till stor del på den personliga relationen 
mellan föreståndaren och äldreomsorgschefen i Sävar. Den inform-
ella relationen avspeglas bland annat i formuleringarna i avtalet mel-
lan parterna.28  

Efter några år med detta informella samarbete tog kommunen 
1997 initiativ till en omförhandling av avtalet. Förutom att äldreom-
sorgschefen var ny, hade föreståndaren gett signaler om att hon vil-
le trappa ner sin verksamhet. Den nya äldreomsorgschefen beskriv-
er det som att kommunen upplevde ett behov av att förtydliga an-
svarsfördelningen mellan dem och föreningen, bland annat efter-
som de inte visste hur samarbetet med den nya föreståndaren skulle 
kunna utvecklas.29 Grupprepresentanter beskriver å sin sida att de 

 
27 Vid tidpunkten för fallstudien hade föreningen 29 medlemmar. Alla anställda var 

medlemmar men inte alla boende. I övrigt bestod medlemmarna av anhöriga och 
andra intresserade.  

28 I avtalet ifrån 1994 återfinns endast vaga formuleringar om hur samarbetet skulle gå 
till. Bl.a. står att ”Verksamheten skall bedrivas och service ges enligt avtalsparternas 
gemensamma utformade riktlinjer med socialtjänstslagens intentioner och anslutas 
till kommundelsnämndens mål- och riktlinjer för äldreomsorg”.  

29 Man hade också önskemål ifrån kommunens centrala förvaltning att man därifrån 
önskade standardiserade avtal med samtliga fristående omsorgsproducenter. 
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ifrån början inte såg något behov av en formalisering av samarbetet 
och att de såg kommunens förslag till tydligare beskrivningar som 
ett ifrågasättande av dem själva och den verksamhet de bedrev. Den 
nya äldreomsorgschefen beskriver det som att det i denna omför-
handling blev en kollision mellan två olika synsätt, eller två olika 
kulturer. Parterna lyckades dock överbrygga skillnaderna och resul-
tatet av omförhandlingen blev ett nytt avtal med tydligare formuler-
ingar, även om avtalet inte blev lika strukturerat och formellt regler-
ande som kommunen föreslagit ifrån början.30  

Om samarbetet på den konkreta verksamhetsnivån under hela 
processen var tämligen omfattande, var samarbetet på en beslutsfat-
tande nivå betydligt mer begränsat. Gruppens representanter beskri-
ver hur de här medvetet eftersträvat en självständighet gentemot 
kommunen. De säger också att de hela tiden har arbetat efter poli-
cyn att inte störa kommunen i onödan. Detta förhållningssätt sägs 
inte bero på att man har varit eller är missnöjd med relationen till 
kommunen, istället säger man att det ska ses som ett utslag av den 
tradition som de som Holmöbor är uppfostrade i. Exempel på den-
na självständighet är att de bestämde sig för att köpa huset innan de 
tog kontakt med kommundelschefen och att den ovan nämnda till-
byggnaden genomfördes med bidrag ifrån socialstyrelsen som för-
eningen självständigt sökt och fått beviljat.31 De intervjuade grupp-
representanterna beskriver organisationsformen, en ekonomisk för-
ening, som ett sätt att uppnå denna självständighet.  

I intervjuerna med de båda äldreomsorgscheferna framkom det 
inget som tyder på att kommunen skulle ha varit emot att samarbet-
et på den beslutsfattande nivån var tämligen begränsat. Kommunen 
visade ifrån början inget större intresse för att det skulle byggas ett 
äldreboende på Holmön. Intresset hos kommunen beskrivs ha vak-
nat först när tanken på ett kooperativ kom upp. På samma sätt som 
när det gäller gruppen verkar kommunen i första hand ha sett den 
formella organisationsformen som ett sätt att formalisera ansvars-
fördelningen mellan parterna. Och när kommunen sedan började 

 
30 Jag kommer att återkomma till denna omförhandling i den kommande analysen. 
31 Ett annat exempel på denna vilja till självständighet är att gruppen vid omförhand-

lingen av avtalet tackade nej till en omformulering av hur ersättningen skulle betalas 
som skulle ha gett gruppen mer pengar, i alla fall tillfälligt, men samtidigt skulle det 
ha inneburit en ökad osäkerhet. Verksamheten skulle ha blivit svåra att administrera 
eftersom förändringen hade inneburit att ersättningen inte längre skulle ha utbetalats 
som ett fast belopp utan varierat månad för månad. 
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efterfråga en strukturering av verksamheten gällde detta främst de 
tjänster som Kaplangården erbjöd sina boende – inte hur verksam-
heten i sig var organiserad.    

ÅMOT 
Åmotsbruk, eller Åmot som orten i dagligt tal kallas, ligger i Ockel-
bo kommun i Gävleborgs län. Det är ett litet bruksamhälle med an-
or från sent 1500-tal och ligger i Testeboåns dalgång, någon mil 
nordväst om centralorten Ockelbo. När byn var som störst i mitten 
av 1800-talet bodde här närmare 1 700 personer. Idag har denna 
siffra minskat till ungefär 500 bofasta invånare.32 Ockelbo har varit 
egen kommun så länge som det har funnits kommuner i Sverige, 
det vill säga sedan 1863, och Åmot har alltid varit en del av denna 
kommun.33 I dag är Ockelbo en av Sveriges mindre kommuner med 
sina drygt 6 000 invånare och består förutom av centralorten Ockel-
bo av landsbygd och tre lite större samhällen – Jädraås, Lingbo och 
Åmot – som räknat i invånarantal är ungefär lika stora.34 Dessa tre 
samhällen kallas ofta i den kommunala debatten sammantaget för 
”byarna”. 

Hela Ockelbo kommun kännetecknas av många av de problem 
som brukar kopplas till en avfolkningsbygd. Befolkningsunderlaget 
minskar och arbetslösheten är högre än riksgenomsnittet.35 Vid tid-
punkten för fallstudien pendlade drygt en tredjedel av den yrkes-
verksamma befolkningen till arbeten utanför kommungränsen och 
vård och omsorg var den största näringsgrenen i kommunen. Dess-
utom har kommunen en något större andel äldre i befolkningen än 
riksgenomsnittet.36 Åmot liknar i dessa avseenden kommunen i 
stort. När det till exempel gäller andelen äldre var 28 procent av 

 
32 www.amot.nu. 
33 1863 fick Sverige sin första kommunlag som i praktiken innebar att de tidigare sock-

narna omvandlades till kommuner. 1971 utökades Ockelbo kommun genom att 
Lingbo församling blev en del av kommunen. Ivarsson, 1992. 

34 Kommunfakta Ockelbo, 2000; Ockelbo kommun, 1994.   
35 Kommunfakta Ockelbo, 2000. 
36 Kommunfakta Ockelbo, 2000. Andelen av befolkningen som 1999 var 65-79 år var i 

Ockelbo 15 % för män och 18 % för kvinnor. Åldersgruppen 80 år eller äldre var 4 
% respektive 8 % av befolkningen. Motsvarande siffror för riket var 11 %; 13 %; 3 
% och 6 %. 
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befolkningen i Åmot i mitten av 1990-talet över 65 år och andelen 
över 80 år var 8 procent.37  

Situationen i den kommunala äldreomsorgen innan den här stu-
derade processen inleddes var sådan att hemtjänst erbjöds både i 
centralorten och ute i byarna, medan det särskilda boendet var kon-
centrerat till två centralt belägna boenden – Vibacka och Sjöängs-
gården. Enligt de av de intervjuade grupprepresentanterna som tid-
igare varit anställda i hemtjänsten fanns det när processen inleddes 
ingen skillnad mellan den omsorg och service som de gamla Åmots-
borna fick jämfört med de andra orterna i kommunen.38  

Det första belägget som jag funnit för att befolkningen i byarna 
fört fram krav eller önskemål om att de äldre byborna skulle få en 
möjlighet att bo kvar i sin invanda miljö är ifrån 1990 då Röda Kor-
set i Lingbo framförde ett önskemål till socialnämnden om ett 
gruppboende i Lingbo.39 Socialnämnden svarade att man tillsatt en 
arbetsgrupp för att inventera behovet av äldreboenden i alla kom-
mundelar och inför valet 1991 sa det socialdemokratiska partiet att 
de ville satsa på serviceboende ute i byarna.40 Detta politiska intres-
se för frågan resulterade bland annat i att förutsättningarna för de-
centraliserade äldreboenden ute i byarna togs upp i den plan för äl-
dre och funktionshindrade som kommunen tog 1994.41  

I denna plan sägs att det har rests krav från pensionärsförening-
ar, byutvecklingsgrupper och andra i Lingbo, Jädraås och Åmot på 
att det ska finnas möjligheter för byarnas gamla att få bo kvar i sin 
hemby även om de inte orkar bo kvar i sina gamla bostäder. Man 
säger vidare att närhet till vänner och släktingar är viktiga faktorer 
för att de gamla ska må bra. Kommunen menar även att behovet av 
äldrebostäder med god service och tillgänglighet kommer att öka 
generellt i kommunen och att äldreanpassade bostäder ute i byarna 

 
37 Ockelbo kommun, 1994:20.  
38 Enligt kommunens plan för äldre och funktionshindrade, 1994, bodde 26 av kom-

munens totalt 134 hemtjänsttagare i Åmot, vilket enligt mina beräkningar innebar att 
andelen av de som fick hemtjänst såväl i kommunen i sin helhet och i Åmot var ca. 
10 % av befolkningen över 65 år. 

39 Samtidigt säger både den f.d. planeringssekreteraren i kommunen och kommunalrå-
det i intervjuerna med dem att befolkningen i Jädraås var tidigt ute med den här 
typen av tankar. 

40 Arbetarbladet, 900327; 910914; Gefle Dagblad, 900306. Traditionellt har Ockelbo 
styrts av en stark socialdemokratisk majoritet med centerpartiet som det starkaste 
opinionspartiet. Även vid tiden för fallstudien var kommunen socialdemokratiskt 
styrd.  

41 Ockelbo kommun, 1994. 
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skulle innebära ett minskat tryck på de särskilda boendeformerna 
inne i Ockelbo. En utredning av behovet i de tre byarna hade visat 
att behovet var störst i Åmot och i planen skriver kommunen att 
det vore lämpligt att börja där, under förutsättning att man hittar 
bostäder som lämpar sig för ombyggnad till ett äldreboende. Kom-
munen skriver vidare att erfarenheten från byggandet av äldreboen-
den i andra glesbygder visar att husen har fått hyresgäster om de 
rätta förutsättningarna har uppfyllts och som en av de viktigaste 
förutsättningarna framhålls det lokala engagemanget från de som 
berörs antingen som boende eller som personal.  

Den bostadsform som diskuteras i denna plan kan liknas vid nå-
gon sorts kollektivhus eller gruppboende för äldre.42 Man presenter-
ar även tre alternativa driftsformer för äldreboendet ute i byarna där 
kooperativ drift är ett av dessa alternativ.43 Även om man i rapport-
en säger sig hålla öppet för olika driftsformer förespråkas det koop-
erativa alternativet på olika sätt. Man beskriver till exempel att man 
ser det som en första möjlig åtgärd att ge positiva signaler till att 
starta processer i de tre byarna som kan leda till att olika typer av äl-
dreboende kan komma till stånd. Kommunen säger sig också vara 
positiv till ett kooperativt initiativ och vill stödja detta under förut-
sättning att en överenskommelse kan nås. Den stora styrkan med en 
kooperativ driftsform, som kommunen ser det, är det lokala enga-
gemanget. Men de ser även nackdelar. I första hand lyfter de fram 
att kommunen förlorar inflytande, ansvar och påverkansmöjligheter 
med en sådan driftsform. Samtidigt skriver man att om inga externa 
initiativ framkommer kommer kommunen successivt att börja plan-
era byggnationerna i egen regi.  

Samtidigt som det första initiativet ute i byarna inte verkar ha 
tagits i just Åmot fördes det, enligt tidningsartiklar, under våren 
1994 samtal mellan representanter för kommunens omsorgsnämnd 
och representanter för bland annat Åmots PRO-avdelning om ett 
kommunalt drivet äldreboende i Åmot. Efter en tid meddelade 
dock omsorgsnämnden att kommunen, på grund av en försämrad 
 
42 Man tar upp tre kriterier för detta boende – det ska ha hög tillgänglighet, bra förut-

sättningar för gemenskap och trygghet; samt ha god service genom bemanning eller 
närhet till kommersiell eller offentlig service. I planen beskriver kommunen dessut-
om ganska utförligt hur man har tänkt att lägenheterna ska se ut. 

43 De tre alternativen var 1. traditionellt driven kommunal verksamhet; 2. ett koopera-
tiv driver verksamheten och äger huset, medan kommunen ersätter det för utförda 
tjänster; 3. Huset ska innehålla vanliga hyresrätter, men utformat som ett äldreboen-
de, och kommunen utför hemtjänsten. 
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ekonomi, inte ansåg sig ha råd att bygga något äldreboende i byn.44 
Under hösten 1994 ordnade kommunen en studieresa för omsorgs-
nämndens politiker, tillsammans med personal från hemtjänsten i 
Åmot, Lingbo och Ockelbo, till bland annat det kanske mest kända 
kooperativa äldreboendet i landsbygdsmiljö – Ingelsgården i Löv-
vik, Jämtland. Studiebesöket inspirerade och under hösten inbjöd 
Åmots byråd kommunen och Kooperativ Utveckling Gävleborg att 
väcka Åmotsbornas intresse för ett kooperativt äldreboende. 45  

Det första mötet, som omsorgsnämndens politiker kallade till, 
ägde rum i december 1994.46 Till detta möte kom ungefär 20 bybor 
och de flesta av dessa, cirka 17 personer, beslutade sig för att bilda 
en studiecirkel, som pågick under våren 1995, för att diskutera hur 
ett kooperativt drivet äldreboende skulle kunna se ut. Bland deltag-
arna fanns några personer som var anställda inom hemtjänsten i 
kommunen och som var intresserade av att arbeta på kooperativet. 
Studiecirkeldeltagarna skickade bland annat ut en enkät om intresset 
hos övriga Åmotsbor för ett kooperativt äldreboende och fick posi-
tiv respons.47 I september 1995 beslöt sig deltagarna i studiecirkeln 
att starta den ekonomiska föreningen – Kooperativet Jägarbacken.48 
I samband med att föreningen bildades utsågs även en arbetsgrupp 
som fortsatte att träffas en till två gånger i veckan för att arbeta vid-

 
44 PRO Pensionären, 1998; Arbetarbladet, 941125. 
45 Kooperativ Utveckling Gävleborg är ett av de 25 lokala kooperativa utvecklingscent-

rum (LKU) som numera finns i Sverige. Dessa initierades 1984 då det dåvarande Ar-
betsmarknadsdepartementet för första gången gav bidrag till ett projekt som syftade 
till att främja en utvecklings av kooperativa företag. År 2002 omsatte dessa LKU 
sammanlagt cirka 62 miljoner kronor, varav cirka 75 procent kommer ifrån stats-
bidrag och medfinansieringar av dessa statsbidrag (till stor del EU-bidrag). För Ko-
operativ Utveckling Gävleborg var motsvarande siffror för 2002 2,5 miljoner kronor 
och 97 procent. Se NUTEK, 2003, bl.a.bilaga 1. 

46 Kooperativ Jägarbackens hemsida – user.trinet.se/ipi087u/koop.html. 
47 I enkäten frågade de om Åmotsborna om deras intresse att delta i en kooperativ 

drift av ett äldreboende (specificerat som att man deltar genom att arbeta ideellt med 
sådant man orkar med och är intresserad av), samt om de i framtiden när de inte 
längre orkade bo hemma skulle kunna tänka sig att flytta till en lägenhet i kooperativ-
et. Av de 290 hushåll som fick enkäten svarade 103 på den. Av dessa 103 kunde 80 
hushåll tänka sig att i en framtid flytta till kooperativet och 62 hushåll tänka sig att 
delta i en ekonomisk samverkan i form av ett kooperativt äldreboende. 18 hushåll 
svarade att de inte kunde tänka sig att flytta till kooperativet eller delta i kooperativet.  

48 Kooperativ Jägarbackens hemsida – user.trinet.se/ipi087u/koop.html. Som utgångs-
punkt för föreningens stadgar hade man Ingelsgårdens Stadgar. 1997 hade den för-
eningen 80 medlemmar. Vid tidpunkten för fallstudien hade medlemsantalet ökat till 
119 personer Det finns inget i det empiriska materialet som tyder på att man i studie-
cirkeln diskuterade några andra former av samarbete med kommunen än ett koop-
erativ som skulle utföra äldreomsorg på entreprenad åt kommunen.   
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are med att försöka förverkliga idén.49 Arbetsgruppens arbete sked-
de i nära samarbete med bland annat den dåvarande planeringssek-
reteraren i Ockelbo kommun och en representant för Kooperativ 
Utveckling Gävleborg.50 Samtidigt hade de verksamheten som drevs 
på Ingelsgården som en uttalad förebild och både den dåvarande 
planeringschefen och grupprepresentanterna beskriver det som att 
verksamheten på Jägarbacken till stora delar planerades som en 
kopia av verksamheten på Ingelsgården.  

Dessutom diskuterade gruppen tillsammans med sina samar-
betsparter vilka andra verksamheter som skulle kunna finnas under 
kooperativets tak. Man kom fram till att äldreboendet skulle kombi-
neras med andra verksamheter så att Jägarbacken kunde bli en sam-
lingsplats för hela byn.51 Den lösning som man enades om var att 
Jägarbacken skulle bli en kombination av ett äldreboende och by-
stuga med bibliotek. Dessutom skulle den inrymma lokaler för dist-
riktsköterskan och eventuellt andra tjänster.52 En bidragande orsak 
till att arbetsgruppen bestämde sig för en sådan blandning av verk-
samheter var att det gav möjligheter att söka EU-bidrag för lands-
bygdsutveckling, vilket underlättade finansieringen av projektet.  

I studiecirkeln hade man diskuterat möjligheten att bygga en 
helt ny fastighet. Det visade sig dock att en nybyggnation skulle bli 
alltför kostsam och resultatet blev att man i augusti 1996 köpte det 
gamla pensionärshemmet som fanns i byn av det kommunala bo-
stadsbolaget Ockelbogårdar för 300 000 kr. Gruppen beslutade dess-
utom att ombyggnaden av fastigheten skulle ske i egen regi. Det var 
viktigt för dem att ha kontroll över byggnationen och man hade 
medlemmar som både hade relevant kunskap och var beredda att 
axla ett sådant ansvar. Man ville även hålla ner kostnaderna så långt 
som möjligt, samtidigt som man hade ambitionen att använda sig av 
 
49 Denna arbetsgrupp bestod av cirka 17 personer, dvs. knappt en fjärdedel av fören-

ingens medlemmar. 
50 Den bild som min fallstudie ger av kommunen som drivande i processen skiljer sig 

ifrån andra beskrivningar av denna process. Se t.ex. Wondmeneh, 2003:12-13, som 
beskriver att det var byrådet som var initiativtagare till processen att starta ett koop-
erativt äldreboende i Åmot. Det är således inte den bild som ges i mina intervjuer – 
varken ifrån gruppens eller kommunens sida. 

51 Den dåvarande planeringssekreteraren i kommunen beskriver detta planeringsarbete 
som att det skedde i processform där han och representanten för Kooperativ Ut-
veckling Gävleborg arbetade tillsammans med gruppen för att utveckla olika lösning-
ar. 

52 Denna kombination överensstämde med de idéer som kommunen lade fram i sin 
utredning om äldreboende i byarna. Ockelbo Kommun, 1994; Se även Gefle Dag-
blad, 960626. 
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lokal arbetskraft och det lokala näringslivet.53 Att bygga i egen regi 
betydde mycket extra arbete för i första hand arbetsgruppens med-
lemmar då de själva fick leta rätt på den expertkunskap som behöv-
des för att byggnaden skulle bli som de själva ville, samtidigt som 
allt skulle överensstämma med bestämmelserna om hur ett äldre-
boende och lokaler för den övriga verksamheten ska vara konstru-
erade. I det inledande skedet lade gruppen också ner mycket arbete 
på kontakter med byggkonsulter, ansvariga inom kommunen och på 
länsstyrelsen angående frågor om byggnation, bidrag, byggnormer 
för handikappsanpassning, för att få köket godkänt som livsmedels-
lokal etcetera.  

Det gjordes ett flertal reportage i lokalpressen under byggnads-
tiden. I dessa betonas ofta två saker – dels det omfattande frivilliga 
arbete som kooperativet hade lagt ner, såväl i planeringsfasen som 
under byggnationen, dels det stöd som man från kooperativets sida 
upplevde att kommunen gav. Uttalanden som ”Det är väldigt roligt 
att jobba med det här, inte minst tack vare det fantastiska stödet 
från Ockelbo kommun och Ockelbogårdar”54 är vanliga.  

Totalt byggdes 11 lägenheter.55 I huvudbyggnaden byggdes även 
ett kök med matsal och ett dagrum för de boende. I källarplanet på 
denna byggnad byggdes lokaler för distriktssköterska, personalrum 
för hemtjänstpersonal och annan personal, bibliotek, IT-studio, by-
stuga och frisör. Byggkostnaden uppgick, enligt gruppens egna upp-
gifter, till cirka 6 miljoner kronor varav 2,3 miljoner kronor finansi-
erades med EU-bidrag för landsbygdsutveckling.56  

Under våren 1997 arbetade anställda, entreprenörer och frivilli-
ga intensivt för att bostäderna skulle bli inflyttningsklara under vår-
en. Det förekommer olika uppgifter om hur omfattande det frivil-

 
53 Dessutom ville man slippa hets – genom att bygga i egen regi kunde det få ta den tid 

det tog. Se Gefle Dagblad, 960926. 
54 Se t.ex. Gefle Dagblad, 950112; 960926; 970909. I dessa artiklar talas också ofta om 

att det är en gammal dröm som går i uppfyllelse. Att man ute i byarna länge velat att 
de gamla skulle kunna bo kvar i sin hembygd även när de inte längre klarar av att bo 
i sina gamla bostäder, samt att servicebostäder för gamla ute i byarna länge har fun-
nits med i politikernas planering men att den kommunala ekonomin inte tillåtit några 
sådana satsningar. Det talas också om att kommunen tagit emot Åmotbornas initia-
tiv med öppna armar då ett kooperativt äldreboende kan möjliggöra det som kom-
munen själv inte har råd att förverkliga. 

55 I en separat byggnadslänga handikappsanpassades 4 stycken tvåor och i huvudbygg-
naden 7 stycken ettor. 

56 Den del av investeringen som inte täcktes av bidrag finansierades genom lån hos en 
extern långivare. I en artikel i Gefle Dagblad, 960926, uppges kostnaden till 4,7 mil-
joner kronor, varav 1,9 miljoner kronor i bidrag från stat, länsstyrelse och EU. 
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liga arbetet var under denna period – tre kvällar i veckan och delar 
av helgerna är en uppgift; 1 200 arbetstimmar en annan; ytterligare 
en uppgift är att enbart en grupp pensionärer lade ner uppåt 3 000 
timmar under byggtiden.57 De flesta insatserna omfattade, förutom 
de administrativa uppgifterna, byggnadsarbeten som målning, tapet-
sering, byggstädning och så vidare. Enligt intervjun med represen-
tanterna för gruppen var det sammanlagt cirka 50 personer som på 
något sätt var engagerade under byggnadsperioden. De säger också 
att de under byggtiden lade ner mer frivilligt arbete än vad man ha-
de trott sig behöva göra och det gjorde man även under den allra 
första tiden verksamheten var igång. Men sedan tycker man att ar-
betsinsatsen har varit ungefär den man förväntade sig. Medlemmar-
na var redan från början inställda på att sköta städning och fastig-
hetsskötseln med frivilliga insatser och de intervjuade grupprepre-
sentanterna upplever inte dessa arbetsuppgifter som speciellt be-
tungande.58  

Jägarbackens äldreboende invigdes den 24 maj 1997 och en 
vecka senare, den 1 juni, började kooperativet utföra hemtjänsten 
på entreprenad åt kommunen.59 De intervjuade grupprepresentant-
erna säger att samarbetet med kommunen under planeringstiden 
och uppbyggnaden av verksamheten var både omfattande och kon-
struktivt. Men den viktiga frågan om hur avtalet om hemtjänsten 
skulle utformas hade parterna inte satt sig ned och diskuterat. Grup-
pen gjorde, enligt de intervjuade representanterna, några försök un-
der hösten 1996 att få igång en diskussion om hur ansvarsfördel-
ningen mellan föreningen och kommunen skulle komma att bli, 

 
57 Verksamhetsberättelse, 1997; Gefle Dagblad, 970909; gruppintervjun med represen-

tanter för Kooperativ Jägarbacken. Ett exempel på hur samarbetet mellan arbets-
gruppen och kommunen fungerade under uppbyggnadsperioden är att en av de som 
ingick i arbetsgruppen arbetade på den tekniska sidan hos kommunen. Han fick möj-
lighet att agera som byggledare genom att förlägga halva sin arbetstid på bygget av 
Jägarbacken. Samtidigt säger grupprepresentanterna i intervjun att han inte fick 
någon avlastning när det gällde arbetsuppgifterna på kommunen och att han därför 
hade en stor arbetsbelastning under byggtiden. 

58 Vaktmästerisysslorna sköts av några män som kallas för ”hustomtarna”. Städningen 
av de gemensamma utrymmena görs en gång i veckan av två personer enligt ett rull-
ande schema. Schemat fylls genom att en lista sätts upp på Konsum där intresserade 
kan skriva upp sig. Ifrån början var det lätt att få även övriga Åmotbo att anmäla sig 
men vid tillfället för fallstudien hade det utvecklats en grupp som återkom och de in-
tervjuade grupprepresentanterna upplevde att det gick lite trögare att få listan full-
tecknad då än när verksamheten var nystartad. Dessutom träffas arbetsgruppen var-
annan vecka och styrelsen ungefär en gång i månaden. 

59 Verksamhetsberättelse, 1997. Detta skedde bland annat genom att kooperativet an-
ställde personal som fick tjänstledigt ifrån sina tjänster hos kommunen. 
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men då lade föreningsmedlemmarna ner så mycket tid på praktiskt 
arbete i om- och tillbyggnaden av huset att de varken hade tid eller 
ork över till att driva en diskussion om avtalsfrågan. Dessutom upp-
levde de vid den tidpunkten inte att avtalet skulle komma att bli nå-
got problem och att det därför skulle vara viktigt att ha ett avtal fär-
digt innan de drog igång arbetet. De intervjuade grupprepresentant-
erna beskriver det som att kommunen hade sagt sig vara beredda på 
att i princip kopiera Ingelsgårdens avtal och det var också vad grup-
pen ville ha.60  

Men när parterna till slut satte sig ned för att förhandla fram ett 
avtal uppstod problem. Grupprepresentanterna säger att det goda 
samarbetet med kommunen höll i sig nästan fram till invigningen. 
”Det började dallra lite där på vårkanten när vi skulle göra det här 
avtalet”61. Kommunen hade vid den tidpunkten fått allt sämre ek-
onomi och grupprepresentanterna ser detta som en orsak till att 
kommunen då, som de upplevde det, började bli mindre välvilligt 
inställd till kooperativet. I förhandlingen av avtalet visade det sig att 
kommunen inte var beredd att kopiera Ingelsgårdens avtal, främst 
var det ersättningen för en så kallad kollektiv tid som parterna hade 
olika uppfattning om.62 De intervjuade grupprepresentanterna be-
skriver det som att man fick ett avtal ”fem i tolv” – det vill säga, det 
skrevs under bara någon dag innan invigningen. De säger vidare att 
de var missnöjda med det avtal som de fick – ”Men vad skulle vi 
göra? Det var bara att börja.”63 Däremot uppger en av de intervju-
ade kommunrepresentanterna att kommunen var nöjd med det för-
sta avtalet. 

Redan innan kooperativet startade sin verksamhet att utföra 
hemtjänsten i Åmot på entreprenad åt kommunen hade således 
samarbetet mellan parterna fått problem och dessa problem blev allt 

 
60 Det är också en bild som den f.d. planeringssekreteraren i kommunen ger i intervjun 

med honom. 
61 Gruppintervju med representanter för Kooperativet Jägarbacken. 
62 Den kollektiva tiden var tänkt att täcka kooperativets verksamhet vid sidan om den 

rena hemtjänsten. Ingelsgården hade ersättning för 8 timmar kollektiv tid per dag, 
medan Jägarbacken i avtalet som slutligen skrevs på endast fick ersättning för 4 tim-
mar per dag. Dessutom hade Ingelsgården en högre ersättning per timme än vad Ko-
operativet Jägarbacken slutligen fick. Se även Avtal, 1997 och bilaga 7 i Björklund, 
1996, där Ingelsgårdens avtal med Strömsundsbruk finns återgivet. I övrigt innehöll 
detta avtal olika formuleringar om hur både kooperativets verksamhet och sam-
arbetet med kommunen skulle regleras som jag kommer att återkomma till i den 
kommande analysen.  

63 Gruppintervju med representanter för Kooperativet Jägarbacken. 
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större. Bland annat beskriver grupprepresentanterna hur de upplev-
de att kommunen redan från början var lite smågnetig när det gällde 
tidsåtgången i hemtjänsten och att detta sedan enbart förvärrades. 
Det var ständiga diskussioner mellan parternas respektive kontakt-
personer om i första hand kommunens behovsbedömningar och 
vad kooperativet skulle utföra inom hemtjänsttiden respektive vad 
som skulle ingå i den kollektiva tiden.64 Avtalstiden var ett år och 
när detta år hade gått presenterade kommunen ett nytt avtalsförslag 
som bland annat innebar att den kollektiva tiden skulle minskas till 
två timmar.65 Kommunens inställning vid förhandlingen av det nya 
avtalet var att kommunens försämrade ekonomi innebar mindre re-
surser till all äldreomsorg i kommunen och att kooperativets verk-
samhet inte skulle undantas ifrån dessa nedskärningar.66 Eftersom 
gruppens företrädare tyckte att redan det tidigare avtalet var dåligt, 
försökte de förhandla fram bättre villkor men ansåg inte att de fick 
gehör för sina förslag. I intervjun beskriver dessutom grupprepre-
sentanterna att det var svårt att uppnå en konstruktiv förhandlings-
situation eftersom de förhandlade med kommunens tjänstemän och 
att de upplevde det som att dessa tjänstemän inte hade några befog-
enheter att ta beslut som gick kooperativet tillmötes. Efter en tids 
förhandlande beslutade sig kooperativet för att inte skriva på det 
nya avtalet och därmed upphörde de att utföra hemtjänsten i Åmot 
på entreprenad åt kommunen.  

Vid tidpunkten för fallstudien, våren 2000, sköttes hemtjänsten i 
sin helhet av kommunen, med hjälp av egen anställd personal, med-
an kooperativet ansvarade för driften av huset – både med hjälp av 

 
64 Dessutom beskriver grupprepresentanterna att kommunens tjänstemän, enligt grup-

pens bedömning, gjorde olika behovsbedömningar om hemtjänsten skulle utföras av 
kommunens egen personal eller kooperativets. I en insändare, Gefle Dagblad, 
981230, undertecknad ”Avgående omsorgsnämnden i Ockelbo kommun” motsätter 
sig kommunen denna beskrivning som de ser som helt felaktig. De säger dessutom 
att de har fullt förtroende för sina tjänstemän, både de som gjort behovsbedömning-
arna och de som förhandlat fram avtalet med Jägarbacken. Dessutom hänvisar de till 
att de har kommunallagens bestämmelser att alla kommuninvånare ska behandlas 
lika att ta hänsyn till. 

65 Grupprepresentanterna beskriver i intervjun att de försökte få ett treårigt avtal för 
att få en möjlighet att arbeta lite mer långsiktigt.  

66 Arbetarbladet, 990413; Gefle Dagblad, 981023; 990416. I de två senare artiklarna be-
skriver kommunens socialchef att förhandlingarna mellan henne och kooperativet 
skett i samförstånd och att kooperativet lösgörs från den mycket tunga uppgift som 
hemtjänsten innebär. I Gefle Dagblad, 981230, skriver dessutom den avgående om-
sorgsnämnden att de ifrån början var mycket positiva till Jägarbacken och att man 
fortfarande är det, men att en del kontakter mellan Jägarbacken och kommunen inte 
blivit som nämnden tänkt sig. 



 
 
 
 
 
 
KAPITEL 5 

 128

oavlönade insatser och sammanlagt cirka 30 avlönade timmar i 
veckan.67 Kooperativet hade också börjat utveckla andra verk-
samheter i huset som till exempel en cateringverksamhet i liten 
skala.  

VETLANDA 
Den första väghållningsstudien omfattar ett antal olika samarbets-
projekt mellan kommunen Vetlanda, Vägverkets region Sydöst och 
lokala grupper, knutna till byarnas bya- eller sockenråd.68 Vetlanda 
ligger på det småländska höglandet i Jönköpings län. Bygden kring 
Vetlanda har gamla anor. Det finns lämningar ifrån såväl stenåldern 
som vikingatid. Samtidigt var befolkningen länge utspridd i olika by-
ar. Det var först i början av 1900-talet som Vetlanda utvecklades till 
en centralort i området och blev stad så sent som 1920.69 I 1952 års 
kommunreform slogs ett stort antal små landsbygdskommuner i 
bygden samman till sju större kommuner och i kommunreformen 
på 1970-talet slogs dessa i sin tur samman med Vetlanda stad till 
Vetlanda kommun.70  

Kommunens näringsliv domineras av olika typer av tillverk-
ningsindustri – närmare 40 procent av arbetstillfällena finns inom 
näringsgrenen ”tillverkning och utvinning”.71 Och arbetslösheten 
ligger under riksgenomsnittet.72 Samtidigt är kommunen till stora 
delar tvådelad. Kommunens totala invånarantal har sjunkit ifrån 
närmare 29 000 personer, 1970, till 26 500 personer i början av 
 
67 Kommunen ersatte vid den tidpunkten kooperativet för 2 timmar kollektiv tid per 

dag för omvårdnad av huset – något det enligt grupprepresentanterna hade krävt 
många förhandlingsturer att komma fram till. Samtidigt säger det intervjuade kom-
munalrådet att det vid tidpunkten för fallstudien fanns en acceptans hos den berörda 
nämndens politiker för att kommunen även i fortsättningen ska ge kooperativet er-
sättning för kollektiv tid. I övrigt finansierades driften av huset av hyror, både av de 
gamla som bor där och den övriga verksamheten som är inrymd i huset.  

68 Se kap. 4, s. 94, för en diskussion av den avvikande avgränsningen av just det här 
fallet. 

69 www.vetlanda.se 
70 Ivarsson, 1992. De landsbygdskommuner som 1971 slogs samman med staden Vet-

landa var, förutom Vetlanda landskommun, Alseda, Björkö, Bäckaby, Korsberga, 
Lannaskede och Nye kommuner. Samtliga dessa kommuner var i sin tur produkter 
av den tidigare kommunreformen, vilket bl.a. betyder att den kommun som bildades 
1971 kom att omfatta 27 tidigare egna kommuner som alla utom Vetlanda stad bild-
ades i 1863 års kommunindelning och som innan dess hade varit egna socknar. 

71 Kommunfakta Vetlanda, 2004; Vetlanda kommun, 2004. Motsvarande siffra för 
riksgenomsnittet är knappt 20 %.  

72 Kommunfakta Vetlanda, 2004. 
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2000-talet. Denna minskning har i första hand skett i kommunens 
landsbygdsområden.73  I slutet av 1980-talet klassades elva socknar 
som stödområden med förtur till glesbygdsstöd.74 Samtidigt har 
Vetlandas tätort sedan början av 1970-talet haft drygt 12 000 invån-
are.75 Jag har i min fallstudie valt att intervjua representanter för två 
av dessa glest befolkade socknar – Bäckaby och Fröderyd.76 Dessa 
socknar ligger grannar med varandra i kommunens sydvästra del 
och kännetecknas båda av den ovan beskrivna befolkningsminsk-
ningen. Vid kommunsammanslagningen 1971 fanns det 420 Bäcka-
bybor, 2001 hade siffran sjunkit till 240 personer. Motsvarande siff-
ror för Fröderyd är 570 respektive 370 personer.77 Den huvudsak-
liga inkomstkällan i dessa bygder är jord- och skogsbruk, medan 
många av invånarna arbetspendlar till centralorten eller närliggande 
städer.78 

I mitten av 1980-talet gjorde Vetlanda kommun en satsning på 
sina glest befolkade delar som bland annat hade till syfte att aktivt 
arbeta för att sprida boende, skolor och annan service till många or-
ter och på så sätt motverka en befolkningskoncentration till central-
orten. Denna satsning bidrog bland annat till att kommunen blev 
vald till ”Årets kommun” 1986.79 Ett annat utslag av bygdens int-
resse för glesbydsfrågor under 1980-talet är att upptaktsmötet för 
den landsomfattande kampanjen ”Hela Sverige ska leva” förlades 
till Ramkvilla, en av kommunens glesbygdssocknar.80 Som en del av 

 
73 Landsbygdbefolkning har under perioden 1970 – 2000 minskat ifrån cirka 10 000 

personer till cirka 6 500 personer. www.vetlanda.se.  
74 www.vetlanda.se; Projekt Glesbygdsvägar, 1989. Enligt en SCB-undersökning som 

refereras i Smålandstidningar, 910716, minskade glesbygdsbefolkningen i Vetlanda 
under 1980-talet med drygt 11 %, vilket var den största minskningen i länet. Jämför-
ande siffror för Jönköpings län var en minskning med 1 % i Jönköpings län och en 
ökning med drygt 4 % i riket totalt. Vetlandas utsatta läge förklaras i artikeln bl.a. av 
att kommunen är till ytan länets största kommun, med näst flest invånare boende i 
glesbygd. Den låga sammantagna siffran i Jönköpings län kan förklaras av att lands-
bygden i den sydvästra delen av länet till stora delar präglas av den s.k. Gnosjöandan 
med ett omfattande småföretagande och stor efterfrågan på arbetskraft. 

75 Enligt Projekt Glesbygdsvägar, 1989, var befolkningstätheten i stödområdet 8,2 
invånare per km2 i slutet av 1988, motsvarande siffra för Vetlanda kommun var 18,5 
invånare per km2. 

76 Båda dessa byar var ifrån början egna kommuner som 1952, tillsammans med Ram-
kvilla, slogs samman till den större Bäckaby kommun. Se Ivarsson, 1992. 

77 www.vetlanda.se. Invånarantalet i dessa socknar var 1991 301 respektive 393 person-
er, vilket betyder att invånarantalet minskat även efter att de här studerade vägför-
bättringsprojekten inleddes.  

78 Projekt Glesbygdsvägar, 1989:9. Avståndet till centralorten Vetlanda är cirka 2-3 mil. 
79 Vetlandaposten, 861120; 870123; 871128. 
80 Vetlandaposten, 870323; 870324. 



 
 
 
 
 
 
KAPITEL 5 

 130

denna nationella kampanj skickades under våren 1988 budkavlar 
genom Småland med uppmaningar till landsbygdsbefolkningen att 
gå samman och formulera bygdens problem och ge konstruktiva 
förslag till lösningar. Resultatet av denna uppmaning visade att be-
folkningen i flertalet socknar i Vetlanda kommun framhöll en be-
lagd väg som den viktigaste förutsättningen för att bibehålla och ut-
veckla en levande landsbygd.81 

En orsak till denna uppfattning bland landsbygdsbefolkningen 
var den dåliga standard som många vägar i dessa socknar hade vid 
den tidpunkten. Kommunens glesbygdssocknar hörde till dem som 
hade högst andel grusvägar i länet och vissa socknar saknade även 
belagd väg till sin kommundelscentra.82 Grusvägarna var dessutom i 
dåligt skick och det fanns en lång historia i socknarna av att bybor-
na försökt få både Vägverket och kommunen för att förbättra väg-
arna.83 Näringslivschefen i Vetlanda beskriver i intervjun med hon-
om läget i slutet av 1980-talet med orden ”det jäste ordentligt både 
på vägarna och hos människorna”. Dessutom ökades troligen gles-
bygdsbefolkningens ilska och frustration av att Vägverket och Vet-
landa kommun under den här tidsperioden både planerade och ge-
nomförde den så kallade Västerleden, en ny förbifart utanför Vet-
landa.84 Uttalanden som ”Till den [Västerleden] finns pengar, men 
här får vi inte en krona” 85 och ”men att bygga vägar kostar pengar 
och sådana saknas nästan alltid. I alla fall om man bor utanför tät-
orten”86 förekommer i artiklarna om landsbygdsvägarnas dåliga stan-
dard.    

I materialet i fallstudien finns två delvis olika beskrivningar av 
hur tankarna på att parterna kunde försöka samarbeta istället för att 
 
81 Projekt Glesbygdsvägar, 1989.  
82 I dessa socknar var drygt hälften av vägarna grusvägar. Motsvarande siffra i hela län-

et var knappt en tredjedel. Projekt Glesbygdsvägar, 1989:4. 
83 I Projekt Glesbygdsvägar, 1989:bilaga 4, finns en sammanställning av antalet önske-

mål om förbättringar av grusvägar i Jönköpings län inkommit till Vägverket under 
perioden 1984 –1988. Av denna sammanställning framgår bl.a. att det kommit in 5-6 
skrivelser till Vägverket angående väg 772, som var en av de aktuella vägarna för 
Bäckaby, och 3-4 skrivelse angående väg 760, som var en av de aktuella vägarna för 
Fröderyd. Se även olika artiklar i Vetlandaposten, t.ex. 860408; 871015; 880429; 
880702, som beskriver sådana skrivelser och kravframställanden. I en artikel i Vet-
landaposten, 910717, beskrivs hur befolkningen i Fröderyd har kämpat i 40 år för att 
få till stånd en förbättring av väg 760. Andra tidsperspektiv för påtryckningar på 
Vägverket som nämns i artiklarna i lokalpressen är 20 och 60 år. 

84 Det förekom ett stort antal artiklar i Vetlandaposten, t.ex. 880614; 880813; 890922; 
891012; 901013, där motståndet mot Västerleden lyfts fram. 

85 Vetlandaposten, 881122. 
86 Vetlandaposten, 910320. 
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befolkningen fortsatte att ställa krav och Vägverket och kommunen 
fortsatte med sin prioritering av andra vägar. Kommunens och Väg-
verkets sammantagna bild av händelseförloppet återfinns i en slut-
rapport för det Projekt Glesbygdsvägar som till stora delar kom att 
kanalisera händelseförloppet.87 Enligt denna rapport bestämde sig 
Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden, Vägverket i Jönköpings län, 
samt Eksjö och Vetlanda kommuner i början av 1988 för att gem-
ensamt starta ett projekt – Projekt Glesbygdsvägar – i syfte att för-
söka hitta en lösning på den dåliga vägstandarden i länets glesbygds-
område.88 Detta inledande projekt finansierades av Länsstyrelsen i 
Jönköpings län med Vägverkets huvudkontor och Glesbygdsdelega-
tionen som medfinansiärer.89 I en artikel om projektet, i augusti 
1988, beskrivs det som helt unikt för Sverige och att syftet var ”att 
öka det lokala engagemanget och inflytandet vid vägplanering”.90 I 
samma artikel framhålls vidare att det unika med projektet är att re-
presentanter för sockenråden ska ingå i den grupp som utreder och 
påverkar förbättrandet av vägnätet.  

Det inledande arbetet med att planera projektet utfördes i första 
hand av en samrådsgrupp bestående av sammanlagt sex personer 
som representerade Vägförvaltningen (två personer), Länsstyrelsen, 
Eksjö och Vetlanda kommuner, samt Lantbrukarnas riksförbund 
(LRF). Det bestämdes att projektet skulle omfatta totalt sexton gles-
bygdssocknar.91 Samrådsgruppen sammanställde sedan inlednings-
vis statistik om de olika socknarnas utveckling när det gällde befolk-
ning, arbetstillfällen, service och så vidare. Därefter bjöd de i nov-
ember 1988 in befolkningen i de aktuella socknarna till ett informa-

 
87 Projekt Glesbygdsvägar, 1989. Denna slutrapport var egentligen slutrapporten för 

ett inledande planeringsarbete. Som avsändare för denna slutrapport står en samråds-
grupp bestående av representanter för bl.a. Vägverket Jönköpings län och Vetlanda 
kommun. Rapporten producerades i syfte att fungera som underlag för en ansökan 
om statliga anslag till ett treårigt projekt med 5 miljoner kronor per år. Det är därför 
inte troligt att den på ett nyanserat sätt lyfter fram de åsiktsskillnader som fanns 
inom samrådsgruppen, bland de engagerade sockenrepresentanterna, eller mellan 
samrådsgruppen och sockenrepresentanterna. Det är dock ett dokument som pro-
ducerades vid tidpunkten då samarbetet växte fram och kan därför sägas vara fri från 
senare års efterkonstruktioner 

88 Projekt Glesbygdsvägar, 1989.  
89 Enligt Vetlandaposten, 880817, uppgick finansieringen till 200 tkr, varav 30 tkr kom 

från Glesbygdsdelegationen; 40 tkr från Vägverkets huvudkontor; 30 tkr från länstyr-
elsens anslag för regionalpolitiska stöd; samt 100 tkr från landstingets landsbygds-
utvecklingsfond. 

90 Vetlandaposten, 880817. 
91 Av dessa låg 11 i Vetlanda kommun och 5 i Eksjö kommun. Se Projekt Glesbygds-

vägar, 1989. 
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tionsmöte där projektidén och statistiken presenterades.92 I två tid-
ningsartiklar om mötet beskrivs uppslutningen ifrån befolkningen 
som god och att deltagarna visade stort intresse för projektets idé-
er.93 I artiklarna beskrivs också hur en av Vägverkets representanter 
framhållit betydelsen av att befolkningen framför sina synpunkter 
på vägarna. ”Först då kan vi skapa bättre förutsättningar för ökade 
kommunikationsmöjligheter”.94  

Som ett nästa steg i projektet anordnades två seminarier under 
vintern/våren 1989 där en till tre representanter för varje socken 
deltog. Den dokumentation som finns om dessa seminarier är dels 
slutrapporten, dels ett par tidningsartiklar.95 Av dessa, och tidigare 
refererade artiklar framgår att samrådsgruppen ledde arbetet, sam-
tidigt som denna grupp sade sig vilja få med sig ortsbefolkningen 
för att tillsammans kunna gå igenom problemen. Arbetet på semi-
narierna skedde i grupper där företrädare för geografiskt närliggan-
de socknar arbetade ihop. I en artikel som rapporterar om det första 
seminariet beskrivs hur landshövdingen deltog och gav beskedet att 
de synpunkter som kom fram på seminariet skulle ligga till grund 
för Vägverkets och länsstyrelsens vägplanering under tiden 1989-
1990. Han framhöll även att glesbygdsborna inte skulle uppleva 
Vägverket och länsstyrelsen som fiender, utan att de hade en gem-
ensam uppgift att företräda länets behov och intressen på riksplan-
et.96 

I slutrapporten för Projekt Glesbygdsvägar sammanfattas mål-
sättningen med det inledande projektet att i samarbetet mellan sam-
rådsgruppen och representanterna för sockenråden försöka besvara 
tre frågor. De slutsatser som slutrapporten redovisar när det gäller 
den första frågan – Kan ett lokalt samarbete på landsbygden vända 
den negativa utvecklingen? – handlar för det första om vägarnas 
stora betydelse som en förutsättning för en levande landsbygd. För 
det andra beskrivs hur de lokala grupperna bör ges ett avgörande in-
flytande vid genomförandet av utvecklingsåtgärder och att det är 
viktigt att närliggande glesbygdsområden samverkar för att effektivt 
 
92 Den sammanställda statistiken visade att befolkningsminskningen i flera av socknar-

na hade gått så långt att invånarna inte längre hade till grundläggande infrastruktur 
som affär och skola – problemet var enligt slutrapporten snarare överlevnad än ut-
veckling.  

93 Smålandstidningen, 881124; Vetlandaposten, 881122. 
94 Smålandstidningen, 881124. 
95 Projekt Glesbygdsvägar, 1989; Vetlandaposten, 890203a; 890203b. 
96 Vetlandaposten, 890203a. 
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kunna ta till vara utvecklingsidéer och samordna de olika stödform-
er. För det tredje framhålls att man i projektet har lyckats få fram 
gemensamma prioritering av i vilken ordning som de aktuella vägar-
na inom olika områdena skulle förbättras och att arbetet dessutom 
resulterat i att det ute i bygderna efter seminarierna fanns en stark 
övertygelse om att man med egna initiativ i bygden och med ett 
samverkande stöd från samhället i övrigt kan nå fram till en positiv 
utveckling på landsbygden. Seminarierna resulterade, enligt slutrap-
porten, i att företrädarna för de olika socknarna lyckades enas om 
en prioritering som innebar att ungefär hälften av det aktuella väg-
nätet borde förbättras – det vill säga en sammantagen väglängd på 
133 km till en beräknad kostnad på 65 – 70 miljoner kronor.97  

Den andra frågan – Missgynnar nuvarande samhällsekonomiska 
kalkyler för väginvesteringar glesbygden? – besvaras med ett ja. De 
argument som tas upp är att Vägverkets modell för beräkning av 
samhällsekonomisk lönsamhet mäter effekter av en vägutbyggnad i 
en pågående positiv samhällsutveckling men är mindre lämplig att 
mäta effekter när det gäller att vända en negativ samhällsutveck-
ling.98 Man ger också ett förslag till en alternativ beräkningsmodell 
som beskrivs som en lönsamhetskalkyl för vägarna på brukarnas 
villkor. I seminariearbetet visade det sig dock vara svårt att beräkna 
fullständiga kalkyler av de slag som föreslogs, eftersom vissa para-
metrar var svåra att sätta pris på. 99  

Slutligen, när det gällde den tredje frågan – Kan man uppnå 
okonventionella finansieringar genom att ta tillvara bygdens enga-
gemang i utvecklingsarbetet? –beskrivs i rapporten att frågan togs 
upp till diskussion redan vid det inledande informationsmötet. Sam-
rådsgruppens idé var att ”om många finansiärer ställde upp med ett 
mindre bidrag med hänsyn tagen till vilken nytta personen/ företag-
 
97 Projekt Glesbygdsvägar, 1989. Den intervjuade representanten för Bäckaby socken-

råd som var med på seminarierna beskriver det som att Vägverket och kommunen 
på dessa seminarier försökte ställa sockenrepresentanterna i något sorts konfronta-
tionsläge och se om de klarade av att ta fram en prioritering mellan vägarna. Han ser 
också framgången med detta som en av förutsättningarna för att Vägverket på riktigt 
blev intresserad av att försöka samarbeta med de lokala grupperna. 

98 Man beskriver att Vägverket i huvudsak mäter lönsamhet i en investering utifrån 
minskade trafikantkostnader; bättre miljö kring vägen; vinster med högre tillåten last; 
lägre driftskostnader för vägunderhåll; etc.  

99 Beräkningsbara vinster som nämns i slutrapporten är högre priser på jordbrukets 
produkter, p.g.a. bättre åtkomlighet; minskade reparationskostnader; lägre bränsle-
förbrukning och färre biltvättar. Dessutom diskuterades mer svårmätbara vinster 
som ökad turism; möjlighet att behålla befolkning; större möjlighet att locka nya att 
flytta till bygden. 
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et/ föreningen/ etc skulle få av vägförbättringen, så skulle det vara 
lättare för kommuner/Vägverket/länsarbetsnämnder/m fl att ställa 
upp med bidrag för att stödja vägåtgärden och få den genom-
förd”.100 Men deltagarna på det inledande mötet var tveksamma och 
hänvisade till att de betalade vägskatt, samt att det var en statlig 
skyldighet att förse befolkningen med ett bra vägnät.101 De repre-
sentanter för de olika socknarna som träffades på seminarierna 
verkar dock ha varit mer positivt inställda och i diskussionen där 
kom det, enligt slutrapporten, fram många olika förslag till alterna-
tiva finansieringar.102 Men det finns också röster i det insamlade ma-
terialet som även efter att projektet dragits igång var kritiska mot 
idéen med befolkningens insatser.103 

Representanten för Bäckaby sockenråd instämmer till stora del-
ar i denna beskrivning men säger samtidigt att det första konkreta 
samarbetet utvecklades utanför Projekt Glesbygdsvägar – mellan 
befolkningen efter en väg i Bäckaby socken och den lokala väg-
verksorganisationen i Vetlanda. Befolkningen i Slageryd, som ingår i 
Bäckaby socken, hade under ett antal år varit flitiga med sina krav 
till Vägverket, kommunen och länsstyrelsen om att få vägen mellan 
Myresjö och Bäckaby förbättrad – men endast fått vaga besked om 

 
100 Projekt Glesbygdsvägar, 1989. Se även Smålandstidningen, 881124, där det uppges 

att en av de stora frågorna under informationsmötet var den ekonomiska aspekten 
skulle lösas. En av representanterna för Vägverket säger i artikeln att om det bara 
fanns tillräckligt med pengar så vore det inga svårigheter att bygga ut och förbättra 
vägnätet. Och att Vägverket inte har några större medel att skjuta till. Näringslivs-
chefen i Vetlanda kommun säger dessutom att samrådsguppens förslag är att sock-
narna själva ska försöka hitta alternativ till ekonomiska bidrag: ”Det finns flera out-
nyttjade möjligheter på landsbygden. Maskinellt sett finns egentligen inga begräns-
ningar”. Samtidigt beskriver artikeln att en del åskådare var skeptiska eftersom de 
inte såg det som möjligt att förbättra vägnätet utan att stora ekonomiska satsningar 
från högre ort. 

101 Denna inställning kommer även till utryck i bl.a. Vetlandaposten, 881122, där en 
person ifrån Slageryd, som ingår i Bäckaby socken, säger att: ”Vi kan tänka oss att 
satsa privata pengar på vägen. Befria oss bara från vägskatt, så tar vi de pengarna 
som en grundplåt”.   

102 Exempel på sådana var: 1. låt landsbygden få disponera sina egna skattepengar; 2. 
bilda vägbolag och ordna banklån där Vägverket gör årliga avbetalningar; 3. öka av-
giften för den tunga trafiken som hårt belastar de små vägarna; 4. Öka kontakten 
med sockenråden i samband med vägåtgärder – dessa sades gärna ställa upp och för-
medla kontakter med de boende utmed vägarna och ha en bra överblick över de för-
utsättningar för hjälp som skulle kunna finnas; 5. Berörda markägare kan upplåta fri 
mark. Se även Vetlandaposten, 890203b, för liknade uttalanden av olika sockenrepre-
sentanter.  

103 T.ex. säger en av representanterna för Karlstorps socken i Vetlandaposten, 910717, 
att han är positiv till projektet men kritisk mot själva modellen där Vägverket kräver 
motprestationer från bygden för att något ska bli gjort: ”Säger vi nej blir det inget av, 
därför får vi bita i det sura äpplet”. 
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att en vägombyggnad skulle bli för dyr i förhållande till trafikunder-
laget och att Vägverket inte har några pengar.104 Till slut lyckades 
byborna få till stånd ett möte med Vägverkets lokalorganisation. På 
detta möte lovade en representant för Vägverket, enligt den interv-
juade representanten för Bäckaby sockenråd, att om markägarna såg 
till att fråndiket blev grävt skulle Vägverket ordna så att i alla fall 
sträckan från Slageryd till Bäckaby iordningsställdes och belades. 
Markägarna ordnade sin del av arbetet på ett par veckor genom att 
anlita en grävmaskin och dela på kostnaden. Och Vägverket genom-
förde sedan sin del av överenskommelsen under första halvåret 
1990.105 

När seminarierna var genomförda sammanställde samrådsgrup-
pen slutrapporten och med den som underlag uppvaktade de olika 
statliga finansiärer, i första hand glesbygdsdelegationen och Vägver-
kets huvudkontor, och ansökte om 15 miljoner kronor för ett treår-
igt projekt. Målet som sattes upp för det fortsatta projektet var att 
lokalt bidra med lika mycket pengar och därmed åstadkomma väg-
förbättringar för minst 30 miljoner kronor.106 Responsen hos Väg-
verkets huvudkontor var positiv.107 Enligt en tidningsartikel samla-
de Vägverket, i september 1990, den berörda befolkningen till ett 
nytt möte där man diskuterade hur arbetet nu skulle fortsätta. Där 
upplyste Vägverkets representanter att anslaget hade getts med vill-
koret att den lokala sidan ställde upp med lika mycket pengar och 
att dessa pengar kunde komma ifrån företag, andra statliga myndig-
heter eller privatpersoner. I artikeln beskrivs även att Vägverket 
tänkt sig att nästa steg skulle bli att de arbetsgrupper som arbetat 
ihop på de tidigare seminarierna samlades igen och diskuterar fram 
en handlingsplan som bland annat skulle beskriva vilka vägar som 
borde prioriteras. Därefter skulle Vägverket ta fram kostnadsberäk-
ningar som man sedan skulle ha som grund för arbetet att hitta lös-

 
104 I en artikel i Vetlandaposten, 881122, beskriver hur en person i Slageryd hur han 

har hållit på och ”brottats med vägmyndigheterna” under 6 år utan resultat. 
105 Representanten för Bäckaby sockenråd kan inte säga när exakt detta möte ägde rum 

men säger att det var innan Projekt Glesbygdsvägar drogs igång. Samtidigt visar en 
artikel i Vetlandaposten, 900825, att i alla fall Vägverkets del av arbetet genomfördes 
efter att de inledanden seminarierna hade varit, men innan man dragit igång det kon-
kreta arbetet inom ramen för projektet. Min tolkning av dessa två bilder är att viljan 
att försöka hitta konstruktiva lösningar på ett akut problem utvecklades ungefär sam-
tidigt hos de studerade huvudaktörerna. 

106 Projekt Glesbygdsvägar, 1989. 
107 Till en början beviljades endast ett anslag på 5 mnkr, men anslaget förlängdes 

senare till totalt 15 mnkr under en 3-års period. 
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ningar av den lokala finansieringsdelen. De lokala finansieringsmöj-
ligheter som tas upp i denna artikel handlar i första hand om att för-
söka få sponsormedel ifrån företag som är berörda av de aktuella 
vägarna – i form av pengar, tjänster eller produkter. I artikeln besk-
rivs också att vissa mötesdeltagare ställde sig tvivlande till hela pro-
jektet men att det samtidigt inte var någon tvekan om att majoritet-
en var intresserade av idén.108 

Det fortsatta arbetet kom till stora delar att följa den arbetsform 
som Vägverket föreslog på informationsmötet. Små lokala arbets-
grupper bildades som i stor utsträckning bestod av de personer som 
representerat socknen på de inledande seminarierna. Dessa grupper 
både höll i kontakten med Vägverket och kommunen och organise-
rade de lokala insatserna. Samtidigt var samarbetet i varje specifikt 
vägförbättningsprojekt ofta intensivt mellan den lokala arbetsgrupp-
en och Vägverkets och kommunens representanter under hela pro-
cessen – från den inledande planeringen till det konkreta genomför-
andet. En förutsättning för att de enskilda förbättringsprojekten 
skulle genomföras var att parterna kunde enas om att det, till följd 
av de lokala insatserna, fanns anledning att förbättra vägsträckans 
position på Vägverkets prioriteringslista. I detta arbete kom enligt 
intervjuerna insatserna som kommunens representanter gjorde att 
spela en avgörande roll.109 Samtidigt beskrivs själva samarbetet lite 
olika av intervjupersonerna. Medan näringslivschefen i kommunen 
säger att samarbetet gick mycket smidigt, säger en av representant-
erna för sockenråden att ”smidigt var det inte”.  

Däremot kom företagssponsringen inte att bli den huvudsakliga 
lokala finaniseringsformen på det sätt som det framställs i den ovan 
redovisade artikeln – även om den förekom i några socknar.110 I in-
tervjuerna uppges i första hand skattemyndigheternas regler som ett 
hinder för företagens engagemang. Istället utvecklades tämligen 

 
108 Smålandstidningen, 900913. 
109 Idén med projektet var att hitta ett sätt att lyfta tidigare lågprioriterade vägar till en 

högre prioriteringsgrad med hjälp av det lokala engagemanget, men Vägverket fort-
satte att arbeta utifrån sina prioriteringslistor och det blev därför viktigt för grupper-
na att tillsammans med kommunen försöka påverka prioriteringsordningen. Samtid-
igt kom finansieringsfördelningen att förskjutas något. Inom projektet utvecklades 
en modell som innebar att en förutsättning för att en vägsträcka skulle komma med i 
projektet var att befolkningen och kommunen tillsammans stod för 40 procent av 
kostnaden. 

110 I inledningsskedet fanns tankar på att de boende skulle låna ut pengar till kommun-
en för att på sätt finansiera en förbättring av de aktuella vägarna men denna idé ver-
kar aldrig ha utvecklats till ett realistiskt alternativ. 
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snabbt en modell som innebar att de engagerade byborna i första 
hand flyttade stängsel, avverkade skog, skötte markförhandlingar, 
dikade fråndiken, och så vidare.111 Men samtidigt som dessa arbets-
insatser ofta återkom i de olika förbättringsprojekten beskrivs i in-
tervjuerna hur man försökte specialanpassa insatserna till de speci-
ella förutsättningar som gällde varje enskild vägsträcka och de resur-
ser som de boende där kunde bidra med.112 Värdet av de lokala in-
satserna fastställdes enligt de tariffer som Vägverket använde sig av 
i sitt ordinarie projekteringsarbete.  

Vägförbättringarna inom ramen för Projekt Glesbygdsvägar 
gjordes under åren 1991 till 1993. Sammantaget förbättrades 92 km 
väg till en total kostnad av 25,8 miljoner kronor, vilket kan jämföras 
med det ovan redovisade målet att förbättra 133 km väg till en kost-
nad av 65-70 miljoner kronor.113 Efter det att Projekt Glesbygds-
vägar hade avslutats avstannade det här samarbetet inom Vetlanda 
kommun, medan Vägverket region Sydöst engagerade sig i ett lik-
nande projekt i andra delar av regionen.114 Samtidigt hade Projekt 
Glesbygdsvägar uppmärksammats på central nivå av både myndig-
heter och politiker.115 Denna uppmärksamhet ledde fram till att det 
landsomfattande Projekt Landsbygdsvägen startades som ett sam-
arbete mellan Vägverket och Folkrörelserådet under åren 1994-

 
111 Av artiklar i Vetlandaposten, 911015; 911211, framgår att dessa insatser fanns med 

redan i de första förbättringsarbetena. Där säger även vägmästaren i Vetlanda sig 
vara positiv till projektet bland annat för att markägarna inte längre begär ersättning 
för marken. 

112 På en av vägsträckorna i Fröderyd socken arbetade t.ex. 3-5 personer dagligen till-
sammans med Vägverket under det konkreta förbättringsarbetet. I ett annat projekt 
ställde ett företag efter vägen upp med delar av sin maskinpark i arbetet. I andra pro-
jekt utnyttjades grus- och bergstäkter till förbättringsmaterial, osv.  

113 Enl. ej publicerat material ifrån Vägverkets region Sydöst. Kostnaden för projektet 
fördelades mellan de olika parterna med: Vägverket, 14,6 mnkr; Vetlanda kommun, 3 
mnkr; Eksjö kommun, 2,3 mnkr; samt den lokala insatsen, 5,8 mnkr. Vägverkets 
finansiering kom ifrån det extra anslaget på 15 mnkr på tre år och Vetlanda kommun 
finansierande sin del med pengar ur driftsbudgeten. 

114 I det insamlade materialet i fallstudien talas det både om personer som fortsatte att 
engagera sig när de inte lyckades komma med i Projekt Glesbydsvägar och de som 
blev kritiska till projektidén i sig och slutade engagera sig. 

115 Till denna uppmärksamhet bidrog att Vetlanda och Eksjö kommuner bl.a. hade 
följt upp projektet med en utvärdering av hur många nya jobb som skapats i de 
berörda bygderna. Enligt ett ej publicerat material ifrån Vetlanda kommun slutar 
denna beräkning på 172 nya jobb i Vetlanda kommun och 130 nya jobb i Eksjö 
kommun. Det är också den siffra som senare använts i olika informationsmaterial 
om arbetssättet, se t.ex. Vägverket, 2000. Men eftersom denna beräkning omfattar 
perioden 1985-1994 och de konkreta vägförbättringsarbetena i Projekt Glesbygds-
vägar startade 1991 bör siffrorna istället vara 101 respektive 56 nya jobb i de båda 
kommunerna, dvs. omfatta perioden 1991-1994. 
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1997.116 I samband med detta projekt återupptogs samarbetet i 
Vetlanda enligt den modell som utarbetats inom Projekt Glesbyds-
vägar och ytterligare cirka 43 km väg inom kommunen förbättrades 
till en kostnad av 13,5 miljoner kronor.117  Då finansierades Vägver-
kets del av kostnaden inom den ordinarie drifts- och underhållsbud-
geten samtidigt som inträdet i EU hade gett en ny möjlighet till be-
tydande externa medel i form av bidrag till landsbygdsutveckling 
ifrån EU:s strukturfonder.118 Efter 1999 har inga nya vägförbätt-
ringsprojekt startats med hjälp av den här samarbetsformen men 
parterna beskriver den som enbart vilande i väntan på lämpliga 
objekt.119  

NORRA VENJAN 
Norra Venjan är en bygd som ligger i den norra delen av socknen 
Venjan och hör till de glest befolkade delarna av Mora kommun i 
Kopparbergs län.120 Idag har Norra Venjan en befolkning på cirka 
450 personer. De flesta bor i den så kallade kyrkbyn som ligger vid 
Vanåns utlopp i Venjansjön, cirka 3,5 mil väster om centralorten 
Mora. Kyrkbyn ligger på en högplatå, omgiven av ett vidsträckt 
höglänt skogslandskap. I området finns det spår ifrån både stenålder 
och tidig medeltid, men bygden förblev otillgänglig och fattig tills i 
mitten av 1800-talet då skogen började bli en viktig inkomstkälla 
och en väg byggdes.121 Skogen har sedan dess fortsatt att vara den 
viktigaste resursen i området och har gett de flesta arbetstillfällena. 
Venjan avskiljdes ifrån Mora i början av 1600-talet och blev då egen 
församling. Socknen omvandlades som alla andra socknar i Sverige 
 
116 Jag återkommer till detta projekt i beskrivningen av fallstudien i Norra Venjan som 

genomfördes inom ramen för detta projekt. 
117 Av ej publicerat material ifrån Vägverkets region Sydöst framgår att fördelningen av 

kostnaden dessa projekt var: Vägverket, 6,3 mnkr; Vetlanda kommun, 2,2 mnkr; Säv-
sjö kommun, 0,1 mnkr; den lokala insatsen, 0,8 mnkr; samt EU-bidrag, 4,1 mnkr. 
Dessa siffror omfattar även förbättringsprojekt som förbereddes inom ramen för 
Projekt Landsbygdsvägen men genomfördes 1999. Det året genomfördes ytterligare 
två vägprojekt för sammanlagt 8,5 mnkr. I dessa projekt var kommunen inte med 
som medfinansiär, istället fördelades kostnaderna enligt: Vägverket, 4,15 mnkr; EU-
bidrag, 4,15 mnkr; lokala insatser, 0,2 mnkr.  

118 Vägskälet, 1999a. 
119 Inom Vägverkets region Sydöst har samarbetsformen utvecklats till ett etablerat 

arbetssätt som används inom hela regionen. 
120 När ingen annan källa anges är den historiska beskrivningen hämtad ifrån Norra 

Venjans Intresseförenings hemsida – www.venjan.se. 
121 Solders, 1952. 
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till kommun året 1863 och förblev egen kommun fram till kom-
munindelningsreformen på 1970-talet då Venjan, tillsammans med 
Solleröns och Våmhus landskommuner, slogs samman med Mora 
köping och bildade Mora kommun.122  

Norra Venjan kännetecknas idag av många av avfolkningsbygd-
ernas problem – ett vikande och åldrande befolkningsunderlag; få 
arbetstillfällen; samt ett krympande serviceutbud. Jord- och skogs-
brukets rationalisering under 1900-talets senare hälft innebar en 
minskning av arbetstillfällen och en stor utflyttning.123 1970 hade 
Venjans församling drygt 1 000 invånare, 2001 hade denna siffra 
sjunkit till knappt 700 personer.124 I Norra Venjan finns sedan ett 
antal år tillbaka en lokal utvecklingsgrupp – Norra Venjans Intresse-
förening – som bland annat driver ett byakontor och på andra sätt 
arbetar aktivt för byns fortlevnad och utveckling.125  

Mora kommun i stort har haft en gynnsammare utveckling.126  
Befolkningen ökade fram till i mitten av 1990-talet och har sedan 
dess minskat något till idag cirka 20 000 invånare.127 Av de fyra för-
samlingar som ingår i Mora kommun är det enbart Venjans försam-
ling som har haft en påtaglig negativ befolkningsutveckling sedan 
kommunsammanslagningen i början av 1970-talet.128  

Norra Venjan är en särpräglad glesbygd med stora avstånd och få 
invånare. Bygden omfattar en yta av 458 kvadratkilometer, vilket 
innebär en befolkningstäthet på en invånare per kvadratkilometer.129 
 
122 Ivarsson, 1992. 
123 Mora Tidning, 000804. 
124 Mora kommun, opublicerad befolkningsstatistik. 
125 Denna Intresseförening organiserar ungefär hälften av byborna och har engagerat 

sig inom en mängd områden. Det senaste och kanske mest omfattande exemplet 
inleddes 1999 som ett EU-finansierat projekt ”Mötesplats Venjan”. Projektet är ett 
samarbete mellan Intresseföreningen, Mora folkhögskola och Mångkulturellt folk-
bildningscentrum (MKFC), en folkhögskola belägen i Stockholm. Samarbetet har lett 
till att MKFC förlagt ett antal kurser för invandrare till Norra Venjan och syftet med 
projektet, på längre sikt, är att både bidra till integrationen mellan invandrare och 
svenskar och ge arbetstillfällen och utbildningsmöjligheter i Norra Venjan. Se 
www.venjanglob.se; Mora Tidning, 991213.  

126 Samtidigt är andelen arbetslösa i Mora kommun högre än riksgenomsnittet. Kom-
munfakta Mora, 2003, visar även att de flesta arbetstillfällena i kommunen finns 
inom näringsgrenarna ”vård och omsorg”, ca 25 % och ”tillverkning och utvinning”, 
ca 23 %.  

127 www.mora.se.  
128 Mora kommun, opublicerad befolkningsstatistik. Mora församling har ökat sin 

befolkning ifrån 13 421 invånare (1970) till 16 493 invånare (2001). Motsvarande 
siffror för Sollerön respektive Våmhus församlingar är 1 468 och 1 589 personer, 
respektive 1 220 och 1 242 personer. 

129 Motsvarande siffra för hela Mora kommun är 7,1 invånare per kvadratkilometer, Se 
Kommunfakta Mora, 2003. 
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Geografiskt ligger Norra Venjan mellan Mora och Malung. Detta läge 
skulle kunna innebära en stor genomströmming av turister till och 
från Sälen, Idre och det övriga fjällområdet. Men den mesta fjäll-
trafiken går på större riksvägar antingen norr eller söder om bygden. 
Trafiken inom området rör sig därför, förutom Norra Venjan-bornas 
resor till arbete och service, i första hand om virkestransporter samt 
turister och ortsbor som söker sig till naturen i bygden. 

Norra Venjans främsta förbindelselänk med omvärlden är vägen 
ner mot Mora (östra delen av länsväg 1040) och denna väg var när 
det studerade samarbetet inleddes i mitten av 1990-talet belagd och 
höll, enligt både representanterna för Intresseföreningen och Väg-
verkets lokala organisation, en bra standard. Även den så kallade 
Tennängvägen (länsväg 1041) från Norra Venjan norrut mot Vasa-
loppsområdet – Mångsbodarna och Risberg – och vidare upp mot 
Sälen, var upprustad och belagd vid den här tidpunkten. Dessutom 
beskriver representanterna för den lokala vägverksorganisationen i 
Falun hur Koppabergs län, tillsammans med andra län, i början av 
1990-talet fick extra anslag ifrån Regeringen speciellt riktade till en 
upprustning av det mindre och medelstora vägnätet.130 Dessa peng-
ar innebar att puckeln av eftersatt underhåll på många vägar i regi-
onen kunde arbetas bort och att vägnätet i Dalarna i mitten av 
1990-talet hade en tämligen god standard. Samtidigt var många av 
de mindre och glest trafikerade vägarna grusvägar.131 

Den vägsträcka som det studerade samarbetsprojektet kom att 
handla om är den västra delen av länsväg 1040 – en sträcka på 32 
km mellan Norra Venjan och Lima i Malung kommun. I mitten av 
1990-talet var det en smal grusväg som ofta var i dåligt skick. 
Främst gällde detta i tjällossningstider då vissa sträckor på vägen, 
trots att den stängdes av för tung trafik, kunde vara nästan ofram-
komliga. Vägens dåliga standard hade under årens lopp lett till att 
befolkningen i både Norra Venjan och Lima på olika sätt försökt få 
Vägverket att förbättra vägen. Ett sådant påverkansförsök skedde i 
augusti 1994 när Norra Venjans Intresseförening i en skrivelse till 
Vägverkets lokala organisation i Falun framförde önskemål om dels 

 
130 Vägverkets lokala organisation i Falun är en av fyra lokala organisationer som ingår 

i Region Mitt. 
131 Generellt sett är andelen grusvägar större i landets norra del jämfört med de södra 

delarna. Detta motiveras vanligen med en lägre befolkningstäthet, större avstånd och 
sämre klimatförhållanden. Förekomsten av djup tjäle kräver en högre kvalitet i un-
derarbetet för att en belagd väg ska hålla på längre sikt.  
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att några åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i Kyrkbyn skulle 
genomföras, dels att den aktuella sträckan av länsväg 1040 skulle 
beläggas. Argumentet som Intresseföreningen framhöll för en be-
läggning av den aktuella vägen var att en bättre standard skulle få en 
positiv inverkan på förbindelsen mellan Limaregionen och Mora, 
både när det gällde lokaltrafiken och turisttrafiken till och från Säl-
enfjällen. En förbättring av vägen skulle enligt föreningen kunna 
medföra en betydande avlastning från de större vägarna och därmed 
öka trafiksäkerheten.132 Vägverket i Falun ställde sig positiv till ön-
skemålet om de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna inne i byn, vilka 
också genomfördes sommaren därpå, men negativ, även på mycket 
lång sikt, till en beläggning av vägen mellan Norra Venjan och Li-
ma. Det argument som Vägverket framförde var att vägsträckan ha-
de en alltför låg trafikintensitet.133 I intervjun med representanter 
för Vägverkets lokala organisation i Falun framhåller de dessutom 
att det några år innan hade gjorts vissa åtgärder på vägen och att de 
därför gjorde bedömningen att vägen var i relativt bra skick. 

Samma år startade, som beskrevs ovan, Vägverkets centrala or-
ganisation och Folkrörelserådet tillsammans det treåriga och riks-
omfattande Projekt Landsbygdsvägen. I slutrapporten för detta 
projekt refereras till Projekt Glesbygdsvägar i Småland som en 
idémässig bakgrund. Och det övergripande syftet med projektet be-
skrivs ha varit ”att utveckla arbetsmetoder och öka insatserna på 
landsbygdsvägarna i syfte att främja den regionala balansen. Syftet 
har också varit pedagogiskt. Målsättningen har varit att öka kun-
skapen hos lokala utvecklingsgrupper om vägunderhåll och om hur 
lokala, ideella krafter kan bidra till att förvaltningen av det statliga 
vägkapitalet blev mer effektiv och därmed räcker till fler insat-
ser”.134 Projektet motton beskrivs som ”mer landsbygdsväg för 
pengarna” och ”mer pengar till landsbygdsvägarna”.135 Projektet 
finansierades inom ramen för Vägverkets ordinarie anslag med ett 
kostnadstak på 12 miljoner kronor. Dessa pengar användes för att 
uppfylla projektets utvecklande och pedagogiska syfte – det vill 
säga, det fanns inga specialriktade anslag kopplade till projektet som 
kunde användas för att finansiera de konkreta samarbetsprojekt 

 
132 Norra Venjans Intresseförening, 940829.  
133 Vägverket, Falun, 940926. 
134 Projekt Landsbygdsvägen, 1997. 
135 Projekt Landsbygdsvägen, 1997. 
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som man tänkte sig skulle uppstå inom ramen för projektet. 
Projektet leddes av en idé- och arbetsgrupp med representanter för 
Vägverket, Folkrörelserådet, kommunerna och lokala utvecklings-
grupper.136 Efter ett inledande planeringsarbete genomfördes inom 
ramen för projektet ett tjugotal upptaktsmöten runt om i landet där 
projektets idéer presenterades, av representanter för Folkrörelse-
rådet och Vägverket, för intresserade i landsbygdsbefolkningen och 
berörda kommuner. 

Det var vid ett sådant upptaktsmöte, i december 1995, som In-
tresseföreningen i Norra Venjan blev informerad om den här möj-
ligheten att i ett samarbete mellan Vägverk, kommun och lokal 
grupp genomföra konkreta vägförbättringsprojekt.137 På detta möte 
informerade representanter för Vägverkets lokala organisation i Fal-
un även om hur Vägverket arbetade. Samtidigt framhöll de att Väg-
verket inte hade fått några riktade anslag till den här typen av väg-
förbättringsprojekt, vilket kunde innebära svårigheter när det gällde 
att få fram finansiering.138 Efter att ha diskuterat idén i föreningen 
beslutade man sig för att satsa på att komma med i projektet med 
den aktuella vägen mellan Norra Venjan och Lima. Föreningen in-
bjöd därefter, i mars 1996, representanter för markägare i Lima och 
Norra Venjan, samt Malungs och Mora kommuner, till en samtals-
kväll för att sondera om det fanns en vilja till någon form av sam-
verkan i ett vägprojekt. Mötet var välbesökt och man beslutade sig 
för att tillsätta en arbetsgrupp på sex personer som fick till uppgift 
att ta fram åtgärds- och kostnadsberäkningar. I denna grupp ingick 
även representanter för Malung och Mora kommun.139 Dessutom 
bestämdes att arbetsgruppen skulle inleda kontakten med Vägver-
kets lokala organisation och länsstyrelsen för att få en mer konkret 
bild av vad de skulle kunna tänka sig att bidra med och vad de för-

 
136 I denna grupp satt både näringslivschefen i Vetlanda kommun och den representant 

för Bäckaby sockenråd som ingår som intervjuperson i Vetlandastudien. Dessutom 
fanns en referensgrupp med representanter för samtliga Vägverkets regioner och 
Folkrörelserådets länsrepresentanter. 

137 Mora Tidning, 951211. När ingen annan källa anges är följande beskrivning av 
gruppens arbete med projektet hämtad dels ifrån gruppintervjun med representanter 
för Norra Venjans Intresseförening, dels ”Dokumentation och redovisning av LV 
1040, delen Venjan – Lima” som är föreningens egen sammanfattning av sitt deltag-
ande i projektet. 

138 Bo Bävertofts personliga minnesanteckningar ifrån mötet. 
139 I arbetsgruppen ingick 1 representant vardera för Lima Allm. styrelse; Mora kom-

mun; Malung kommun; Venjans allm. styrelse; samt 2 representanter för Norra Ven-
jans Intresseföreningen.  
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väntade sig av aktörerna i arbetsgruppen. Arbetsgruppen fastställde 
också en målsättning för arbetet och utförde en första kostnadsbe-
räkning.140 Man tog även fram ett förslag till kostnadsfördelning 
mellan de olika samarbetsparterna.141  

Därefter bjöd man in representanter för Vägverkets lokala orga-
nisation i Falun och länsstyrelsen till ett möte i april 1996 för att dis-
kutera det framtagna materialet och hur man skulle fortsätta arbetet. 
På mötet ställde sig Vägverkets representant positivt till det som 
presenterades, samtidigt som han framhöll att det hos Vägverket 
inte fanns några pengar till projektet – vägen var inte prioriterad hos 
dem och det fanns inte några anslag vid sidan om den ordinarie 
budgeten. Han rekommenderade också gruppen att inte ha för stora 
ambitioner – det vill säga, att i första hand satsa på att få till stånd 
en förbättrad grusväg – och att fortsätta arbeta för att vara förbe-
redda om det skulle komma fram pengar. På mötet enades parterna 
också om att gruppen skulle göra en inventering av hur vägen såg ut 
under den kommande tjällossningen med hjälp av två ALU-arbet-
are.142 Detta arbete sattes igång, med hjälp av Mora Kommun, ett 
par veckor senare.143  

Redan ifrån början av arbetet med det aktuella vägprojektet ha-
de tjänstemän hos Mora kommun ställt sig välvilliga till projektet 
och deltagit aktivt i samarbetsprocessen genom att bland annat bi-
dra med olika former av teknisk kunskap. Med resultatet av inven-
teringsarbetet som grund utförde också dessa tjänstemän, under 
hösten 1996, en projektering av vägen med olika åtgärdsalterna-
tiv.144 Däremot hade Malungs kommun visat ett svagare intresse 

 
140 Målen som sattes upp var: 1. Farbar väg året runt; 2. Högre trafiksäkerhet; 3. För-

kortad restid; 4. Mindre fordonsslitage; 5. Mindre miljöpåverkan. Kostnadsberäk-
ningen slutade på 14 mnkr, varav 5 mnkr var kostnaden för diken, trummor, 
förstärkningsåtgärder, bärlager, rätning av kurvor m.m. och 9 mnkr var kostnaden 
för en beläggning av vägen. 

141 Den föreslagna fördelningen var: Vägverket, 60%; Kommuner, 20 %; Skogsindust-
ri, 5 %; Länsstyrelsen, 5 %; och Lokal medverkan, 10 %. 

142 Bo Bävertofts personliga minnesanteckningar ifrån mötet, 960401. Vägverket bi-
drog med pengar till de resekostnader för dessa personer som inte ALU-medlen 
täckte. 

143 Norra Venjans Intresseförening, 960530. 
144 Mora kommun, 1996. Kostnaden för en belagd väg beräknades till 17,6 mnkr och 

för en förbättrad grusväg till 13,3 mnkr. Tjänstemännens insatser gjordes inom 
ramen för kommunens ordinarie verksamhet, vilket har gjort det svårt att beräkna 
kostnaden för arbetet. I intervjun med representanterna för Intresseföreningen 
nämns siffran på 300 000 kr, för hela projekteringsarbetet inkl. det ALU-finansierade 
arbetet. I slutrapporten för Projekt Landsbygdsvägen, 1997, uppges att kommunen 
t.o.m. oktober 1997 lagt ned tid, resor, m.m. motsvarande ca. 60 000 kr. 
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och när arbetsgruppen tryckte på under hösten 1996 fick de be-
skedet att Malungs kommun var positiv till en upprustning av väg-
sträckan men att de samtidigt inte hade möjlighet att göra den eko-
nomiska satsning på projektet som arbetsgruppens kostnadsberäk-
ningar pekade på.145 Samtidigt var de fördelar med en förbättring av 
vägen som arbetsgruppen använde i sin argumentering i första hand 
fördelar för Malungs kommun och befolkningen i Limaområdet. 
Limaborna skulle få kortare väg till Mora där de bland annat har sitt 
närmaste sjukhus. Och vid stora trafiktillströmningar – turisthelger 
och Vasaloppet – skulle vägen kunna fungera både som en avlast-
ning av de mest belastade vägarna och som en alternativ väg för ut-
ryckningsfordon när de hade svårigheter att ta sig fram.146  

Som en del av Projekt Landbygdsvägen genomförde ett obero-
ende konsultföretag en utvärdering av sex lokala vägprojekt genom 
att följa arbetet under perioden april 1996 – november 1997.147 Pro-
jektet i Norra Venjan blev utvalt att ingå i denna utvärdering och 
kom på så sätt även att delta i två seminarier som genomfördes 
inom ramen för Projekt Landsbygdsvägen och som enligt slutrap-
porten främst riktade sig till aktiva lokala väggrupper. Men även 
företrädare för kommunikationsdepartementet, Vägverket, kom-
muner och länsstyrelser var inbjudna till dessa seminarier.148 I ut-
värderingen framhåller representanter för Intresseföreningen att 
dessa seminarier hade varit viktiga och inspirerande för det lokala 
arbetet.149  

 
145 Malungs kommun, 961217. Malungs kommun kom även i den fortsatta processen 

att vara mindre aktiv än de övriga parterna. Och i slutrapporten för Projekt Lands-
bygdsvägen, 1997, sägs att Malung kommun anser att statliga vägar ska finansieras av 
staten. 

146 Projekt Landssbygdsvägen, 1997. Förutom dessa vinster framhöll gruppen även att 
turistbesöken i Venjanområdet skulle öka; att det skulle vara ett positivt led i lands-
bygdsutvecklingen för området; samt att den fina miljön/naturen i området skulle bli 
lättillgängligare för befolkningen. 

147 Projekt Landsbygdsvägen, 1997. Urvalet av de sex projekten gjordes gemensamt av 
konsultföretaget och ledningen för det landsomfattande projektet. Enligt slutrappor-
ten startades 70 lokala vägprojekt inom ramen för Projekt Landsbygdsvägen. 

148 Enligt de intervjuade representanterna för Intresseföreningen deltog ca 100 person-
er i dessa seminarier. Deras bild av deltagarna är att när det gällde de lokala vägpro-
jekten var det i första hand företrädare för de olika parterna i de sex utvärderade lo-
kala vägprojekten som deltog. Övriga deltagare kom i första hand ifrån Vägverkets 
olika organisationer och Folkrörelserådet. De övriga utvärderade lokala vägprojekten 
var de 4 ovan nämnda vägsträckorna i Bäckaby, Fröderyd och Ramkvilla socknar i 
Vetlanda kommun; Axebovägen i Ydre kommun; 2 vägar i Vårvik, Bengtsfors kom-
mun; 2 vägar i Bullmark, Gravmark och Bodbyn, Sävar kommundel i Umeå kom-
mun; samt 1 väg mellan Åkersjön och Häggsjövik, Krokoms kommun.  

149 Projekt Landsbygdsvägen, 1997. 
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Samtidigt arbetade arbetsgruppen, där en representant för Mora 
kommun deltog aktivt, tämligen självständigt gentemot Vägverket. I 
utvärderarnas lägesbeskrivning ifrån januari 1997 säger också repre-
sentanter för Vägverket i Falun att de uppfattar det som att projek-
tet stått stilla under hösten 1996 och att de avvaktade aktivitet ifrån 
den lokala arbetsgruppen.150 I intervjun med representanterna för 
Intresseföreningen säger de att de ställde sig frågande till Vägverk-
ets uppfattning när de fick läsa lägesrapporten, eftersom de hade ar-
betat med olika uppslag både för att kunna visa upp bättre förutsätt-
ningar för en förbättring av vägen och för att hitta alternativa finan-
sieringsmöjligheter. Ett exempel på detta arbete var att man lyckade 
intressera Dalatrafik för att ändra sträckningen på en av sina buss-
linjer så en busstur (fram och åter) per dag började trafikera den ak-
tuella vägsträckan.151 Ett annat exempel var att man undersökte 
möjligheten att söka bidrag ur EU:s strukturfonder.152 Ytterligare ett 
exempel var att man undersökte tillgången av både lämpliga maskin-
er och material i bygden. Dessutom etablerade arbetsgruppen en 
kontakt med en maskinförarutbildning i AMU:s regi och diskuter-
ade möjligheten att förlägga delar av utbildningen till den aktuella 
sträckan. Detta planeringsarbete påbörjades under hösten 1996 och 
pågick under hela 1997. Målsättningen var då att i första hand 
försöka få till stånd en upprustning av grusvägen – det vill säga, en 
förbättring av bärighet, vägtrummor, diken och så vidare – och att 
detta eventuellt i ett senare skede skulle kunna leda till att vägen 
också fick en beläggning. Även om arbetsgruppen till stor del arbe-
tade självständigt hade de kontakter med representanter för Väg-
verket i Falun. Till exempel hade tjänstemännen på Mora kommun 
och Vägverket kontakt angående det mer detaljerade projekterings-
arbetet och kostnadsberäkningarna som kommunens tjänstemän ge-

 
150 Sinova, 1997. 
151 Dalatrafik, 961120. Arbetsgruppens kontaktman gentemot Dalatrafik var gruppens 

samordnare som var anställd som bussförare hos Dalatrafik. Busslinjen startade red-
an innan vägen förbättrades. 

152 Enligt slutrapporten för Projekt Landsbygdsvägen, 1997, var detta arbete inte sär-
skilt framgångsrikt eftersom det, enligt preliminära rapporter, inte var möjligt att 
finansiera den tänkta typen av projekt med EU-medel. I de arbetsdokument som jag 
har fått tillgång till av Intresseföreningen finns ett utkast till att en ekonomisk fören-
ing skulle bildas som kunde stå som ansvariga för projektet och därmed kunna söka 
bidrag ur strukturfonden. Men enligt intervjun med grupprepresentanterna lämnade 
man snabbt denna tanke eftersom man inte fick något gehör för idén hos Vägverket 
i Falun. 
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nomförde i maj 1997.153 Och Vägverkets representanter diskuterade 
bland annat lämpliga grustäkter och ett eventuellt samarbete med 
maskinförarutbildningen med arbetsgruppen. Men samtidigt besk-
rivs i slutrapporten för Projekt Landsbygdsvägen återigen att Väg-
verket i Falun i slutet av 1997 på senare tid inte hört något från pro-
jektet. Vägverket höll också under hela processen fast vid sin ut-
gångspunkt att vägen inte var tillräckligt dålig för att prioriteras och 
att det krävdes extra medel för att det skulle bli aktuellt med några 
insatser. I rapporten beskrivs även att det fanns en osäkerhet hos 
Vägverket i Falun hur de skulle hantera frågan med lokala insatser, 
till exempel om de kunde ändra prioriteringsordningen. Samtidigt 
säger de i rapporten att det känns angeläget att kunna stötta folk 
som bryr sig.154  

När det landsomfattande Projekt Landsbygdsvägen avslutades i 
slutet av 1997 hade således inget konkret förbättringsarbete inletts 
på den aktuella vägsträckan. Men arbetsgruppen fortsatte sitt arbete 
bland annat utifrån två möten i december 1997. Det första med oli-
ka intressenter i Norra Venjan och Lima.155 Det andra med repre-
sentanter för Vägverket i Falun, länsstyrelsen, Folkrörelserådet, 
samt Mora och Malung kommuner. Samtidigt började Vägverket i 
Falun att agera inom den egna organisationen. De tog upp projektet 
i de interna förhandlingarna om fördelningen av anslagen inom Re-
gion Mitt, och kunde under våren 1998 avsätta pengar ur det ordi-
narie drifts- och underhållsanslaget för grusvägsunderhåll till en en-
klare åtgärd på vägsträckan.156 Denna åtgärd genomfördes under 
sommaren 1998, helt i Vägverkets regi, till en kostnad av drygt 3,2 
miljoner kronor.157 Åtgärden gjordes utan att Vägverket kontaktade 
 
153 Projekt Landsbygdsvägen, 1997. 
154 I den intervju jag har genomfört säger dessutom representanterna för Vägverket i 

Falun att de var positivt inställda till att gruppen skulle genomföra konkreta arbets-
insatser själva men enbart om det hade gått att göra en tydlig avgränsning mellan det-
ta arbete och det som den upphandlade entreprenören skulle göra. ”För att gå i var-
andra det funkar inte, då skyller man på varandra.” 

155 Bl.a. representanter för enskilda skogsägare, skogsbolag och olika entreprenadföre-
tag. 

156 Detta framgår av en PM – Vägverket, 990118, – där Vägverkets region Mitts repre-
sentant i Projekt Landsbygdsvägen även skriver att huvudorsaken till att de två ob-
jekt (det i Norra Venjan och ett i Jämtland) som varit aktuella i projektet inte genom-
förts enligt de ursprungliga planerna, är ”svårigheterna med finansiering från vår 
sida, samt att objekten i glesbygd blir långa och dyra. Utslaget på de boende längs 
vägarna, blir deras insats orimligt stor om kostnadsfördelningen ska vara sådan att 
objektet ger något av de ’mervärden’, som eftersträvas i projektet”.  

157 Vägverket, uå. Arbetet utfördes av Vägverket Produktion efter en sedvanlig upp-
handling. 
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arbetsgruppen i Norra Venjan och innebar i första hand att tjälsäk-
erheten förbättrades och beskrivs i intervjun med representanterna 
för Vägverket i Falun ha varit av den omfattning som det ordinarie 
underhållet av samtliga grusvägar i Dalarna ska ha enligt en rullande 
femårsplanering.158  

 
158 Jag återkommer i den kommande analysen till en diskussion om Vägverkets motiv 

till att avsluta samarbetsprojektet genom att på egen hand genomföra denna enklare 
åtgärd. 



6 
GRUPPERNA 

Den analys som kommer att presenteras och diskuteras i det här 
kapitlet, och de följande fem kapitlen, utgår, som tidigare nämnts, 
ifrån ett processperspektiv som bland annat innebär att alla delar i 
den tidigare beskrivna analysramen antas påverka varandra. Jag har 
ändå valt att inledningsvis skilja ut de faktorer som i första hand kan 
kopplas till de olika aktörerna respektive till terrängen, för att sedan 
utifrån olika analysteman diskutera hur dessa olika faktorer, tillsam-
mans med sådana faktorer som har med processen i sig att göra, har 
samverkat och lett fram till skilda resultat i de olika studerade sam-
arbetsprojekten. Det här kapitlet ägnas åt de grupper som kanalise-
rade och koordinerade medborgarnas engagemang. De faktorer 
som kommer att diskuteras här har delats in i tre huvudteman – 
gruppernas: förståelseramar, centrala resurser och organisering. 

 Gruppernas förståelseramar omfattar ett antal kognitiva dimen-
sioner som alla kan sägas ha påverkat gruppernas agerande i de stu-
derade processerna. Här tas endast de dimensioner upp som analys-
en pekat ut som de mest avgörande för processernas utveckling och 
resultat. Samtliga är kopplade till gruppmedlemmarnas upplevelse 
av att bygden hade ett problem och hur detta motiverade dem till 
att engagera sig.  
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ETT UPPLEVT PROBLEM 
I botten av grupprepresentanternas förståelse av den situation som 
de, och den övriga befolkningen i respektive bygd, befann sig i in-
nan processerna kom i gång finns en upplevelse av en reell och på-
taglig brist i bygdens serviceutbud. Samtliga intervjuade grupprepre-
sentanter talar om en sådan upplevd brist – men på olika sätt. Tyd-
ligast fokuseras bristen i intervjuerna med representanterna för 
grupperna på Holmön respektive i Vetlanda. I Holmöintervjuerna 
återkommer gruppens representanter ständigt till att det var brister-
na i den äldreomsorg som kommunen erbjöd öns gamla som fick 
dem att engagera sig i arbetet.1 Även i Vetlanda betonar represen-
tanterna för sockenråden bristerna i samhällsservicen i sina beskriv-
ningar av processen. Här lyfter man fram vägarnas standard som en 
central förutsättning för att bygden ska fortsätta att leva:  

Bakgrunden är ju den att vägen var så grymt dålig. /…/ Jag kan ta ett exem-
pel – det var så mycket vatten på vägen att en Saab sög in vatten i luftinsuget så 
att det slog sönder motorn. Då kan man få en uppfattning om hur illa det var. 
/…/ Och det är ju så att a och o idag är ju kommunikation och man kan 
prata hur mycket som helst om IT och all den nya tekniken  – har du inte en 
väg där du kan köra fram till byn då kvittar det hur mycket IT du har. … 
Utan vägen så glöm landsbygden. Så enkelt är det.2 

Också i Åmot och Norra Venjan uttrycker representanterna för 
grupperna en upplevd brist i servicen – men inte lika uttalat. Här 
hade man till exempel inte gjort lika stora insatser för att åstadkom-
ma den efterfrågade samhällsservicen innan de studerade processer-
na kom igång som man hade gjort både på Holmön och i Vetlanda. 
Och framför allt får här det upplevda servicebehovet inte samma 
centrala ställning i grupprepresentanternas beskrivningar av proces-
serna som det får i studierna på Holmön och i Vetlanda.3  

 
1 Intervjuer med representanter för Serviceboende i Holmön. 
2 Intervju med representant för sockenrådet i Bäckaby. 
3 Intervjuer med representanter för Kooperativet Jägarbacken och Norra Venjans Int-

resseföreningen. 
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Definitionen av problemet 
Den brist som gruppmedlemmarna i de två äldreomsorgsfallen 
upplevde som problematisk – om än i olika hög grad – var att de 
äldreboenden som respektive kommun erbjöd var centralt lokalise-
rade, medan de gamla som bodde i byarna ville bo kvar och dö i sin 
hemmiljö. I Åmot beskriver gruppens representanter det som att de 
började intressera sig på allvar för att det fanns ett sådant behov i 
deras by i samband med det informationsmöte för byns invånare 
som bland annat kommunen hade varit med och anordnat: 

Och politikerna på det där första mötet tyckte att vi skulle kunna ha någonting 
så att de [byns gamla] kunde få bo kvar. Bo hemma och dö hemma. Det var väl 
det vi spann på. Vi tyckte att så ska folk få ha det.4 

I Åmot fick de gamla flytta in till centralorten Ockelbo när de blev 
så omsorgsbehövande att de inte längre klarade sig med hjälp av 
hemtjänst i de egna hemmen. För Holmöns gamla var omställning-
en större. Där fanns den erbjudna servicen inne på fastlandet, i 
Sävar. I Holmöstudien beskriver också gruppens representanter hur 
tanken att kunna erbjuda de gamla och hjälpbehövande byborna en 
möjlighet att slippa flytta till fastlandet fungerat som något av en 
ledstjärna för gruppens arbete allt ifrån starten. Detta identifierade 
problem framkommer tydligt när representanterna beskriver grup-
pens syn på den egna verksamheten. Bland annat pratar de om hur 
de i inledningsfasen ansåg det viktigare att erbjuda de gamla ett fun-
gerande boende på ön än att detta boende uppfyllde olika normer 
för hur ett äldreboende ska vara utformat. Dessutom fick tre hjälp-
behövande öbor flytta in i det kommande äldreboendet, trots att 
gruppen ännu inte hade något avtal med kommunen om att driva 
äldreomsorgen på ön. Även när representanterna för gruppen be-
skriver omförhandlingen av avtalet med kommunen tar de upp hur 
deras agerande till stora delar vägleddes av deras ambition att ge de 
gamla öborna möjlighet att bo kvar på ön.5 

I väghållningsfallen beskriver samtliga grupprepresentanter den 
upplevda bristen utifrån vägarnas betydelse för landsbygdens över-

 
4 Gruppintervju med representanter för Kooperativet Jägarbacken. 
5 Intervjuer med representanter för Serviceboende i Holmön. 
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levnads- och utvecklingsmöjligheter. I Vetlandastudien beskrivs pro-
blemet i mer generella termer: 

Ska vi ha en levande landsbygd så måste det ju få kosta någonstans och då måste 
man få ha verksamhet på landsbygden. /…/ Du har ju andra förhållanden. Du 
kan tänka dig otryggheten med gamla människor när de ska bo kvar ute på 
landsbygden. Om inte sjuktransporter, om inte ambulanser, kommer fram. Jag 
menar det är sådant som man tänker på. Politikerna kanske inte tänker på det 
men de som bor här ute, som ser att vägen knappt går att köra på, de funderar ju.6 

Även i Norra Venjan talar representanterna för intresseföreningen 
om hur en bra standard på den aktuella vägen underlättar för olika 
former av samhällsservice och lokalbefolkningens olika sysselsätt-
ningar: 

Människorna som bor i Lima får det närmare exempelvis till Mora lasarett. 
Ambulanstransporterna kan gå över skogen här med en skaplig väg. … Sedan 
har vi ju fäbodar, det är mycket folk som åker den här vägen på sommaren upp till 
sina fäbodar där man vistas mycket. … Här är det också av tradition att ta sig 
till fiskevatten och älgjakten har stor betydelse. Så att vägen har en stor betydelse.7 

Samtidigt beskriver de intervjuade representanterna hur den aktuella 
vägen kan ses som ett led i deras arbete att få fler människor att 
komma till byn: 

Och det var ju med den baktanken att vi ska få lite mer trafik över Venjan. Vi 
ligger liksom mitt i men alla åker runt. …Och det här ska ju kunna gynna 
bensinstationen, butiken, kiosken och det. För vi balanserar lite nu – orkar de 
här hålla på längre? Vi mistade ju banken och det var dråpslag för många. … 
Och sedan ur turistisk synpunkt. Bara att tala om för folk att hit kan ni kom-
ma upp och cykla. Ni kan cykla i flera veckor på bra vägar, hitta bra tältplatser 
och fiskevatten. Alltså ren turism som vi kanske inte tjänar några pengar på 
men kanske den tusende turisten som kommer, han kanske får punktering här 
och blir kvar här. Så det är väl det här långsiktiga. Och då måste man så att 
säga bjuda på någonting för att det ska komma hit någon.8 

Betydelsen av ett reellt och påtagligt problem har redan tidigare lyfts 
fram i forskningen om landsbygdsutveckling och lokal mobilisering. 
Alf Ronnby har till exempel i sin forskning pekat på att ett upplevt 
reellt behov hos befolkningen är av avgörande betydelse för om ett 

 
6 Intervju med representant för Bäckaby sockenråd. 
7 Gruppintervju med representanter för Norra Venjans Intresseförening. 
8 Gruppintervju med representanter för Norra Venjans Intresseförening. 
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lokalt utvecklingsprojekt ska lyckas eller inte. Om människor inte 
bedömer ett projekt som nödvändigt kommer de, enligt Ronnby, 
inte att mobilisera sina mänskliga och materiella resurser.9 Dessa ti-
digare forskningsresultat stödjer den här undersökningens bild av 
hur grupperna valde att hantera de identifierade problemen. Ana-
lysen har lyft fram två förståelseramar som förekommit hos de stu-
derade grupperna, när det gäller deras roller i samhället, och som i 
sin tur kan kopplas till två olika handlingsutrymmen. Dessa olika 
förståelseramar kan även kopplas till de olika inriktningar som grup-
pernas arbete hade vid olika stadier i processen. 

Fokus på missnöjet 
Som framgår av fallbeskrivningarna i kapitel fem hade samtliga 
grupper en mer eller mindre omfattande historia av olika former av 
missnöjesuttryck med sig in i de här studerade processerna. Detta 
missnöje kom till uttryck i olika former av opinionsbildning och 
krav om att kommunerna respektive Vägverkets organisationer 
skulle förbättra servicen i bygden. Det är i Vetlandastudien som det 
tydligaste exemplet på ett uttalat missnöje återfinns. Här visar såväl 
tidningsartiklar och intervjuer upp bilden av en infekterad konflikt-
situation som fanns innan de studerade processerna startade: 

Det var ett konfliktförhållande hela hela tiden. Konfrontation kallar jag det. 
Ren konfrontation och mer eller mindre hot. Jag vet inte, jag tror till och med att 
det var någon som hotade en vägmästare med yxa en gång och det visar ju vilken 
enorm konflikt det var.10 

Missnöjet i Vetlanda, liksom i de andra fallstudierna, grundade sig 
bland annat i att medborgarna ansåg att Vägverket och/eller kom-
munen inte skötte sina uppgifter på ett tillfredställande sätt – att de 
inte levererade den service som befolkningen ansåg sig ha rätt att få. 
I konflikterna finns det också tydliga spår av en kritik av det sätt på 
vilket de statliga och kommunala organisationerna sköter/har skött 
sin myndighetsutövning och sina kontakter med befolkningen.11  

 
9 Ronnby, 1991:206 f; 1997:170 ff. Se även t.ex. Bull, 1991:36, för liknande resultat. 
10 Intervju med representant för Bäckaby sockenråd. Se även Vetlandaposten, 900411, 

där denna händelse beskrivs. 
11 Se t.ex. Vetlandaposten, 860408; 880429; 890127. Se även Projekt Glesbygdsvägar, 

1989. Men det finns även enskilda uttalanden i lokaltidningen som pekar på att en 
del boende inte var fullständigt negativt inställda till Vägverket. Ett exempel är en 
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Observationen att byborna, i samtliga fallstudier, fokuserade på 
missnöjet, innan de interaktionsprocesser som utgör den här under-
sökningens studieobjekt kom igång på allvar, kan även relateras till 
ett av perspektiven inom forskningen om sociala rörelser. Detta 
perspektiv som har olika ”framing processes” som sitt huvudintresse – 
det vill säga, hur olika kognitiva ramar skapar förutsättningar för att 
sociala rörelser ska bildas och utvecklas – lyfter bland annat fram att 
människor måste känna sig missnöjda med någonting i sin livssitua-
tion som en grundläggande kognitiv förutsättning för att de ska 
engagera sig i sociala rörelser och driva dem framåt.12 Missnöjet 
med hur äldreomsorgen eller vägarna i bygden sköttes, verkar även i 
de här studerade processerna ha varit viktigt för att människorna 
skulle börja engagera sig.13 

Fokus på problemet 
Men om analysen istället inriktas på de faktorer som kan ha påver-
kat interaktionsprocessen i sig och i vilken utsträckning som man 
uppnådde det efterfrågade resultatet – att samarbetet ledde fram till 
att de upplevda bristerna i servicen åtgärdades – talar fallstudierna 
istället för att fokuseringen på missnöjet snarare påverkade i negativ 
riktning. I samtliga fyra fallstudier finns det tecken på att en uttalad 
kommunikation av ett upplevt missnöje försvårat processen och be-
gränsat möjligheten att komma fram till det uppsatta målet. Denna 
tolkning grundar jag bland annat på att den inledande fokuseringen 
på missnöjet, och som följd av detta missnöje olika former av krav, 
verkar ha bidragit till mer eller mindre låsta konfliktsituationer mel-
lan befolkningen och de berörda myndigheterna. Det var först när 
grupperna istället började inrikta sig på problemet i sig och hur de 

 
taxiägare som i en artikel i Vetlandaposten, 900823, säger sig vilja ge en eloge åt väg-
förvaltningen för deras lyhördhet. ”Ringer man och talar om vägbekymren så blir det 
oftast åtminstone tillfälligt avhjälpt.”   

12 Se t.ex. McAdam et al, 1996b. De studerade gruppernas engagemang har många 
paralleller med det engagemang som utgör grunden i sociala rörelser, se t.ex. Meluc-
ci, 1996, som definierar sociala rörelser som en viss sorts kollektivt handlande som 
kännetecknas av att den grundar sig i en vi-känsla och kollektiv identitet; att det syn-
liggör konflikter; samt att det innebär ett överskridande av de gränser som det sys-
tem som handlingen utförs inom har skapat. 

13 Se även Olsson, 1999, som utifrån främst teorier om sociala rörelser visat på betydel-
sen av missnöje för att frivilliga organisationer – som Noaks Ark; 5i12-rörelsen; Far-
sor och Morsor på Stan – ska startas. Se även Theodorsson, 2001:139 f., för en likn-
ande diskussion. 
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upplevda bristerna i den aktuella servicen skulle kunna åtgärdas som 
de låsta lägena började luckras upp.  

I Vetlanda finns det en tydlig förskjutning i fokus ifrån missnöj-
et till själva problemet och denna fokusförskjutning lyfts fram i in-
tervjuerna med grupprepresentanterna som något centralt för pro-
cesserna.14 Från att ha agerat som opinionsbildare och påtryckare 
som ställde krav på att kommunerna och Vägverket skulle leverera 
den efterfrågade servicenivån började grupperna istället att kommu-
nicera konkreta problemlösningar. Det centrala blev inte längre 
missnöjet med kommunens och Vägverkets prestationer, utan hur 
det konkreta problemet kunde lösas. Förskjutningen syns således 
tydligast i den fallstudie där missnöjet hade de starkaste uttrycken. 
Det var också i den processen som den förändrade förståelsen, en-
ligt min tolkning, fick störst inverkan på processen. Men även i den 
studerade processen på Holmön kan man ur det insamlade material-
et utläsa en övergång ifrån krav på kommunen till att i första hand 
se till bristerna i den konkreta servicen, och hur öborna själva kun-
de vara med och förverkliga den. I Norra Venjan och Åmot är det 
svårare att se övergången ifrån en fokus till en annan, troligen bero-
ende på att missnöjet inte var lika uttalat där, samtidigt som grup-
perna inte var lika drivande i dessa processer. Men även i dessa fall-
studier kom de aktuella samarbetsprojekten mer att utgå ifrån en 
fokus på själva problemet än på befolkningens missnöje. 

Denna förskjutning i fokus från missnöjet till själva problemet 
kan, enligt min tolkning, kopplas till en förändring i gruppmedlem-
marnas förståelseramar och därmed även till vilka handlingsalterna-
tiv som de såg som möjliga och legitima. De inledande handlingarna 
i form av opinionsbildning och kravställanden kan ses som uttryck 
för en förståelse av äldreomsorg och väghållning som samhällsupp-
gifter där kommunerna respektive Vägverket både bestämmer om 
och producerar tjänsterna. Medborgarnas handlingsutrymme består 
utifrån denna förståelse i första hand av att uttrycka missnöje och 
ställa krav – att uppmärksamma kommunerna och Vägverket på att 
det finns brister i den service som de producerar och få dem att åt-
gärda bristerna. Fokusförskjutningen innebar att förståelseramarna 
förändrades ifrån att se bristerna som enbart kommunens respek-
tive Vägverkets ansvarsområde till att man mer började tänka på 

 
14 Intervju med representant för Bäckaby sockenråd. 
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hur man som boende i bygden skulle kunna bidra till den konkreta 
lösningen på problemet:  

För jag insåg i ett tidigt skede att skulle vi få någonting gjort över huvud taget 
med vägarna så var vi tvungna att ta tag i det själva, annars blir det inget alls. 
Det var den krassa verkligheten.15  

I tre av fallstudierna beskriver grupprepresentanterna hur de gick in 
i samarbetsprojekten med förståelsen att de inte kunde förvänta sig 
att kommunen eller Vägverket ensamma skulle leverera den efter-
frågade servicen.16 Bilden av vilka krav som de som boende i byg-
den kunde ställa verkar ha förändrats – bland annat beroende på 
ändrade ekonomiska förutsättningar för dessa organisationers verk-
samhet.17 Tillsammans med förändringen i förståelseramarna förän-
drades således också det upplevda handlingsutrymmet. Deltagandet 
i problemlösandet och produktionen av den aktuella servicen börja-
de betraktas som realistiska handlingsalternativ vid sidan av opini-
onsbildning och kravställanden. Och ju mindre man ansåg sig kun-
na kräva ifrån kommun respektive Vägverket desto mer realistiskt 
verkar handlingsalternativet att ta egna konkreta initiativ ha upp-
levts. Detta kan jämföras med Lars-Inge Ströms beskrivning av de 
som engagerar sig i bygderörelsen som personer som har kommit 
fram till slutsatsen att de måste göra saker själva om de ska bli gjor-
da.18  

I Vetlandastudien finns det dessutom stöd för att det var grup-
pernas förståelseramar som förändrades först och att förändringen i 
handlandet kom därefter. Ett exempel på att förståelseramarna för-
ändrades var att nya personer engagerade sig som hade en annan 
syn på vad man kunde förvänta sig av kommunen respektive Väg-
verket.19 Vissa av de tidigare engagerade personerna verkar också ha 
bränt ur sig efter att ”ha satsat sitt krut” på att ställa krav.20 Ett an-
nat exempel är hur dessa nya personer hade andra uppfattningar om 
hur kontakterna med kommunen och Vägverket sköttes på bästa 
sätt: 

 
15 Intervju med representant för Bäckaby sockenråd. 
16 Undantaget är fallstudien i Norra Venjan där de mer beskriver det som en chans att 

få vägen åtgärdad snabbare om de tog möjligheten att delta i Projekt Landsbygds-
vägen som presenterades för dem.  

17 Betydelsen av ekonomiska förutsättningar diskuteras utförligare i kap. 8. 
18 Ström, 2002:82.  
19 Se föregående citat, s 143. 
20 Intervju med representant för Fröderyds sockenråd. 
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Ja, det var ju rätt så högljutt många gånger då [på 1980-talet]… Någon har väl 
dragit fram att det lovades det och det vid något tillfälle, men jag har lärt mig att 
man kommer mycket längre med en diskussion. Ja, man väcker mer sympati hos 
motparten om man uppför sig väl än om man hela tiden drar fram gamla saker 
som är sagda innan. Det tycker jag ju att jag har fått gensvar för utav även de and-
ra representanterna som har varit med i den här gruppen. /…/ För oftast är det 
ju, som sagt var, konflikter som kommer till ytan – ”vi har minsann blivit lovade 
innan”. Men vi sopade bort det där och sa att nu ska vi uppföra oss ordentligt.21 

Varifrån dessa nya personer hade fått sina förståelseramar ger fall-
studierna tyvärr inget bra svar på.22 Det troliga är dock att det rör 
sig om en kombination av personliga egenskaper och erfarenheter, 
samt influenser ifrån den mer övergripande diskussionen om väl-
färdsstatens framtida ansvarsområden som startade i mitten av 
1980-talet. Det vill säga, den diskussion som både introduktionen 
av civilsamhällesteorierna i Sverige och det ökande intresset för fri-
villigorganisationernas funktion i samhället kan ses som en del av. 

Slutsatsen att fokusförskjutningen ifrån missnöje till problemet i 
sig hade betydelse för de studerade processerna får stöd av bland 
annat Niklas Theodorssons forskning om lokala aktionsgrupper. 
Theodorsson har funnit att det inte är de mest högljudda grupperna 
som är de mest framgångsrika – istället var det i hans studie de 
grupper som lyckats åstadkomma ett bra samtalsklimat med politi-
kerna som fick mest gehör för sina krav.23 Även Anna-Karin Berg-
lund pekar i sin avhandling på betydelsen av en fungerande kom-
munikation mellan lokala utvecklingsgrupper och berörda kommu-
ner.24  

MOTIVEN 
Tillsammans med det upplevda problemet framstår i analysen också 
gruppmedlemmarnas motiv till sitt engagemang som en viktig kom-
ponent i förståelsen av processernas utveckling och resultat. Här 
kan man skilja mellan, å ena sidan, motivet till att engagera sig i 

 
21 Intervju med representant för Fröderyds sockenråd. 
22 Bl.a. beroende på att det empiriska materialet endast består av beskrivningar som är 

gjorda i efterhand, vilket gjort det svårt att gå djupare i analysen av hur, och varför, 
man tänkte som man gjorde i början av de studerade samarbetsprocesserna.. 

23 Theodorsson, 2001:142 f. 
24 Berglund, 1998:164 f. 
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grupperna och, å andra sidan, motivet till att kanalisera detta enga-
gemang i de här studerade projekten, det vill säga i samarbeten med 
kommunala och statliga organisationer.   

De motiv som framkommer i grupprepresentanternas beskriv-
ningar av varför de engagerade sig i grupperna har tydliga koppling-
ar till den ovan diskuterade förståelsen av situationen i bygden. I 
samtliga intervjuer med grupprepresentanterna är det den upplevda 
bristen i servicen och de konsekvenser som man ansåg att denna 
brist förde med sig – för dem själva och för bygden – som lyfts 
fram som det huvudsakliga motivet till att de beslutade sig för att 
engagera sig i gruppernas arbete. Det grupprepresentanterna beskri-
ver är mer eller mindre medvetna bedömningar av nyttan med det 
egna engagemanget. Dessa bedömningar gjordes bland annat ifrån 
den egna personliga situationen – det individuella egenintresset. Ett 
exempel på en sådan beskrivning är när en av grupprepresentanter-
na i Vetlandastudien talar om ett egenintresse som de flesta i byn 
delar: 

Och alla brydde ju sig om sina bilar och det är klart att då slapp man att tvätta 
bilen och rengöra den och så vidare. /…/ För vi så att säga talar ju i egen sak. 
... Det är ju det som har drivit oss egentligen, det är ju att vi har ett egenintresse i 
det.25 

Ett annat exempel är när man som anställd inom äldreomsorgen ser 
kooperativet som en chans att få vara med och påverka de egna ar-
betsvillkoren.26 Dessutom beskriver grupprepresentanterna motivet 
utifrån ett mer kollektivt gruppintresse – det vill säga, i termer som lik-
nar de problembeskrivningar som diskuterades ovan. Ett sådant 
exempel är när en representant talar om byns totala behov av ser-
vicen som ett motiv till engagemanget:  

Det avfolkades ju mer och mer, hus blev ju tomma och det var mindre 
barnfamiljer som flyttade tillbaka. … Och det var ju att nu jädrar måste vi göra 
någonting helt enkelt.27 

Samtliga grupprepresentanter som jag har intervjuat hör till dem som 
varit mest engagerade i respektive projekt.28 Men även när dessa myc-
ket aktiva grupprepresentanter talar om de som inte har satsat lika 

 
25 Intervju med representant för Bäckaby sockenråd. 
26 Intervju med representanter för Kooperativet Jägarbacken. 
27 Intervju med representant för Fröderyds sockenråd. 
28 Se diskussionen om urvalskriterier i kap. 4, s. 98. 
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mycket som de själva är det i första hand nyttan av det man jobbar 
för att åstadkomma som beskrivs som motivet för engagemanget: 

Och det är det jag menar: ska du få dem riktigt engagerade så är det lättare om de 
har ett egenintresse. […] och alla hade ju ett egenintresse som hade egen bil och 
skulle åka på vägen. […] För vi är ju inga idealister på det viset, utan vi har ett 
egenintresse i det. Det är bara så. Och det är därför som du lyckas lösa det här. 
Folk är intresserade av det här och vill ha det gjort. Och få en ändring till stånd.29  

Dessa motiv skiljer sig till stora delar ifrån de motiv som tidigare 
forskning lyft fram som viktiga för människors engagemang i frivil-
ligt arbete. De motiv som informanterna i en av dessa undersök-
ningarna uppger är istället värderingar; personlig utveckling; identitet; samt 
kamratskap – eller snarare en mix av ett antal motiv där dessa nu 
uppräknade motiv beskrevs som mer betydelsefulla än andra.30 Inte 
heller de motiv som har framhållits som viktiga för deltagandet i 
föreningslivet i allmänhet liknar de motiv som intervjupersonerna i 
den här undersökningen framhåller som viktiga. I SCB:s undersök-
ning om det svenska föreningsengagemanget beskriver man bland 
annat att dessa föreningar: underlättar värderade aktiviteter; erbjud-
er sociala kontakter; ger tillgång till värdefull information; skapar 
identitet; skapar samhörighet med en viss grupp; erbjuder en arena 
för kreativitet; samt stärker medlemmarnas politiska resurser.31 Det 
studerade engagemanget i den här undersökningen skiljer sig ifrån 
det engagemang som dessa två motivmixar relateras till, bland annat 
genom att de ovan refererade motivbeskrivningarna mer eller mind-
re medvetet kopplas till människors beslut att gå in som medlem-
mar, eller på annat sätt engagera sig, i redan etablerade organisation-
er, medan de frivilligt engagerade byborna i den här studien startar 
en ny organisation utifrån sin vilja att lösa problemet med äldreom-
sorgen respektive vägstandarden. Motivet att förbättra en bristande 
samhällsservice visar också att det här är frågan om ett annat sorts 

 
29 Intervju med representant för Bäckaby sockenråd. 
30 Habermann, 2001a. Motiv som inflytande, sociala förväntningar och karriärmotiv kom 

långt ner i den rangordning som gjordes av undersökningspersonerna. Resultatet är 
hämtad ifrån en nordisk undersökning där man undersökt motivet för ett engage-
mang i organisationerna Röda Korset; pensionärsorganisationer; frivilligcentraler; 
BRIS; samt arbetslöshetsföreningar. Se även Habermann, 2001b, för liknande slut-
satser, samt Jeppsson Grassman, 1997, som visat att människor som engagerar sig i 
socialt inriktade frivilligorganisationer gör det både för den egna utvecklingen och 
för att få möjlighet att göra något för andra.  

31 SCB, 2003:14. 
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samhällsengagemang än de mer fritidsaktivitetsbetonade verksam-
heter som de andra motiven implicerar. Här beslutar man sig för att 
satsa egna resurser, bland annat obetald tid, för att åstadkomma en 
samhällsservice som man bedömer som central för bygdens framtid 
och därmed även för möjligheten att personerna själva och deras 
släkt och vänner ska kunna leva kvar i denna bygd.32  

Dessutom kan gruppmedlemmarnas motiv kopplas till den fo-
kusförskjutning som beskrevs ovan. Ju mindre de förväntade sig 
kunna få den upplevda bristen i servicen åtgärdad genom att bilda 
opinion och ställa krav, desto mer motiverade blev de att själva för-
söka bidra till att problemet blev löst. Denna tolkning av grupper-
nas motivbilder stöds till viss del av den tidigare nämnda forskning-
en om kognitiva förutsättningar för sociala rörelser. Förutom ett 
upplevt missnöje lyfter denna forskning fram människors tilltro till 
att den tänkta formen av kollektivt handlande kan bidra till en lös-
ning på det upplevda problemet som en viktig förutsättning för att 
sociala rörelser ska uppstå och utvecklas.33 Bland annat i intervjuer-
na ifrån Vetlanda framkommer det hur gruppernas representanter 
gjorde bedömningar av om en frivillig arbetsinsats skulle kunna leda 
till att det upplevda problemet åtgärdades. Här var det några enskil-
da personer som tyckte att det verkade vara en bra idé att gå in med 
frivilligt arbete för att få vägarna förbättrade och som sedan lycka-
des få med sig andra bybor på idén: 

Det första jag fick höra när jag kom hem och började säga att vi skulle släppa till 
mark och det, så var det nästan en idiotförklaring av mig. För vi betalte minsann 
vägskatt vi med. Och då kom hela den här. Men jag sa att om inget händer då är 
det väl bättre att vi får något gjort. Och alla brydde ju sig om sina bilar.34 

Även i Holmöstudien talar grupprepresentanterna om att testa ett 
eget och konkret engagemang som ett alternativt handlingssätt när 
de inte hade nått någon framgång med enbart opinionsbildning. 

 
32 Jfr Bang & Sørensen, 1999; 2001, som lyfter fram både egenintresse och grupp-

intresse som motiv för människors lokala politiska engagemang. 
33 McAdam et al, 1996b:5. 
34 Intervju med representant för Bäckaby sockenråd. Även i slutrapporten för Projekt 

Glesbygdsvägar, 1989:15, beskrivs hur deltagarna på det inledande informationsmötet 
var tveksamma till att själva bidra till finansieringen. ”Den allmänna reaktionen då 
var att den vägskatt som var och en betalade var nog och att vägbyggnad helt är en 
statlig skyldighet, ett påstående som i sig är helt riktigt. En viss rädsla verkade också 
föreligga för att man skulle behöva bekosta hela vägprojekt med bygdens medel”. 
Men där beskriv samtidigt hur deltagarna på de följande seminarierna var mer posi-
tivt inställda. 
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Problemet upplevdes som så centralt att de var villiga att med egna 
arbetsinsatser försöka åstadkomma en förändring. Samtidigt var 
båda dessa projekt föregångare inom sina respektive områden och 
man kan därför fråga sig i vilken utsträckning som gruppernas 
medlemmar kunde göra en realistisk bedömning av betydelsen av de 
egna insatserna. Snarare kan deras överväganden beskrivas som att 
de inte bedömde sig ha något att förlora på att försöka, eftersom de 
inte såg något annat realistiskt sätt att få till stånd den efterfrågade 
servicen. Det egna engagemanget sågs som ett möjligt handlingsal-
ternativ, men i vilken utsträckning som det skulle vara genomför-
bart måste ha varit svårt att bedöma och därför borde det ha varit 
svårt att ha tilltro till att arbetet i grupperna skulle bidra till en lös-
ning på problemet.  

I de båda fallstudierna i Norra Venjan och Åmot är det inte 
möjligt att skilja mellan motiven till att engagera sig i gruppernas 
arbete och motiven till att gå in i respektive samarbetsprojekt. Detta 
beror, enligt min tolkning, främst på att grupperna i dessa fallstudier 
inte engagerade sig i det upplevda problemet speciellt mycket innan 
de fick idéerna om samarbetsprojekten presenterade för sig vid 
möten där deras presumtiva samarbetsparter var med som arrangör-
er. I Norra Venjan var det ett informationsmöte där Projekt Lands-
bygdsvägen presenterades och där Vägverket och länsstyrelsen stod 
som sammankallande. Men även här gjorde grupperna någon sorts 
bedömning av om den tänkta arbetsinsatsen var motiverad: 

Vi var med på det där mötet och vi tyckte att det lät så positivt så att vi startade 
en samtalsgrupp och funderade på – ska vi jobba vidare, är det någonting att 
lägga ner energi på det här? Men vi kom överens om att vi skulle göra det.35 

På samma sätt som i Norra Venjan presenterades tankarna om ett 
kooperativt äldreboende för Åmotsborna vid ett informationsmöte 
där kommunen var med som arrangör. Här hade parterna i samar-
betet Ingelsgården i Lövvik som förebild – ett kooperativt drivet 
äldreboende som har lyfts fram som ett lyckat exempel på lokalt 
engagemang:36 

Ja, vi var väl några stycken som var kvar och diskade efter det och då tyckte vi 
att idén var bra här i byn. Att de äldre skulle få bo kvar här hemma och inte 

 
35 Gruppintervju med representanter för Norra Venjans Intresseförening. 
36 Se t.ex. Björklund, 1996. 
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flytta ner till Ockelbo. Och politikerna i Ockelbo tyckte, för får de alla äldre ner 
till Ockelbo så har de inte plats för dem. Det insåg de väl alla redan då. … De 
pratade ju så målande också hur vi skulle få, hur de skulle hjälpa oss. Det 
skulle bli som uppe i Lövvik.37  

Till skillnad ifrån de övriga fallstudierna ger grupprepresentanternas 
beskrivning av processen i Åmot inte någon bild av ett strategiskt 
övervägande där den egna arbetsinsatsen sattes emot betydelsen av 
bristerna i bygdens serviceutbud åtgärdades. En trolig orsak till det-
ta är, enligt min tolkning, att man där under hela processen hade ex-
emplet Lövvik som förebild. Ingelsgården i Lövvik var ett bevis på 
att den föreslagna typen av samarbetsprojekt var en framkomlig väg 
för att skapa ett decentraliserat äldreboende. Av det föregående ci-
tatet ifrån Norra Venjan framgår det hur man där gjorde en bedöm-
ning men även där verkar de positiva förebilder som föregångarna 
till det riksomfattande Projekt Landsbygdsvägen – det vill säga 
bland annat samarbetet i Vetlanda – ha bidragit till deras beslut att 
engagera sig i samarbetet. Ser man istället på processerna i Vetlanda 
och på Holmön fanns där, som tidigare nämnts, inga sådana refe-
renser att tillgå när grupperna skulle skapa sig en förståelse av det 
egna engagemangets möjligheter, eller vilken potential ett samarbete 
mellan grupperna och respektive kommun (och vägverksorganisa-
tion) skulle kunna ha.  

I de tre fallstudier där grupperna beskriver handlandet som 
grundat i en mer eller mindre medveten bedömning sker detta, en-
ligt min tolkning, utifrån en vägning av problemets betydelse mot 
de egna insatserna. Däremot visar fallstudierna endast upp ett ex-
empel på att grupperna gjorde liknande bedömningar när det gällde 
samarbetsformen i sig. Den bild som växer fram i analysen är att 
grupperna gjorde bedömningen att de, om de ville få till stånd den 
efterfrågade samhällservicen, hade att anpassa sig till rådande om-
ständigheter. Och dessa omständigheter styrdes till stor del av hur 
kommunerna respektive Vägverket bedömde situationen. Samtliga 
grupper hade, som tidigare nämnts, någon form av erfarenhet av att 
ha misslyckats att få till stånd den efterfrågade samhällsservicen i 
kommunal respektive statlig regi. Och det finns inget som tyder på 
att man i de olika fallstudierna skulle ha tackat nej till om kommun-
en eller Vägverket hade skapat ett decentraliserat äldreboende res-

 
37 Gruppintervju med representanter för kooperativet Jägarbacken. 
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pektive bättre vägstandard helt i egen regi. Det var därför snarare 
frågan om att representanterna för de frivilligt engagerade grupper-
na inte såg några andra lösningar än att de bedömde just det arbets-
sätt som samarbetsprojektet erbjöd som det bästa handlingsalterna-
tivet bland ett antal olika handlingsalternativ.  

Även i Holmöstudien kan man se gruppens agerande som en 
reaktion på att kommunen inte visade något intresse för att på egen 
hand lösa problemet. Men till skillnad ifrån de övriga fallstudierna 
beskriver grupprepresentanterna här också olika fördelar som de 
menade att deras val att organisera sitt engagemang i en ekonomisk 
förening skulle innebära när det gäller relationen mellan gruppen 
och kommunen.38 Med en ekonomisk förening tyckte gruppen på 
Holmön sig ha hittat en lösning som möjliggjorde en tämligen själv-
ständigt driven verksamhet, där kooperativet skulle kunna använda 
resurserna mer kostnadseffektivt i jämförelse med en kommunal 
verksamhet – de skulle få sköta sig själva samtidigt som de skulle få 
mer äldreomsorg för pengarna.39  

CENTRALA RESURSER – ELDSJÄLAR 
Gruppernas beroende av sin omgivning, främst i form av resurser 
som de kommunala och statliga organisationerna hade kontroll över 
kommer att diskuteras som ett eget analystema i kapitel nio. Här av-
gränsar jag diskussionen till hur olika aspekter kopplade till grupper-
nas egna resurser kan sägas ha haft betydelse för de studerade pro-
cessernas utveckling och resultat.  

När man inom det organisationsteoretiska fältet diskuterar fri-
villiga organisationer och deras kännetecken är det bland annat 
medlemmarna och deras frivilliga och obetalda arbetsinsatser som 
lyfts fram som de viktigaste kollektiva resurser som organisationer-

 
38 Intervjuer med representanter för Serviceboende i Holmön. Även i intervjuerna 

med representanter för sockenråden i Vetlanda finns några reflektioner över samar-
betsformens betydelse i sig för samarbetsprojekten, men enligt min tolkning har 
dessa reflektioner i större utsträckning gjorts i efterhand – som en del i processen 
att förstå varför samarbetet där lyckades så pass bra som det gjorde. Att processen 
på Holmön till stor del skedde internt inom gruppen, medan såväl Vägverket och 
kommunen var drivande parter i processen i Vetlanda, talar för en sådan tolkning – 
det fanns på Holmön ett större utrymme för reflektioner inom gruppen, även om 
gruppens medlemmar också där har haft stora möjligheter att lägga till rätta sin be-
rättelse. 

39 Intervjuer med representanter för Serviceboende i Holmön. 
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na kontrollerar.40 Också inom forskningen om den så kallade frivilli-
ga/ideella sektorn har man beskrivit medlemmarnas obetalda ideella 
engagemang som den absolut viktigaste enskilda resursbasen för 
både enskilda föreningar och sektorn i stort.41 I internationella kom-
parativa studier har man dessutom funnit att drygt hälften av de 
tillfrågade tycker att det ideella och obetalda arbetet som känne-
tecknar frivilliga organisationer ger en speciell dimension till dessa 
organisationer som inte betalt arbete kan ge.42 Även inom forsk-
ningen om landsbygdsutveckling och lokal utveckling finns befolk-
ningens ofta ideella arbetsinsatser med som ett centralt tema – här 
är begreppet eldsjäl en vanlig benämning på de personer som enga-
gerar sig.43 En eldsjäl är enligt en definition:  

[S]amhällsbyggare som står för nytänkande. … en katalysator som kan locka 
fram dolda förmågor hos människor, bryta deras passivitet och väcka deras 
entusiasm för att få igång en förändringsprocess som garanterar att utvecklingen 
kopplas till lokala krafter.44  

Enligt denna definition är således en eldsjäl en person som själv en-
gagerar sig mycket i projektet och som samtidigt får med andra i ar-
betet. Läggs dessa teorier och tidigare forskningsresultat till det re-
sursberoendeperspektiv som är ett av de centrala inslagen i den här 
undersökningens analysram blir det intressant att studera engage-
manget i grupperna. Hur såg detta engagemang ut och vilka resurser 
tog de engagerade medlemmarna med sig in arbetet i grupperna?   

Oberoende av vilken operationalisering av begreppet ”engage-
mang” jag väljer att använda ger analysen av engagemangets omfatt-
ning och organisering i de fyra fallstudierna en tämligen likartad bild 
av vilka som engagerade sig i grupperna och vilka resurser som de 
tillförde gruppen.45 Utgår man till exempel ifrån antalet medlemmar 

 
40 Se t.ex. Ahrne, 1994b:66 f; Johansson, 1997:93 f. 
41 Wijkström & Lundström, 2002:192. 
42 Uttalandet som respondenterna hade att ta ställning till var ”Unpaid workers offer 

something different which could not be provided by paid proffesionals.” För Sverige 
var andelen som instämde 57 %; inte instämde 23 % och varken eller/vet inte 21 %. 
Frågan ingick i komparativ undersökning där även Danmark, Nederländerna, Stor-
britannien, Irland och Tyskland deltog. Dessa länders siffror för instämmer var 82 
%, 37 %, 56 %, 58 %, respektive 41 %. Ganskin & Smith, 1997, ref. ur Wollebæck et 
al, 2000:68. 

43 Se t.ex. Björklund, 1996:91 f.; Bull, 1993:34 ff.; Forsberg, 2003; Frånberg, 1994; 
Ronnby, 1997. 

44 Björklund, 1996:91. 
45 Dessa uppgifter är, när inga andra referenser anges, hämtade ifrån fallbeskrivningar-

na i kap. 5. 
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i grupperna visar det att kooperativet i Åmot har ungefär 25 procent 
av befolkningen som medlemmar. På Holmön är cirka en tredjedel av 
öns befolkning medlemmar i kooperativet.46 I Norra Venjan organi-
serar Intresseföreningen runt hälften av byborna. Här bör dock obs-
erveras att vägprojektet endast är en liten del av Intresseföreningen 
verksamhet. Det betyder att medlemsantalet inte säger så mycket om 
engagemanget i det här aktuella vägprojektet. Inte heller i Vetlanda-
studien har medlemsantalet en direkt koppling till just väghållnings-
projekten. I Bäckaby, till exempel, är alla som bor i socknen i princip 
medlemmar i sockenrådet. Medlemskapet är följaktligen inte något 
bra mått på engagemangets omfattning. Äldreomsorgsfallen visar 
dock att endast en minoritet av dessa byars befolkning engagerade sig 
i projekten i den utsträckning att de bestämde sig för att bli 
medlemmar i de ekonomiska föreningar som startades för att driva 
kooperativen. Samtidigt är medlemskapet inte något som grupperna 
tar allvarligt på. Tillhörigheten verkar inte i första hand regleras av 
något formellt medlemskap i den ekonomiska föreningen – snarare 
handlar det om en tillhörighet som bestäms utifrån en gemensam 
förståelse av vilka som kan anses vara en del av bygden, antingen 
som boende där eller utifrån någon annan anknytning. 

Om man istället utgår ifrån de uppgifter som finns om antalet 
personer som på något sätt aktivt deltagit i de studerade projekten 
resulterar det i ännu färre engagerade medborgare. Till exempel 
uppskattar man i Åmot att cirka tio procent har varit med och job-
bat aktivt för att kooperativet skulle förverkligas. I Vetlanda var det 
företrädesvis markägare utefter de aktuella vägarna och personer 
med tillgång till maskiner och andra användbara resurser som var 
med och jobbade aktivt. I Norra Venjan kom man aldrig så långt att 
det blev aktuellt med mer konkreta arbetsinsatser och där begränsas 
insatserna till dem som i arbetsgruppen var engagerade i planering-
en av projektet, det vill säga 5-10 personer. Fallstudien på Holmön 
ger en liknande bild av det aktiva deltagandet även om det här har 
varit svårt att få fram uppgifter om antalet engagerade under upp-
byggnadsprocessen. 

Engagemangets utbredning i byarna begränsas ytterligare om 
man dessutom väger in hur mycket de olika inblandade personerna 

 
46 I varken Holmön eller Åmot är det ett krav för medlemskap att man är bofast på orten 

och några av medlemmarna är också utflyttade bybor eller sommarboende. Det gör att 
den här beräknade andelen av den bofasta befolkningen ligger något högt. 



 
 
 
 
 
 
KAPITEL 6 

 166

har arbetat. Vid ett sådant hänsynstagande till arbetsinsatsen visar 
fallstudierna upp en bild av gruppernas engagemang där de huvud-
sakliga insatserna gjordes av en liten men synnerligen aktiv kärn-
grupp. Det var denna begränsade grupp som tog på sig det långsik-
tiga ansvaret för planeringen och administrationen av projektet, 
samtidigt som de även utförde mycket av det konkreta arbetet. När 
det gäller väghållningsfallen bestod denna kärna av enstaka person-
er. I Vetlanda var det ett fåtal personer i respektive socken som hör-
de till denna kärna. I Norra Venjan utfördes mycket av arbetet av 
en handfull personer, där ledaren för arbetsgruppen tog ett stort an-
svar. I äldreomsorgsfallen var denna kärna större. På Holmön be-
stod gruppen ifrån början av de cirka 15 deltagarna i den inledande 
studiecirkel. Samtidigt har huvudansvaret för projektet, att planera, 
bygga upp och driva Kaplangården, under hela den studerade pro-
cessen legat på ett par tre mycket aktiva personer. I Åmot har denna 
kärna under hela processen varit cirka 15 personer där man delade 
in sig i olika arbetsgrupper för att sprida arbetet inom gruppen. 

Sammantaget ger fallstudierna bilden av ett engagemang som till 
största delen bestod av en liten men mycket aktiv kärna. Dessa 
kärngrupper kan beskrivas med begreppet eldsjälar. De tog det 
långsiktiga huvudansvaret för projekten, samtidigt som de mobili-
serade en större grupp av inte lika engagerade bybor när tidsbe-
gränsade arbetstoppar krävde fler insatser och större resurser. I Vet-
landa gick de övriga engagerade in och utförde de konkreta arbets-
insatserna i direkt samband med att vägarna förbättrades. I äldre-
omsorgsfallen var det främst i samband med de konkreta ombygg-
nadsprojekten, när husen anpassades till äldreboenden, som denna 
större grupp av engagerade mobiliserades. Men inte heller under 
dessa tidsbegränsade och mer arbetsintensiva perioder av de studer-
ade processerna deltog således en majoritet av byborna med frivil-
liga insatser.47 Sammantaget är det här en bild av gruppernas enga-
gemang som stöds av tidigare forskning om eldsjälarnas betydelse 
för landsbygdsutvecklingsprojekt.48  

 
47 I Vetlandastudien tillåter det empiriska materialet inte en kvantitativ bedömning av 

andelen bybor som varit engagerade. Här skulle man kunna tänka sig att de aktuella 
markägarna utgjorde en majoritet av byborna. Men eftersom de studerade projekten 
med något enstaka undantag i huvudsak engagerat män kan man även här hävda att 
det frivilliga engagemanget inte omfattar en majoritet av befolkningen. 

48 Se t.ex. Bull 1993 & 1997; Frånberg, 1994; Ronnby, 1997:174. Se även Björklund, 
1996, och Projekt Landsbygdsvägen, 1997, som ger en liknade bild eldsjälarnas be-
tydelse för andra kooperativt drivna äldreboenden respektive vägförbättringsprojekt. 
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Till viss del kan detta utseende på engagemanget troligen för-
klaras av att de kommunala och statliga organisationernas ofta vill 
ha enstaka kontaktpersoner att bygga upp ett samarbete med. Be-
tydelsen av sådana önskemål/krav har lyfts fram i tidigare forskning 
och utvärderingar om landsbygdsutveckling.49 

När det gäller de resurser som kanaliseras in i gruppernas verk-
samheter talar fallstudierna för att det i första hand var personer som 
var i besittning av resurser som kunde vara viktiga i gruppernas arbe-
te som återfanns i den inre kärnan av mycket aktiva. På Holmön var 
en av eldsjälarna läkare och en annan arbetade inom hemtjänsten på 
ön. I Åmot var en av de som arbetade hårdast under ombyggnation-
en av kooperativets hus anställd på tekniska sidan i kommunen och 
kunde därför fungera som arbetsledare på bygget, några andra i 
gruppen var anställda inom den kommunala äldreomsorgen. I Vet-
landa var det i första hand bönder och företagare utmed de aktuella 
vägarna som engagerade sig. De hade bland annat erfarenheter av att 
driva vägsamfälligheter för enskilda vägar och hade även tillgång till 
en maskinpark som kunde användas i det konkreta arbetet. I Norra 
Venjan, slutligen, ingick bland annat representanter för olika skiftes-
lag50, som hade erfarenhet av att bygga och underhålla privata skogs-
vägar, i den arbetsgrupp som startades. Och representanterna för Int-
resseföreningen hade erfarenheter av att driva andra utvecklings-
projekt. Det är också i Norra Venjan som man tydligast uttrycker en 
tanke bakom detta sätt att samla ihop nödvändiga resurser: 

Så jobbar väl vi med allt vi försöker göra. Det är väl det här att man ska ta till-
vara den lokala resursen. Och då har vi ju märkt att börjar man titta så finns 
det lokal resurs och den som finns är villig att ställa upp för att någonting ska 
ske, för att det ska hända någonting.51  

De resurser som de olika deltagarna i grupperna förde med sig in i 
respektive samarbetsprojekt var kunskaper om den aktuella verk-
samheten, men också värdefulla kontaktnät och en bakgrund som 

 
Dessutom stämmer tolkningen med bl.a. Lundström och Wijkströms, 1997:298 f., 
slutsatser att så stor andel som 90 procent av det ideella arbetet i de föreningar som 
ingick i deras studie utfördes av personer som var regelbundet engagerade i förening-
arna. Övriga tio procent av arbetet utfördes enligt föreningarna av de som engagera-
de sig en eller ett par gånger om året. 

49 Se t.ex. Berglund, 1998:164 f.; Projekt Landsbygdsvägen, 1997:7. 
50 Skifteslag är en benämning på lokala förvaltningar som har en lång tradition i den 

här delen av landet. 
51 Gruppintervju med representanter för Norra Venjans Intresseförening. 
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underlättade för dem när de skulle diskutera med de kommande 
samarbetsparterna i projekten. En av de intervjuade representanter-
na beskriver till exempel att det var en fördel att ha tillgång till det 
språk som de olika myndighetsföreträdarna använde sig av. En an-
nan av de intervjuade grupprepresentanterna lyfter fram sina kon-
takter med personer inne på kommunen som en värdefull tillgång. 
Betydelsen av kontaktytor in i bland annat kommunernas organisa-
tioner är något som redan tidigare har lyfts fram i forskning om lo-
kal utveckling och lokal demokrati.52  

Det är i första hand de mycket engagerade kärngrupperna som 
kännetecknas av de resurser som beskrivits ovan, men även när det 
gäller de mer tillfälligt engagerade personerna var det ofta personer 
med värdefulla specialkunskaper som man försökte engagera i grup-
pernas arbete. Ett sådant exempel är när gruppen på Holmön enga-
gerade en arkitekt med anknytning till ön för att göra ritningarna till 
det planerade huset.  

ORGANISERINGEN 
Den ovan beskrivna fördelningen av engagemanget är inget som de 
intervjuade grupprepresentanterna ser som ett problem – snarare 
tvärtom. Här pekar fallstudierna på en koppling mellan å ena sidan 
de motiv till engagemanget som grupprepresentanterna beskriver 
och å andra sidan engagemangets omfattning och utseende – och i 
förlängningen gruppernas organisering. Eftersom motivet först och 
främst var att försöka få till stånd en viktig samhällsservice som 
man upplevt sig sakna, blev den huvudsakliga målsättningen för 
arbetet att förverkliga denna service. Därför var personer som hade 
resurser som var värdefulla för gruppens arbete viktiga att rekrytera. 
Och man valde en organiseringsform som man bedömde på ett ef-
fektivt sätt skulle kanalisera och strukturera dessa resurser i syfte att 
uppnå just detta mål. I de fyra fallstudierna finns det tydliga tecken 
på ett effektivitetstänkande när det gäller hur målsättningen för 
verksamheten kom att påverka organiseringen av arbetet. Grupper-
nas organisering av engagemanget och de resurser som engage-
manget förde med sig kan därför, med Max Webers terminologi, 
snarast beskrivas som målrationellt – det vill säga att gruppernas 

 
52 Se t.ex. Berglund, 1998:164 f.; Ronnby, 1991:210 ff.; Theodorsson, 2001:138 ff. 
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handlande styrdes av deras bedömningar av hur de effektivast skulle 
kunna uppnå målet att få till stånd den efterfrågade servicen.53  

Ett exempel på detta målrationella handlande är att det finns en 
skillnad mellan de olika verksamhetsformerna när det gäller hur or-
ganiseringen av arbetet utvecklades i takt med att projekten fram-
skred. Under det inledande arbetet, då projekten planerades och 
processerna initierades, var organiserandet av det frivilliga arbetet 
tämligen lika i samtliga studerade fall. Man samlade ihop olika in-
tresserade och användbara aktörer, individer, företag med mera, och 
utsåg löst sammansatta arbetsgrupper runt enstaka ansvariga kon-
taktpersoner för hela projektet eller delar av det. Den organisations-
form som samtliga grupper inledningsvis valde att arbeta i var såled-
es informell och flexibel till sin karaktär. I väghållningsfallen organi-
serades befolkningens engagemang under hela processen i sådana 
löst sammansatta och informella arbetsgrupper och nätverk. Dessa 
arbetsgrupper var i sin tur relativt löst kopplade till intressefören-
ingen respektive sockenråden – det vill säga, organisationsformer 
som var inarbetade i de sociala sammanhang som studerats, men 
som även de kännetecknades av ett informellt arbetssätt. Represen-
tanterna för Norra Venjans Intresseförening beskriver arbetsproces-
sen i gruppen så här:  

Tanken var ju den – vad kunde besparingsskogen i Lima bidra med? Vad kan 
besparingsskogen i Venjan bidra med? Vad kan maskinfirmor och entre-
prenörer bidra med? Vi försökte plocka ihop så mycket som möjligt för att få en 
god bakelse som Vägverket – OK, det här har vi.54 

Men i de två äldreomsorgsfallen organiserades gruppernas arbete, 
efter det inledande arbetet i de informella studiecirklarna och ar-
betsgrupperna, i en mer strukturerad och formell organisationsform 
än i väghållningsfallen. I dessa äldreomsorgsprojekt valde grupperna 
att starta en avgränsad organisation för just denna verksamhet; en 
ekonomisk förening där verksamheten drivs enligt antagna stadgar 
och där årsmötet har den högsta beslutanderätten.55 

 
53 Weber, 1983:18. Weber skiljer mellan fyra handlingstyper: 1. Målrationellt, 2. Värde-

rationellt, 3. Affektivt, samt 4. traditionellt, samt beskriver en handling som målratio-
nell om den görs ”för uppnående av aktörens egna rationellt eftersträvade och kalky-
lerade mål”. Se även t.ex. Lundquist, 1983. 

54 Gruppintervju med representanter för Norra Venjans Intresseförening. 
55 Den mer informella organiseringsformen, som samtliga grupper startade med och 

som väghållningsgrupperna fortsatte med, har enligt min läsning stora paralleller 
med den organiseringsform som inom forskningen om sociala rörelser har benämnts 
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Dessa skillnader i organisationsstrukturen kan, enligt min tolk-
ning, till viss del förklaras utifrån skillnaderna i verksamheternas art. 
Att enbart grupperna i äldreomsorgsfallen startade ekonomiska för-
eningar stämmer väl överens med teorier som menar att långsiktig 
verksamhet som genererar kollektiva resurser kräver en mer regler-
ad organisering. Mer formella organisationsformer gör det lättare att 
kontrollera såväl verksamheten i sig som de resurser som verksam-
heten genererar.56 Äldreomsorgsprojekten är exempel på långsiktiga 
verksamheter där kooperativen kom att få ansvaret för både avlön-
ad personal och stora kollektiva resurser, främst i form av byggnad-
er. De båda äldreomsorgsprojekten var också mer omfattande än de 
båda väghållningsfallen – både när det gäller arbetsinsatserna och 
tidsperspektivet. I väghållningsprojekten deltog grupperna i proces-
ser som avslutades när de aktuella vägarna hade blivit åtgärdade och 
de resurser som genererades i verksamheten – de förbättrade vägar-
na – kontrollerades inte av någon enskild organisation. I väghåll-
ningsprojekten fanns det enligt den här tolkningen inget behov av 
en mer formell organisering av gruppernas engagemang.  

Med tanke på den kommande diskussionen om fallstudiernas 
eventuella stöd åt civilsamhällesteoriernas beskrivningar av det fri-
villiga samhällsengagemangets funktion i samhället, är det intressant 
att ingen av grupprepresentanterna framhåller att det skulle ha varit 
viktigt att få med så många som möjligt i arbetet.57 I intervjuerna 
med grupprepresentanterna nämns inte motivet att det skulle vara 
något positivt för bygdens utveckling med ett spritt deltagande. 
Snarare kan fallstudierna tolkas som att ett frivilligt engagemang 
som fördelar sig jämnt över byns hela befolkning inte betraktas som 
realistiskt:  

Och där har jag inget långsint emot dem som inte ville göra något jobb. För det 
får man bjuda på när det är en sådan här sak. De finns alltid, var som helst i 
samhället, om det ska göras någonting.58  

 
som ”social movement community”. Jfr t.ex. McCarthy, 1996:143, som diskuterar en 
uppdelning mellan ”social movement organizations” respektive “social movement com-
munity”.  

56 Se t.ex. Ahrne, 1994b:12 f. 
57 Men i äldreomsorgsfallen pratar grupprepresentanterna om vikten av att sprida ar-

betsbelastningen på fler personer. 
58 Intervju med representant för Fröderyds sockenråd. 
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Det är också en förståelse av den här typen av frivilligt engagemang 
som en av representanterna menar även gäller för landet i sin helhet: 

Sedan fanns det alltid någon som inte ställde upp och det hade kvittat vad vi 
hade gjort så hade de inte ställt upp ändå. /…/ Aktiva är ju de som går på 
mötena och vill delta i något arbete. Jag skulle säga att tio procent av de som bor 
i bygden är riktigt aktiva. Så där skiljer vi oss nog inte så mycket ifrån övriga 
landet.59 

Till detta kommer att man ifrån gruppernas sida visade upp ett i det 
närmaste totalt ointresse för organiseringens form. Organiserandet 
av arbetet var inget som man lade någon vikt vid. Ett exempel på 
detta är att man tog lätt på det formella medlemskapet. Det är en-
dast i Åmot som man har ett krav på att de som utnyttjar organisa-
tionens resurser, det vill säga bor i äldreboendet, är medlemmar i 
kooperativet.60 Den lösare organiseringsformen uppfyllde till stora 
delar gruppernas organiseringsbehov i det inledande arbetet – nå-
gon mer formell organisering behövdes inte för att mobilisera de 
resurser som krävdes för att sätta igång processerna.61 Organiser-
ingsformen började formaliseras först när, och i den utsträckning, 
det behövdes för ett mer långsiktigt åtagande och då stora värden 
kom att knytas till organisationen. 

Samtidigt utformades gruppernas organisering inte enbart ut-
ifrån hur de bäst kunde ta tillvara de egna resurserna. Som kommer 
att framgå av den kommande diskussionen ändrades också grupper-
nas organisering som en reaktion på de krav och signaler som kom-
munerna och Vägverkets organisationer kom med i takt med pro-
cessernas utveckling. Gruppernas organisering är ett tydligt exempel 
på den växelverkande påverkan mellan process och aktörer som 
analysramen lyfter fram. 

 
59 Intervju med representant för Bäckaby sockenråd som även uttalar sig utifrån sin er-

farenhet av att ha jobbat i det rikstäckande Projekt Landsbygdsvägen.  
60 Stadgar för kooperativet Jägarbacken. 
61 Med ett lånat begrepp ifrån forskningen om sociala rörelser kan man säga att det i de 

sociala landskap där de studerade interaktionsprocesserna ägde rum fanns en micromo-
bilization context  – dvs. olika informella band mellan människor i deras vardagsliv 
som även fungerar som en solidaritets- och kommunikationsstruktur när man beslut-
ar sig för att gå ihop och handla kollektivt. Se t.ex. McCarty, 1996:143. 



 
 
 
 
 
 
KAPITEL 6 

 172

 

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 
Hur kan då denna genomgång av olika dimensioner hos de studer-
ade grupperna sammanfattas? Analysen har synliggjort i första hand 
fyra centrala dimensioner som alla på olika sätt är sammanlänkade 
med varandra. Den första dimensionen är de upplevda problemen 
och de upplevda handlingsalternativ som kan kopplas till dessa upp-
levda brister. Här visar fallstudierna hur grupperna med hjälp av oli-
ka kognitiva raster tolkar sin omvärld olika och utifrån denna tolk-
ning tar olika beslut om hur de ska/kan handla. Analysen lyfter 
fram två centrala förståelseramar som har fått olika stort utrymme i 
de olika fallstudierna. I de studerade grupperna var det förståelsen 
att man som medborgare i dessa bygder inte kunde förvänta sig att 
få de upplevda serviceproblemen åtgärdade av kommun/Vägverket 
helt på egen hand som blev den dominerande. Denna förståelseram 
gav ett handlingsutrymme för grupperna som omfattade ett eget an-
svarstagande för den konkreta produktionen av den aktuella servi-
cen. Samtidigt kan man se mer eller mindre tydliga inslag av en för-
ståelseram som kan kopplas till ett tidigare konfliktläge där medbor-
garnas handlingsutrymme i första hand ansågs bestå av opinionsbil-
dning och kravställanden. Den förståelseram som växte sig starkare 
hos de studerade grupperna och som inkluderade ett eget ansvarsta-
gande, fungerade, enligt min tolkning, som en möjliggörande förut-
sättning för att samarbetsprojekten skulle utvecklas och ge önskat 
resultat. Samtidigt är det inte fråga om antingen eller. Mellan fallstu-
dierna finns det en variation, till exempel när det gäller hur konsek-
vent en förståelseram användes och i vilken utsträckning som de 
olika förståelseramarna konkurrerade med varandra.  

Den nya förståelseramens genomslagskraft har i de studerade 
fallen en koppling till hur angeläget grupperna bedömde det vara 
för dem själva och bygden att få de upplevda problemen åtgärdade 
och vad de bedömde att kommunen och Vägverket kunde tänka sig 
bidra med. En sådan koppling finns även till den andra centrala di-
mensionen – motiven till gruppmedlemmarnas engagemang. De 
motiv som uppges av grupprepresentanterna kan direkt kopplas till 
det upplevda problemet och vikten av att åtgärda detta. De intervju-
ade grupprepresentanterna beskriver både de själva och andra 
gruppmedlemmar hade gjort mer eller mindre medvetna bedöm-
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ningar innan de beslutade sig för att engagera sig. De bedömningar 
som gruppernas medlemmar gjorde innan de beslutade sig för att 
satsa sin tid och energi i gruppernas verksamhet var i första hand 
om den efterfrågade servicen var tillräckligt viktigt för att de skulle 
försöka åstadkomma en förändring. Ju angelägnare man bedömde 
det var att bristerna i serviceutbudet åtgärdades desto villigare ver-
kar man ha varit att ställa upp och engagera sig. Bedömningen av 
hur viktig den efterfrågade samhällsservicen var gjordes dessutom i 
första hand utifrån den praktiska nyttan som den ansågs ha för dem 
själva och/eller bygden. De pragmatiska motiven hade enligt min 
tolkning en central betydelse för gruppernas deltagande i de studer-
ade interaktionsprocesserna – för hur gruppernas engagemang kom 
att se ut; för hur detta engagemang kom att organiseras i grupperna; 
samt för hur grupperna kom att förhålla sig till de aktuella samar-
betsparterna. 

Den tredje och fjärde dimensionen är följaktligen nära samman-
länkade. Den tredje dimensionen omfattar det engagemang som ka-
naliserades genom grupperna och de resurser som detta engage-
mang förde med sig. Engagemanget i de undersökta fallen var i hu-
vudsak koncentrerat till små men mycket aktiva kärngrupper. Dessa 
eldsjälar förde med sig värdefulla resurser in i grupperna och samar-
betsprocesserna. De hade kunskap om de aktuella verksamhetsom-
rådena, samtidigt som de hade värdefulla kontaktnät och andra eg-
enskaper som underlättade kontakten med samarbetsparterna i pro-
cesserna. De lyckades dessutom koppla personer med olika expert-
kunskaper till grupperna. De pragmatiska motiven kom enligt min 
tolkning att få betydelse för vilka resurser som ansågs som viktiga 
för gruppernas arbete och därmed även för vilka som kom att enga-
gera sig i grupperna. På samma sätt verkar motivbilden ha påverkat 
den fjärde dimensionen – organiseringen av det engagemang som 
grupperna kanaliserade – som även den kan beskrivas som målratio-
nell. Löst sammansatta och informella arbetsgrupper med ett nät-
verk av värdefulla kontakter kopplade till sig bedömdes vara ett ef-
fektivt sätt att uppnå det konkreta målet att få till stånd den efterfrå-
gade servicen. En mer formell organiseringsform infördes i äldre-
omsorgsfallen först när de skulle inleda den långsiktiga verksamhet-
en att driva äldreboendena och hade ansvaret för stora kollektiva re-
surser. 
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Samtidigt verkar det framförallt vara den egna insatsen och dess 
funktion i processen som gruppernas bedömningar omfattar. Grup-
perna gjorde, enligt min tolkning, en bedömning av i vilken utsträ-
ckning som de kunde förvänta sig att kommunen eller Vägverkets 
organisationer skulle förverkliga den efterfrågade servicen i egen 
regi. Men när man väl hade gjort bedömningen att man måste för-
söka ta på sig något av ansvaret själva om man skulle få till stånd 
servicen, verkar man endast i undantagsfall ha gjort medvetna be-
dömningar av de presumtiva samarbetspartnernas roll i ett eventu-
ellt samarbete och i en förlängning kopplat dessa medaktörers roller 
och ansvartagande till en bedömning av om samarbetet kunde ha en 
realistisk möjlighet att leverera den efterfrågade samhällsservicen. 
Enligt min tolkning gick grupperna in i samarbetsprojekten i första 
hand för att de inte såg något alternativt sätt att skapa ett decentrali-
serat äldreboende respektive bättre vägar – vilket bland annat fick 
till följd att grupperna i stor utsträckning hade att anpassa till sina 
medaktörers handlande och hade därmed små möjligheter att ställa 
krav på, eller komma med önskemål om, på vilket sätt som dessa 
medaktörer skulle samarbeta.  



7 
DE KOMMUNALA  

OCH STATLIGA 
ORGANISATIONERNA 

I det här kapitlet står dimensioner hos de kommunala och statliga 
organisationerna i fokus. På samma sätt som när det gällde grupper-
na har den jämförande analysen av de fyra fallstudierna synliggjort 
egenskaper hos kommunerna och Vägverkets lokala/regionala orga-
nisationer som enligt min tolkning kan sägas ha bidragit till förståel-
sen av de olika interaktionsprocessernas utveckling och resultat. 
Grundstrukturen i det här kapitlet är den samma som i det föregå-
ende. Det betyder att dessa organisationers förståelseramar, resurser 
och organisering utgör huvudrubrikerna även här. Men samtidigt 
belyses och diskuteras dessa fyra dimensioner här utifrån en annan 
synvinkel. De studerade kommunerna och vägverksorganisationer-
na är sedan länge stora och etablerade organisationer som bland 
annat kontrollerar de skattemedel som är tänkta att användas i pro-
duktionen av den efterfrågade samhällservicen. De är också både 
myndigheter och har huvudmannaskapet för de aktuella verksam-
heterna, med den maktposition och det ansvar för standarden på 
tjänsterna/produkterna som det medför. Dessa och andra förutsät-
tningar gör att kommunerna och vägverksorganisationerna hade en 
annan problembeskrivning, samt andra motiv och resurser, med sig 
in i de studerade processerna.  Det var också, enligt den analys som 
presenteras här, andra dimensioner när det gäller dessa organisati-
oners organisering som hade betydelse för de studerade samarbets-
processerna. 
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ETT UPPLEVT PROBLEM 
Även för dessa organisationer pekar analysen på betydelsen av ett 
upplevt problem. Bedömningen att det fanns allvarliga brister i den 
aktuella servicen var en viktig komponent i kommunernas och väg-
verksorganisationernas förståelseramar. En jämförelse mellan de ol-
ika fallstudierna visar dessutom att det fanns en tydligare samvariati-
on mellan, å ena sidan, skillnader i dessa organisationers förståelse-
ramar och, å andra sidan, graden av komplikationer i samarbetspro-
cesserna, än när det gällde gruppernas problembeskrivningar. Till 
skillnad från grupperna, som alla beskriver en upplevd brist i sam-
hällsservicen – om än av olika stor angelägenhetsgrad – finns det 
hos de kommunala och statliga organisationerna exempel på att 
nyckelpersoner i dessa organisationer inte upplevde något egentligt 
problem med den efterfrågade samhällsservicen överhuvudtaget. 
Det är Vägverkets lokala organisation i Norra Venjan-studien som 
beskriver sin syn på behovet av den efterfrågade samhällservicen 
med bland annat följande ord:  

Så den [den aktuella vägen] hade ju inte speciellt hög prioritet hos oss. Vi hade 
ju vägar som var betydligt sämre – som vi bedömde det utifrån våra kriterier. 
Och lite trafik var det också. … Så vi tyckte väl att den var relativt bra som 
den var. Men de var ju envisa och envetna om att någonting måste ske där uppe.1   

Norra Venjan är i denna undersökning den fallstudie där komplika-
tionerna var störst i processen och det framgår av intervjun med re-
presentanterna för den lokala vägverksorganisationen hur de gjorde 
en direkt koppling mellan sin bedömning av problemets storlek och 
angelägenhetsgrad och deras vilja att engagera sig i samarbetsprojek-
tet: 

Nä, men jag uppfattade väl det så här att eftersom vi inte tyckte att den här 
vägen egentligen var så himla het så fick ju de [Intresseföreningen] driva det. Och 
om inte de drev det så ägnade vi oss något annat.2 

I samtliga övriga fallstudier finns det material som tyder på att det 
inom de aktuella organisationerna fanns i alla fall några personer 
som bedömde att det fanns brister i serviceutbudet som var proble-

 
1 Gruppintervju med representanter för Vägverket i Falun. 
2 Gruppintervju med representanter för Vägverket i Falun. 
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matiska och därmed även var i behov av åtgärder.3 Den mest tudel-
ade förståelsen inom kommunen visar Holmöstudien upp. Här 
finns det empiriskt material som både pekar på att man ifrån kom-
munens sida inte upplevde problemet som centralt och att det fanns 
enskilda tjänstemän som ansåg att bristerna var angelägna att åtgär-
da. Å ena sidan uttalar sig planeringsutskottet i kommunen om att 
det inte fanns underlag för servicelägenheter på Holmön.4 Å andra 
sidan säger de intervjuade representanterna för gruppen på Holmön 
att de redan ifrån början av processen fått förståelse för den av dem 
upplevda bristen – bland annat av den dåvarande äldreomsorgsche-
fen i Sävars kommundelsnämnd.5 Denna före detta äldreomsorgs-
chef beskriver dessutom själv hur de holmöbor som inte längre kla-
rade sig med hemtjänst, utan måste flytta till ett äldreboende på 
fastlandet, inte trivdes och att det hänt att flytten förkortat de 
gamlas liv.6 

I de övriga två fallstudierna beskriver både kommunernas och 
Vägverkets representanter mer samstämmigt ett upplevt problem.7 I 
Åmot lanserade de styrande socialdemokraterna i kommunen redan 
inför valet 1991 tanken att man ville satsa på serviceboende i byarna 
Åmot, Lingbo och Jädraås – med motiveringen att de gamla ska ha 
möjlighet att bo kvar på sin hemort så länge som möjligt.8 Och un-
der 1994 fördes diskussioner mellan omsorgsnämnden och bland 
annat PRO i Åmot om ett decentraliserat äldreboende.9 I Vetlanda 
ansåg kommunen att de dåliga vägarna ute på landsbygden utgjorde 
ett problem som var angeläget att åtgärda. Och hos Vägverkets regi-
on Sydöst verkar det ha funnits en mottaglighet för tanken att deras 
traditionella sätt att prioritera vägar innebar en orättvis resursfördel-
ning inom länet och att kraven ifrån bland annat landsbygdsbefolk-
ningen i Vetlanda ägde sitt berättigande: 
 
3 Detta stöd fanns även hos Mora kommun i Norra Venjan-studien. 
4 Västerbottens-Kuriren, 900614. 
5 Intervjuer med representanter för Serviceboende i Holmön. 
6 Intervju med f.d. äldreomsorgschefen i Sävars kommundelsförvaltning.  
7 Det empiriska materialet är inte så fullständigt när det gäller de kommunala och stat-

liga organisationerna som hade varit önskvärt. Jag har endast haft möjligheten att in-
tervjua de personer som varit mest engagerade i processerna. Det är därför troligt att 
det även i dessa organisationer fanns de som hade en annan uppfattning, på samma 
sätt som det i Norra Venjan kan ha funnits personer med en mer positiv inställning 
till projektet. Men när det gäller de personer som av de inblandade beskrivs som 
nyckelpersoner i de studerade processerna, och som därför intervjuats i undersök-
ningen, skiljer sig bedömningen på det sätt som beskrivs här. 

8 Gefle Dagblad, 910912.  
9 PRO Pensionären, 1998.  
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I västra länsdelen i Jönköpings län hade vi större delen av vägarna belagda, men 
däremot i östra länsdelen hade vi bara cirka hälften av vägarna belagda. /…/ 
Fram till dess [när "Projekt Glesbygdsvägar" startade] hade vi jobbat mest nere 
i västra länsdelen och förbättrat vägarna där, och förbättrat för industrin där 
nere. Och här i östra länsdelen, ja, det var en avfolkningsbygd och behoven var 
inte så stora egentligen, som vi såg det, att få bättre vägar. Beroende på att tra-
fikmängden var liten. Fanns en industri ute på landsbygden här nere i Gnosjö 
eller Gislaveds kommun, så klart måste den ha en bra väg för att klara trans-
porterna. … I östra länsdelen var det en låg utveckling och vi gjorde ingenting åt 
vägarna och då blev utvecklingen ännu sämre. Det blev ju mycket minus där. 
Det var väl så det drog igång här borta.10 

Det är i de fallstudier som speglar de mest intensiva interaktions-
processerna mellan aktörerna – det vill säga i Vetlanda och Åmot – 
som representanterna för kommunerna och Vägverket ger det tydli-
gaste uttrycket för att det fanns ett verkligt och centralt problem i 
serviceutbudet som det var viktigt att få åtgärdat. I de övriga två fal-
len gjorde de kommunala och statliga organisationerna inte samma 
bedömning och där var dessa aktörer också mindre angelägna att 
hitta lösningar på problemen.  

Definitionen av problemet 
En annan viktig dimension i dessa organisationers förståelseramar 
är hur de definierade det upplevda problemet med serviceutbudet. I 
de två äldreomsorgsfallen definierade kommunernas representanter 
två olika problem. Det ena handlade om att äldreomsorgen inte var 
tillräckligt utbyggd i de aktuella bygderna – det vill säga en definiti-
on som till stora delar liknar den som grupperna i dessa fallstudier 
gjorde. I Åmotstudien kom denna problemdefinition till uttryck 
bland annat i den plan för omsorgen av äldre och funktionshindra-
de som Ockelbo kommun antog 1994.11 Även i Holmöstudien ut-
trycks denna förståelse. Bland annat definierar den tidigare äldreom-
sorgschefen i Sävar problemet i samma termer som gruppen använ-
der – när hon lyfter fram hur hon i första hand såg de gamla holmö-
bornas ovilja att flytta till fastlandet som det huvudsakliga problem-
et som Kaplangården var tänkt att lösa. Men hos kommunerna be-

 
10 Intervju med representant för Vägverkets region Sydöst. 
11 Ockelbo Kommun, 1994.  
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skrivs inte detta behov av äldreboenden ute i byarna som det enda 
problemet.  

I Åmotstudien identifierade kommunen även svårigheten att 
kunna erbjuda alla gamla och omsorgsbehövande invånare en lik-
värdig och kvalitativt bra äldreomsorg som ett centralt problem.12 I 
Holmöstudien upplevde kommunen, som tidigare nämnts, i alla fall 
inte i inledningsskedet av processen problemet lika uttalat som 
kommunen gjorde i Åmotstudien. Till exempel såg kommunens 
planeringsutskott inget behov av ett äldreboende ute på Holmön 
och de identifierar därför inledningsvis inget annat problem än det 
som den föregående äldreomsorgschefen definierar.13 Detta ska ses 
utifrån bakgrunden att de gamla holmöborna som behövde omsorg 
ute på ön var relativt få till antalet och att kommundelsnämnden i 
Sävar hade planer på att bygga ett större serviceboende inne i Sävar. 
När processen i Holmöstudien fortskred och den nya äldreom-
sorgschefen kom in i bilden identifierades dock även här problemet 
hur kommunen ska kunna ge alla gamla och hjälpbehövande invån-
are en bra äldreomsorg. Den nya äldreomsorgschefen i Sävar talar i 
intervjun i första hand om att kommunen är skyldig att erbjuda lik-
värdig äldreomsorg till alla som är i behov av sådan. Hennes prob-
lemidentifiering kommer bland annat fram när hon talar om förut-
sättningarna för omförhandlingen av avtalet 1997, men också när 
hon beskriver de problem som hon menar att verksamheten på 
Kaplangården står inför i framtiden.14 

Det problem som grupperna identifierade – att det saknades 
äldreboende där de gamla vill bo – förkommer således även hos 
kommunernas representanter. Men hos kommunerna identifierar 
man även ett annat problem – svårigheten att kunna ge alla gamla 
en likvärdig äldreomsorg med bra standard när man får allt mindre 
resurserna som ska räcka till ett allt större omsorgsbehov. Det prob-
lem som man definierade gemensamt med grupperna kom dessut-
om i första hand till uttryck i beskrivningarna av de inledande faser-
na i de studerade processerna. Det har varit svårt att i analysen ren-
odla både storleken på och betydelsen av kommunens förändrade 
problemdefinitioner i processerna i Åmot och på Holmön. Att pro-

 
12 Ockelbo Kommun, 1994.  
13 Intervju med f.d. äldreomsorgschef i Sävar kommundel och Västerbotten Kuriren, 

900614. 
14 Intervju med nuvarande äldreomsorgschefen i Sävar kommundel. 
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blembeskrivningen försköts kan till exempel ha haft samband med 
att de personer som lyfte fram samma problembeskrivning som 
grupperna slutade sina tjänster, och därmed försvann ut ur proces-
serna. Men följande beskrivning av hur kommunen kom att intres-
sera sig för ett decentraliserat äldreboende just i Åmot talar för att 
kommunen där redan ifrån början lade stor vikt vid det andra prob-
lemet, det vill säga hur de skulle klara den totala efterfrågan av äld-
reomsorg i kommunen: 

Det var Jädraås som började, som kom med idén initialt. När jag satt där nere i 
deras bruksråd så ville de göra en sådan här grej. Och då tog vi kontakt med ett 
byggföretag som tog fram en skiss på det här. Och började diskutera hur det 
skulle kunna se ut i Jädraås. Och sedan fördes det här in till kommunen och 
man började diskutera det här. Och då konstaterade man ungefär att det här var 
ett behov som fanns i alla byarna, både Jädraås, Åmot och Lingbo. Och då gick 
man [kommunstyrelsen] in ganska rått tycker jag. Jag ska inte säga att man 
snodde idén men man gick in och uttalade att man gärna såg det här. Och att 
man gärna såg det helst i Åmot för det var där det största behovet fanns. Både 
för att få någon ny näring och för att det fanns många gamla.15 

Även i väghållningsfallen synliggör analysen två olika förståelser av 
verksamheten väghållning. I studien i Norra Venjan identifierar rep-
resentanterna för den lokala vägverksorganisationen inget problem 
alls som kunde kopplas till den befintliga standarden på den berörda 
vägen. De beskriver istället hur vägen inte bedömdes vara i behov 
av upprustning, med hänvisning till att deras prioritering av vägun-
derhållet görs utifrån trafikintensitet och olyckstillbud. Samtidigt 
gör de en negativ koppling till de problem som gruppens represen-
tanter identifierar – det vill säga att vägen behövde förbättras som 
en del i utvecklingsarbetet i bygden:  

Jag tror att det hade varit skillnad om det hade varit en väg där det hade varit my-
cket folk som bodde efter den … Där det hade varit fastboende som hade känt en 
ganska direkt nytta av de här insatserna. Nu är ju nyttan lite grann perifer för 
gemene man. Som jag upplevde det här som var i inslag i TV ifrån södra Öster-
götland där folk var väldigt positiva och ställde upp med det ena och det andra. Det 
var liksom helt andra förutsättningar än vi jobbade med här uppe i Venjan. Ob-
jektet var kanske inte det bästa sett ur synen att ’låt Sverige leva’.16  

 
15 Intervju med f.d. planeringssekreteraren i Ockelbo kommun. 
16 Gruppintervju med representanter för Vägverket i Falun. 
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Vägverkets lokala organisation identifierade således varken ett eget 
problem, utifrån de gängse förståelseramarna inom Vägverket, eller 
såg en upprustning av vägen som en lösning på det problem som 
Intresseföreningen definierar. Fallstudien i Vetlanda skiljer sig ifrån 
studien i Norra Venjan genom att det där fanns representanter hos 
både kommunen och den regionala vägverksorganisationen som 
tyckte dels att standarden på de aktuella vägarna var otillfredsställ-
ande, dels att detta innebar ett problem för bygdens utveckling och 
framtid. Här var nyckelpersoner hos de organisationer som studer-
ats i fallstudierna – grupperna, kommunen och Vägverkets regionala 
organisation – överens om vilket huvudproblemet var. Det problem 
som identifierades av samtliga dessa aktörer i Vetlandastudien var 
att den dåliga vägstandarden inverkade negativt på landsbygdens ut-
vecklingsmöjligheter. Samtidigt vägleddes Vägverkets verksamhet i 
stort av den prioritering som Vägverkets lokala organisation i Falun 
beskrev ovan, och som bland annat kom till uttryck i normen att 
förbättringsbehovet för vägarna skulle bedömas utifrån samhälls-
ekonomisk störst nytta utifrån trafikintensitet och antalet olyckor.  

Hur dessa olika förståelser av den situation som var utgångspunk-
ten för de olika samarbetsprojekten konkurrerade med varandra om 
utrymme i de olika interaktionsprocesserna – och hur de påverkade 
och påverkades av dessa processer – kommer jag att återkomma till 
i kapitel tio. Här nöjer jag mig med att påpeka att de olika förstå-
elseramar som de kommunala och statliga organisationerna ger ut-
tryck för i sina beskrivningar av processerna i större utsträckning än 
när det gällde grupperna handlar om den egna organisationen och 
dess verksamhet. De kommunala och statliga organisationerna hade 
samtliga sådana positioner att de inte var lika beroende av 
medaktörerna i samarbetsprocesserna som grupperna var. Den 
ansvarsfördelning för de studerade verksamheterna som också 
kom till uttryck hos grupperna gör sig synlig även här. Kommuner-
nas och Vägverkets beskrivningar av sig själva är som dominerande 
producenter och huvudmän för de aktuella verksamheterna, med 
den maktposition i de studerade processerna som det innebär. Med 
det inte sagt att de kan beskrivas som helt självständiga. Även dessa 
organisationer visar tydliga tecken på ett omgivningsberoende, men 
av ett annat slag. Kommunerna i äldreomsorgsfallen hade till exem-
pel att hantera påtagliga förändringar i olika terrängförhållanden, 
bland annat i form av en negativ ekonomisk och demografisk ut-
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veckling. Men deras förståelseramar konstruerades och ombildades 
inte i första hand utifrån deras relation till grupperna eller andra 
medborgarna i bygden, utan i relation till en vidare omgivning där 
terrängförutsättningar som tillgången till skattemedel, statliga reg-
leringar och rekommendationer utgör centrala inslag. Jag återkom-
mer till dessa terrängförhållanden i de kommande kapitlen. 

MOTIVEN 
Även när det gäller de motiv som de intervjuade representanterna 
uppger finns det både skillnader och likheter jämfört med de bilder 
som gruppernas representanter ger. En likhet är att representanterna 
för de kommunala och statliga organisationerna i stor utsträckning 
beskriver sina motiv utifrån den upplevda bristen i serviceutbudet. 
De flesta av de intervjuade nyckelpersonerna inom dessa organisati-
oner betonar, som beskrevs ovan, hur de bedömde att det fanns en 
reell och problematisk brist i den service som organisationen erbjöd 
medborgarna i de aktuella bygderna. De uppger också att detta prob-
lem var ett centralt motiv för deras engagemang. Dessa organisa-
tioners engagemang ser dock lite annorlunda ut än gruppernas enga-
gemang. Kommunerna och Vägverkets lokala/regionala organisati-
oner var redan sedan tidigare i högsta grad engagerade i verksam-
heten i sig – både som huvudmän och som de största producenterna 
av den aktuella servicen. För dessa organisationer handlade besluten 
istället i första hand om huruvida de skulle engagera sig i respektive 
samarbetsprojekt. Det vill säga, om de skulle gå in i ett projekt som 
för dem innebar ett alternativt sätt att producera service som de 
under andra förutsättningar skulle ha kunnat producera på egen hand, 
inom den egna organisationen. Jämförelsen av fallstudierna talar 
också för att dessa organisationers tilltro till att samarbetsprojekten 
hade möjlighet att åtgärda de upplevda bristerna hade en central 
betydelse för processernas utveckling och resultat. Avsaknaden av en 
sådan tilltro hos dessa representanter var, enligt min tolkning, en 
viktigare begränsande förutsättning för processernas utveckling och 
utfall än vad motsvarande frånvaro av tilltro hos grupperna var.  

Det finns stöd för denna tolkning i samtliga fallstudier men väg-
hållningsfallen ger de tydligaste exemplen. I Norra Venjan visade 
inte Vägverkets lokala organisation upp någon entusiasm för tanken 
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att den här typen av samarbeten kunde vara ett konstruktivt arbets-
sätt när man skulle förbättra vägstandarden på landsbygden. Här 
fick den lokala vägverksorganisationen Projekt Landsbygdsvägen 
presenterat för sig uppifrån – ifrån den centrala organisationen i 
Vägverket. Representanterna för den lokala vägverksorganisationen 
beskriver det som att det kom ett påbud ifrån generaldirektören. 
Dessa representanter hade dessutom svårt att se poängen med den 
här typen av projekt: 

Och rent allmänt är det ju så här att oberoende av om man pratar med byar, 
representanter för människor, eller kommuner, eller framför allt näringsliv, när 
det gäller att någon annan än staten ska betala väghållning eller göra någon in-
sats så är alla väldigt positiva – Oh, det här ska gå jättebra! Ända fram till 
dess att det blir liksom verklighet. Och man ska ta fram plånboken eller göra 
någonting. Så lite grann så var nog jag lite skeptisk till att det skulle bli så 
mycket. För att det är ju stora pengar det handlar om när det gäller att bygga 
vägar. … Det blir snabbt miljoner av det.17 

Idén om samarbetsformen var inte förankrad i den lokala organisa-
tionen i Vägverket och när representanterna för denna organisation 
beskriver varför man beslutade sig för att genomföra förbättringsar-
betet på vägen helt i egen regi gör de det bland annat med orden: 

Det vart lite grann känslan av att har nu generaldirektören hittat på det här så 
klant (?) om man inte kan göra någonting. Men så är det ju. Och har man 
börjat prata ett par år så vill man ju att det ska bli något.18 

I den fallstudie som undersöker den process där samarbetet ha-
de de största komplikationerna, och där processen slutade med att 
den statliga organisationen genomförde det konkreta arbetet helt på 
egen hand, såg representanterna för den lokala vägverksorganisati-
onen det som ett krav uppifrån att projektet skulle genomföras. 
Men att det skulle genomföras som ett samarbete mellan Vägverket 
och Intresseföreningen verkar de inte ha uppfattat som en del av 
detta krav. Detta ska jämföras med Vetlandastudien, där samarbets-
processen kan sägas ha fungerat med minst komplikationer. För äv-
en om man inte heller här hade med sig alla inom organisationen på 
idén så var de betydelsefulla nyckelpersonerna i den här processen 
positivt inställda och drivande. Näringslivschefen i Vetlanda beskri-

 
17 Gruppintervju med representanter för Vägverket i Falun. 
18 Gruppintervju med representanter för Vägverket i Falun. 
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ver betydelsen av idéns förankring inom Vägverket – såväl i region 
Sydöst som i den totala organisationen – med följande ord:  

Det var en väldigt seg massa till att börja med. Men sedan började det att luck-
ras upp därför att vi fick med X från Vägverket centralt som var generaldirek-
törens närmaste och sedan fick vi med Y [i region Sydöst] som var väldigt positiv 
och så hade vi ju även typ Z här på Vägverket i Jönköping som i grund och botten 
hade en positiv inställning, det var inga problem där. Men du vet att det finns väld-
igt mycket folk i den där vägverkshierarkin som inte är anhängare till sådant här. 
/…/ Vi hade ju väldigt mycket möten med vägverksrepresentanter i hela Sverige 
enligt det här nätverket [Projekt Landsbygdsvägen] som gjordes upp. … och det 
fanns vid alla de här mötena några sådana där riktiga motståndare. Men de flesta 
var anhängare. Och de som har varit motståndare – i de länen har det inte hänt så 
speciellt mycket. Så det är så – det är en anda som man måste få in.19 

I äldreomsorgsfallen var det i Åmot som kommunen visade upp en 
uttalad tilltro till samarbetsprojektet. Där var kommunen drivande. 
De föreslog samarbetsformen och förespråkade i sin plan för äldre 
och funktionshindrade en kooperativ lösning som en möjlighet att 
kunna erbjuda äldreboenden ute i byarna. I Holmöstudien visar det 
empiriska materialet, som tidigare nämnts en dubbel bild när det 
gäller kommunens bedömning av om det fanns ett reellt behov eller 
inte. Samtidigt framgår det av intervjuerna att förslaget att driva 
verksamheten som ett kooperativ starkt bidrog till att kommunen 
slutligen beslutade sig för att engagera sig i projektet. Detta kan tol-
kas som att man ifrån kommunens sida började se möjligheterna i 
samarbetsprojektet när det utvecklade sig till ett samarbete mellan å 
ena sidan kommunen och å andra sidan en ekonomisk förening. 
Den formaliserade organiseringen i form av en ekonomisk förening 
kan sägas ha fungerat om en strukturering av samarbetet mellan 
gruppen och kommunen, vilket bland annat innebar att kommunen 
lättare kunde både beräkna och begränsa de egna insatserna.20 

 
19 Intervju med näringslivschefen i Vetlanda kommun. 
20 Samarbetsformen är således kopplad till de tidigare beskrivna organisationsformer-

na. I äldreomsorgsfallen reglerar organiseringen i form av ekonomiska föreningar 
inte endast den interna verksamheten. Den ger också struktur åt det långsiktiga 
samarbetet mellan grupp och kommun.  
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CENTRALA RESURSER – ELDSJÄLAR 
Som beskrevs redan i det föregående kapitlet kommer de olika orga-
nisationernas beroende av resurser ifrån omgivningen att diskuteras 
i kapitel nio. Där kommer således utbytet av resurser mellan de in-
blandade aktörerna att diskuteras. Här har jag istället valt att ta upp 
en speciell resurs hos kommunerna och Vägverkets lokala/regionala 
organisationer som analysen lyfter fram som en central möjliggöran-
de förutsättning för den här typen av samarbetsprojekt. Den resurs 
som jag tänker på är i vilken utsträckning som det i dessa organisati-
oner fanns personer som kan beskrivas i termer av eldsjälar och ha-
de därmed stora likheter med de personer som utgjorde gruppernas 
viktigaste resurser.21  

Några av de tjänstemän som hade en tilltro till samarbetsprojek-
ten beskrivs i det empiriska materialet med sådana formuleringar – 
de ses som personer som står för nytänkande; som får igång föränd-
ringsprocesser; och som lyckas väcka människors intresse för de 
projekt som de väljer att driva.22 Det är i fallstudierna av processer-
na i Åmot och Vetlanda som dessa kommunala och statliga eldsjälar 
syns tydligast. I Åmot är det främst den dåvarande planeringssekre-
teraren i kommunen som kan beskrivas som en eldsjäl.23 När det 
gäller Vetlanda framhåller de olika parterna den betydelse som dessa 
egenskaper hos näringslivschefen i Vetlanda kommun, men också 
hos den dåvarande planeringschefen på Vägverkets region Sydöst, 
hade för den studerade processen.24 Dessa tjänstemän beskrivs av 
andra, och sig själva, som kreativa problemlösare – att de inte är 
rädda för att testa nya lösningar eller för att tänja på gränserna. När 
näringslivschefen i Vetlanda beskriver sig själv gör han det bland 
annat med följande formuleringar: 

Jag har ju deltagit i lite olika projekt och ’Smidig myndighetsutövning: med risk 
för repressalier från högre ort’ hade de som rubrik en gång i tiden på mig. … 
Det är ju skämtsamt sagt, men jag är mycket för det här med smidiga lösning-

 
21 Se kap 6, s. 164, för en definition av begreppet eldsjälar. 
22 Jfr t.ex. Björklunds 1996:91; Ronnbys, 1997, beskrivningar av eldsjälar. 
23 Intervju med f.d. planeringssekreterare i Ockelbo kommun; Arbetarbladet, 970209. 
24 I en artikel i Smålandstidningen, 900912, sägs att denna planeringschef hos Vägverket 

”agerade som en väckelsepredikant, när han försökte peppa mötesdeltagarna i Vet-
landa”. Dessa mötesdeltagare bestod till största delen av intresserade medborgare ifrån 
de olika socknarna.  
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ar/…/ Så det är inte bra att alltid gå i skottlinjen – men det är roligare. Det 
är en utmaning.25 

Även den före detta planeringssekreteraren i Ockelbo kommun har 
beskrivits som en problemlösare och idéspruta som stått bakom en 
rad olika utvecklingsprojekt i kommunen. Mest känd är han sanno-
likt för att vara den som planerade och genomförde projektet Kuxa-
trafiken som innebar att Ockelbo blev den första svenska kommun-
en som införde gratis kollektivtrafik.26 

Dessa båda tjänstemän har också en annan egenskap som, enligt 
den jämförande analysen, fick stor betydelse för de studerade pro-
cesserna. Eldsjälar brukar beskrivas ’brinna’ för de projekt som de 
intresserar sig för och i dessa två fall var ett sådant projekt att få be-
folkningen i kommunen att bli mer engagerad i kommunens verk-
samhet. Näringslivschefen i Vetlanda kommun beskriver det själv 
med bland annat följande ord: 

Det finns väl inget som är så himmelens roligt som att åka ut i bygderna och 
träffa vanligt folk. Det tycker jag är tjusningen med allt arbetet. Det är något 
alldeles makalöst. Då får man en tillfredsställelse med vad man gör. /…/ De 
har gjort en jättefin insats privat men det är klart att enskilt och själva kan de 
inte göra det, utan de måste ha en stöttning från kommunen. Annars går det 
inte. Så ledsamt är det. Så vi har ju ett beroende och vi är beroende av dem. Jag 
menar, det handlar om samverkan här och inget är så roligt som att träffa med-
borgarna och göra något tillsammans med dem. Det är glädjande roligt.27 

Även den dåvarande planeringssekreteraren i Ockelbo beskriver sin 
inställning till människors delaktighet i samhällslivet med liknande 
formuleringar: 

Jag brukar säga så här. Skulle jag ha makt över en kommun då tror jag till ex-
empel att jag skulle ha en person anställd som hade tid och ork att bara arrange-
ra festligheter och den här typen av evangemang [att samla folk för att göra en 
sak och avsluta med en fest]. Alltså en slags festmänniska. Istället för att ha en 
bibliotekarie så skulle du kunna ha en människa som arrangerade byfester och 
hjälpte till och dra ihop sådant. Kanske inte just som stod och diskade och så-
dant, men som engagerade sig i folk och fick folk att göra grejer. För det tror jag 
är kollosalt viktigt.28 

 
25 Intervju med näringslivschefen i Vetlanda kommun. 
26 Se bl.a. Arbetarbladet, 970212 &  971003. 
27 Intervju med näringslivschefen i Vetlanda kommun. 
28 Intervju med f.d. planeringssekreteraren i Ockelbo kommun. 
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Dessa två tjänstemän kanaliserade både sitt kreativa problemlösande 
och sitt intresse för att få människor att bli delaktiga i kommunens 
verksamheter in i de studerade samarbetsprojekten och dessa resur-
ser kom att bli centrala för dessa processers utveckling och utfall. 
Bland annat beskriver en av grupprepresentanterna i Vetlandastudi-
en näringslivschefens betydelse för den processen med följande ord: 

Det måste man ändå säga att en sak som är väldigt viktig för att det här skulle 
lyckas och bli bra det var ju att kommunen var så välvillig och ställde upp. Det 
måste man nog ha klart för sig. Jag tror aldrig att det hade lyckats annars. Det 
är min personliga uppfattning – för hade inte X [näringslivschefen i kommunen] 
varit så positiv till det och varit en av de krafter som drev på så tror jag aldrig att 
vi hade lyckats. För hade vi fått nej ifrån kommunen – Bom stopp! 29 

I Åmotstudien beskriver gruppens representanter den tidigare pla-
neringssekreteraren som en central nyckelperson i de inledande fas-
erna i samarbetsprojektet. Sedan slutar han – innan samarbetet gick 
in i ett kritiskt konflikttillstånd mellan gruppen och kommunen. Av 
fallstudien går det inte att fastställa om hans försvinnande ifrån pro-
cessen bidrog till att samarbetet utvecklades i negativ riktning men 
min tolkning är att han fungerade som en möjliggörande förutsätt-
ning när han fanns i kommunen och eftersom han inte ersattes av 
någon liknande person kom hans frånvaro att bidra till att de upp-
komna komplikationerna utvecklades till en uttalad konflikt.  

Även i övrigt förekommer det tjänstemän som kan ses som vik-
tiga resurser för processernas utveckling och utfall. I Holmöstudien 
nämns den dåvarande äldreomsorgschefen, kommundelschefen och 
distriktsläkaren som stöttande och förstående kontakter i system-
et.30 I Vetlandastudien lyfter man också fram kommunikationsdirek-
tören på Länsstyrelsen.31 Norra Venjans Intresseförening talar om 
hur de fick ett bra stöd ifrån Mora kommun – i första hand är det 
kommunens gatuchef som beskrivs som en positiv kontaktman 
inne på kommunen. Däremot upplevde man i Norra Venjan inte 
samma stöd ifrån Vägverkets organisation.32 Samtliga nu nämnda 

 
29 Intervju med representant för Bäckaby sockenråd. 
30 Intervjuer med representant för Serviceboende i Holmön och f.d. äldreomsorgschef-

en i Sävars kommundel. 
31 Intervjuer med representant för Vägverkets region Sydöst och representanter för 

sockenråden i Bäckaby resp. Fröderyd. 
32 Gruppintervju med representanter för Norra Venjans Intresseförening. En av nyckel-

personerna inom Vägverkets lokala organisation i Falun beskrivs i intervjuerna som 
en kreativ problemlösare men eftersom han inte trodde på projektet i sig är det min 
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tjänstemän beskrivs av de intervjuade i fallstudierna som viktiga för 
att de studerade processerna skulle komma igång och för att man på 
olika sätt lyckades få till stånd den efterfrågade samhällsservicen. 
Samtidigt är det min tolkning att de tjänstemän som kan beskrivas i 
termer av eldsjälar hade större betydelse för att processerna av 
grupperna kom att upplevas som konstruktiva samarbeten. 

Betydelsen av tjänstemännens tilltro till samarbetsprojekten över-
ensstämmer till viss del med tidigare forskning om lokal utveckling. 
Ronnby beskriver till exempel kommunens roll som en möjliggörare 
med funktionen att initiera, inspirera, stötta, samordna, bistå och följa 
upp de lokala projekten. Han menar att ett gott samarbete mellan den 
lokala befolkningen och kommunen ger goda startresurser samtidigt 
som det utgör en garant för extern legitimitet.33 Ronnbys analys stöds 
också av tidigare forskning och utvärdering om den här typen av pro-
jekt inom såväl äldreomsorgen som väghållningen.34 Till stora delar 
stämmer dessa tidigare forskningsresultat med resultaten i den här 
undersökningen. I samtliga fyra fallstudier kom kommunen att på 
olika sätt bidra till att projekten kunde genomföras och resultera i att 
den efterfrågade servicen kom till stånd. Också i Holmöstudien där 
kommunens roll var tämligen passiv, är det tydligt att kommunen 
hade en viktig roll. Utan kommunens godkännande av idén om ett 
äldreboende ute på ön hade det aldrig kunnat förverkligas. Och 
kommunens samtycke innebar enligt en av gruppens representanter 
att projektets legitimitet gentemot andra myndigheter ökade, vilket 
underlättade gruppens interaktion med dessa organisationer.35 Även 
Berglund har visat att de lyckade lokala utvecklingsprojekten oftare 
hade väl utvecklade kontakter med den kommunala organisationen 
än de misslyckade projekt som ingick i hennes studie. De goda kon-
takterna berodde, enligt Berglund, bland annat på att medlemmarna i 
grupperna i de lyckade projekten också arbetade med landsbygdsfråg-
or som tjänstemän inom den kommunala förvaltningen eller var poli-
tiskt engagerade och bekanta med kommunens ledande politiker.36 

 
tolkning att han i första hand använde han dessa resurser till att få fram pengar till att 
genomföra upprustningen helt i egen regi.  

33 Ronnby, 1991:210 ff. 
34 Björklund, 1996; Projekt Landsbygdsvägen, 1997. 
35 Intervju med representant för Serviceboende i Holmön. 
36 Berglund, 1998:164 f. Något som dock skiljer denna undersökning ifrån Berglunds 

slutsatser är att hon betonar politikernas betydelse. Det är ett resultat som inte får 
något stöd här. I de här utförda fallstudierna är det främst kontakterna med tjänste-
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Ett annat stöd för min tolkning av fallstudierna i den här undersök-
ningen återfinns i Lars-Erik Olssons forskning om relationer mellan 
kommuner och olika socialt inriktade frivilliga organisationer. Där har 
han bland annat pekat på betydelsen av att i dessa relationer involvera 
personer som var positivt inställda till att verksamhet drevs gemen-
samt av flera olika organisationsformer.37 

I likhet med tidigare forskning visar således den här undersök-
ningen på betydelsen av kommunernas engagemang i och tilltro till 
samarbetsprojekten. Samtidigt har denna forskning inte lyft fram 
betydelsen av de kommunala och statliga eldsjälarna på det sätt som 
de här analyserade fallstudierna talar för. De ovan beskrivna tjänste-
männen i Vetlanda respektive Ockelbo kommun kan definitivt be-
skrivas i termer av eldsjälar och hade enligt min tolkning stor betyd-
else för processerna tillkomst, utveckling och resultat. 38 

ORGANISERINGEN 
Den jämförande analysen av de fyra fallstudierna har även synliggjort 
en dimension hos organiseringen av de kommunala och statliga 
organisationerna som enligt min tolkning kom att få betydelse för de 
studerade interaktionsprocessernas utveckling och resultat. Det hand-
lar om en förändring i den institutionaliserade förståelsen och regler-
ingen av dessa organisationers verksamheter och organisering. Som 
nämndes i analysramen har bland annat tidigare nyinstitutionell orga-
nisationsforskning pekat på att det under de senaste decennierna 
förekommit en förändringsprocess som kan beskrivas som en företag-
isering av organisationsformen i kommunala och statliga organisation-
er – det vill säga, man har börjat föra in olika aspekter av företagets 
organisationsprinciper, och ett marknadstänkande, i dessa organisa-
tioner.39 En annan benämning på spridningen av dessa organisations-

 
männen på en mellannivå som verkar ha haft den största betydelsen. Jag kommer att 
återkomma till denna skillnad mellan politiker och tjänstemän i kapitel 13.  

37 Olsson, 2000:37 f. 
38 Se även Lorentzens, 2001, argumentering för att civilitet (civility eller civicness) inte med 

nödvändighet hör hemma enbart inom civilsamhället. Civilt engagemang är enligt 
Lorentzen en individuell egenskap som kan komma till uttryck även i organisationer 
som räknas till stat eller marknad. De i den här undersökningen beskrivna kommunala 
och statliga eldsjälarna kan, som jag ser det, inte tolkas som något annat än exempel på 
hur ett civilt engagemang kommer till uttryck inom offentliga organisationer.  

39 Forssell & Jansson, 2000:23 f. 
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förändringar är new public management.40 Ett exempel på hur ett mark-
nadstänkande har kommit att påverka utformningen av olika former 
av offentlig verksamhet är att man har infört beställbar/utförare-
modeller och konkurrensutsatt produktionen av varor och tjänster.  

Ett sådant ökat marknadstänkande i den offentliga förvaltning-
en kom att få betydelse för de här studerade interaktionsprocesser-
na. Det är i Vetlandastudien som denna begränsande förutsättning 
kommer till tydligast uttryck.41 De första vägförbättringsprojekten 
av det slag som studerats här genomfördes i Vetlanda på den gamla 
Vägförvaltningens tid – det vill säga, innan man delade upp organi-
sationen i en beställande respektive en utförande part och konkur-
rensutsatte produktionsdelen av verksamheten. Representanten för 
Vägverkets region Sydöst beskriver den negativa inverkan som han 
menar att det införda konkurrenstänkandet har haft för möjligheten 
att genomföra den här typen av projekt: 

Då gjorde vi detta i egen regi. Vi upphandlade inte de här objekten som vi gör 
idag. Då körde vi det på löpande räkning och då hade han [vägmästaren] bra 
kontakter med entreprenörer och de boende. Och de boende ställde upp med sina 
traktorer och transporterade massor och lade sidtrummor med mera. … Det är 
svårare idag. I och med att vi idag måste konkurrensutsätta allting vi gör. Det 
måste ut på anbudsräkning. Det blir svårare att få till den egna insatsen … Vi 
har ju varit inne några gånger på att vi skulle föreskriva att byalaget släpper till 
ett antal resurser men det är väldigt svårt för entreprenören att räkna på detta. 
Det stämmer ju inte med maskindimensionering över huvud taget. De kan ha 
lite för små traktorer och för små kärror och entreprenörerna har stora grävma-
skiner och det är inte säkert att de här resurserna stämmer ihop.42 

Också möjligheten att låta medborgarnas bidrag bestå i att ta ett 
visst ansvar för det årliga underhållet påverkades av konkurrensut-
sättningen. En sådan överenskommelse gjordes när man lade ytbe-
läggning på samtliga vägar i Hultsjö socken. Sockenrådet gick här in 
och tog hand om underhållet av två vägar i tre år. Det är den enda 
gången som de frivilliga insatserna i väghållningsprojekten har an-
vänts till ett lite mer långsiktigt samarbete. Men konkurrensutsätt-
ningen bedöms således försvåra även här: 

 
40 Se t.ex. Pollitt et al, 2000. 
41 Även i Norra Venjan och Åmot finns exempel på hur ett marknadstänkande försvår-

at processerna men där rör det sig mer om institutionella terrängförhållanden varför 
jag återkommer till dem i nästa kapitel. 

42 Intervju med representant för Vägverkets region Sydöst. 
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Drift och underhåll upphandlas också. Länet har sju driftsområden och vi upp-
handlar dem på tre plus tre år. Så att entreprenörerna får dem på tre år plus 
option på ytterligare tre år. Och då är det svårt att gå in och ta bort några vägar 
mitt inuti ett område. … Men detta var i en skarv när vi inte hade konkurrens-
utsatt alla driftsområden. Vi gjorde inte det förrän 1997. Så fram till dess fanns 
det lite större möjligheter att göra sådana lösningar, men det är svårt idag.43 

Detta resultat kan jämföras med den diskussion som Filip Wijk-
ström, tillsammans med olika medförfattare, har fört om den betydel-
se som en ökad användning av ett näringslivsspråk, inom både den 
offentliga och den ideella sektorn, kan ha för relationen mellan dessa 
sektioner.44 Den här undersökningen pekar på att det inte enbart 
behöver vara i form av ett ändrat språkbruk som ett marknads-
tänkande idag påverkar dessa relationer. Även marknadstänkandets 
institutionalisering i olika organiseringsprinciper verkar kunna ha 
betydelse eftersom de kan försvåra för parterna att hitta ett utrymme 
där det går att samarbeta.45  

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 
Det här kapitlet har innehållit en diskussion om några av de mer 
centrala dimensioner hos de kommunala och statliga organisation-
erna som, utifrån den jämförande analysen, kan beskrivas som möj-
liggörande respektive begränsande förutsättningar för de studerade 
processerna. I likhet med det föregående kapitlet har dessa faktorer 
delats in under rubrikerna förståelseramar, centrala resurser och or-
ganisering. Även här har analysen pekat på hur två olika problemde-
finitioner fungerade sida vid sida i respektive interaktionsprocess. 
Här har fokus legat på den institutionaliserade förståelsen av hur 
respektive verksamhet bäst skulle bedrivas och vilka kvaliteter som 
skulle prioriteras. Och hur den etablerade förståelseramen i vissa av 
processerna fick en mer eller mindre uttalad konkurrens av en alter-
nativ förståelseram. Samtidigt kan man ur fallstudierna utläsa hur de 
kommunala och statliga organisationerna hade ett annat omgivn-

 
43 Intervju med representant för Vägverkets region Sydöst. 
44 Se t.ex. Hansson & Wijkström, 2001:65 f.; Wijkström, 2001; Wijkström & Lund-

ström, 2002:37 ff &211 ff. som även lyfter fram behovet av mer forskning.  
45 Se även Eikås, 2001, som efterlyser forskning om vad införandet av New Public Ma-

nagement i den offentliga sektorn, speciellt den ökande förekomsten av konkurrens-
utsättning, har betytt för frivilligorganisationers situation. 
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ingsberoende än de studerade grupperna. Kommunernas och Väg-
verksorganisationernas handlingsutrymmen begränsades och defini-
erades i större utsträckning av dessa organisationers tolkningar av 
terrängförhållanden än av interaktionen med grupperna. Jag har här 
också lyft fram den negativa betydelse som ett ökat marknadstänk-
ande i de kommunala och statliga organisationerna kom att få för 
parterna att hitta möjliga områden att samarbete om. Även detta 
marknadstänkande kan beskrivas i termer av institutionaliserade för-
ståelseramar som fungerade begränsande för samarbetsprojekten.  

Ett annat viktigt resultat av den analys som presenterats i det 
här kapitlet är att det i första hand var hos de kommunala och stat-
liga organisationerna som det finns skillnader som i sin tur kan 
kopplas till skillnader i komplikationer i processerna. I de samar-
betsprojekt som ingått i den här undersökningen finns det fler skill-
nader i dimensionerna hos de kommunala och statliga organisation-
erna än hos grupperna. En slutsats som kan dras av detta är att ut-
vecklingen och utfallet av den här typen av samarbetsprojekt är mer 
beroende av att egenskaperna hos de inblandade kommunala och 
statliga aktörer är möjliggörande istället för begränsande än vad de 
är av egenskaper hos de organisationer som kanaliserar medborgar-
nas samhällsengagemang. 

Analysen pekar till exempel på att det var av större betydelse för 
samarbetsprojektens utveckling och utfall i vilken utsträckning som 
det fanns nyckelpersoner inom de kommunala och statliga organisa-
tionerna som hade tilltro till samarbetsprojekten, och ville satsa sin 
tid på att utveckla ett samarbete med grupperna, än att grupperna 
var villiga att engagera sig. Även i övrigt visar fallstudierna på den 
centrala roll som tjänstemän på nyckelpositioner inom de kommun-
ala och statliga organisationerna hade för interaktionsprocessernas 
utveckling och resultat. Att det fanns eldsjälar inom dessa organisa-
tioner, som engagerade sig i samarbetsprojekten, var, enligt min 
tolkning, en viktig möjliggörande förutsättning för att processerna 
skulle utvecklas till konstruktiva samarbeten. Valet att genomgående 
beskriva processerna som samarbetsprojekt faller tillbaka på denna 
analys. Projekten beskrivs i termer av samarbeten eftersom de inte 
skulle ha kunnat genomföras av någon av aktörerna på egen hand. 
Men framförallt visar analysen på betydelse av de berörda kommun-
ala och/eller statliga organisationernas inställning till projekten.  



8  
TERRÄNGFÖRHÅLLANDEN 

I de två föregående kapitlen har jag beskrivit ett antal förutsättning-
ar som i första hand kan kopplas till huvudaktörerna i de olika pro-
cesserna. Dessa förutsättningar bör alla sättas i relation till de ter-
rängförhållanden som dessa aktörer hade att förhålla sig till. Till ex-
empel kan man inte särskilja organisationernas olika förståelseramar 
ifrån de materiella och strukturella villkor som de upplevde sig ha 
att hantera. Och betydelsen av aktörernas olika resurser måste sättas 
i relation till bland annat resurstillgången i omgivningen i övrigt. 
Även olika former av mer formella regleringar utgör terrängförhål-
landen som det är viktigt att väga in i analysen – bland annat statliga 
regleringar av de aktuella verksamheterna. Av de terrängförhållan-
den som jag kommer att diskutera här är några gemensamma för de 
fyra fallstudierna medan andra i olika utsträckning skiljer sig åt. De 
särskiljande terrängförhållandena kan i större utsträckning bidra till 
förklaringen av skillnaderna i processernas utveckling och resultat. 
Men samtliga terrängfaktorer som diskuteras i det här kapitlet kan, 
enligt min tolkning, ses som antingen möjliggörande eller begräns-
ande förutsättningar för den här typen av samarbetsprojekt.  

DEMOGRAFISKA OCH 
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Som framgår av beskrivningarna av fallstudierna i kapitel fem har 
samtliga processer det gemensamt att de förekom på den svenska 
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landsbygden under tidsperioden från slutet av 1980-talet och cirka 
ett decennium framåt. Därför var bland annat landsbygdsproblema-
tiken en gemensam terräng för de fyra samarbetsprojekten – även 
om det mellan de olika fallstudierna finns skillnader i hur stora des-
sa problem upplevdes vara för respektive bygd och hur man valde 
att hantera dem. En viktig del av denna problematik är få arbetstill-
fällen och en minskande befolkning som blir allt äldre eftersom det 
företrädesvis är de unga som flyttar för att få utbildning och arbete. 
Den minskade befolkningen innebär bland annat att kommunernas 
skatteunderlag minskar och den större andelen äldre får till följd att 
kommunernas utgifter ökar. Kommuner, som till stora delar består 
av glesbefolkad landsbygd, fick under den aktuella tidsperioden allt 
svårare att tillhandahålla service på den nivå som medborgarna un-
der årtiondena innan hade blivit vana att förvänta sig. Till detta kan 
läggas den allmänna försämring i kommunernas ekonomi som sked-
de i Sverige under 1990-talet med stora sparkrav och nedskärningar 
i verksamheterna som följd.  

Dessa strukturella förutsättningar fick enligt analysen konsekven-
ser för de studerade interaktionsprocesserna. Jag har redan i kapitel 
sex beskrivit hur det hos befolkningen inledningsvis i processerna 
skedde en förändring när det gällde vilka förväntningar de hade på 
kommunens respektive Vägverkets servicenivå. Grupperna gick ifrån 
att enbart ställa krav på dessa organisationer till att signalera en vilja 
att själva bidra till en lösning på det upplevda problemet. Denna för-
ändring skedde, som jag tolkar det, parallellt med att i alla fall delar av 
befolkningen började betrakta de offentliga resurserna som mer be-
gränsade än under tidigare år.1 Att ställa krav på kommunen och/ 
eller Vägverket framstod inte längre som ett lika genomförbart hand-
lingsalternativ när befolkningen började se det som en orealistisk lös-
ning av problemet att dessa organisationer skulle tillmötesgå kraven 
med de minskade resurser som de hade att fördela.  

Även de förståelseramar som representanterna för de kommun-
ala och statliga organisationernas ger uttryck för omfattar en förstå-
else av den ekonomiska situationen som problematisk. Samtliga 

 
1  I vilken utsträckning som en sådan förståelse av de offentliga resurserna i de aktuella 

organisationerna motsvarades av en reellt försämrad ekonomi, har inte studerats i det 
här arbetet. Här är analysen avgränsad till att i första hand studera de förståelser av 
den ekonomiska situationen som de olika parterna uttrycker. Det är således parternas 
tolkningar av dessa terrängförhållanden och hur dessa tolkningar kan ha bidragit till 
processernas utveckling och resultat som analysen har lyft fram.  
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kommunrepresentanter beskriver hur kommunernas ekonomi har 
försämrats under det senaste decenniet, samtidigt som kommunen 
har fått fler och mer omfattande arbetsuppgifter att utföra. I fallstu-
dierna kommer detta tydligast fram i äldreomsorgsfallen där kom-
munerna också är huvudansvariga för den aktuella verksamheten. 
De intervjuade kommunrepresentanterna talar mycket om den nya 
situationen inom äldreomsorgen och vad det betyder för verksam-
heten. Men de upplevda ekonomiska problemen återfinns även i 
väghållningsfallen. I Vetlandastudien beskriver kommunrepresen-
tanten hur kommunens möjligheter att delta i den här typen av väg-
hållningsprojekt har begränsats. När kommunens resurser minskat 
har det blivit svårare att argumentera för att resurser ska tas ifrån 
skolor och äldreomsorg till ett område där staten har huvudansvar-
et. Även hos vägverksorganisationerna återfinns en förståelse som 
grundar sig på bristande resurser och stora åtgärdsbehov men den 
uttrycks inte lika uttalat som av gruppernas och kommunernas re-
presentanter. Representanterna för vägverksorganisationerna talar 
dessutom mer om vilka prioriteringar som ska gälla vid fördelning-
en av resurserna än att resurserna är knappa i sig.  

En jämförande analys av situationen i dels ett av äldreomsorgs-
projekten, dels ett av väghållningsprojekten, visar tydligt att de eko-
nomiska förutsättningarna skiljde sig åt och att detta fick konsekven-
ser för samarbetsprojektens utveckling och resultat. Jämförelsen görs 
mellan processerna i Vetlanda respektive Åmot.  Dessa två processer 
visar i inledningsskedet upp många liknande förutsättningar. I båda 
fallen såg de statliga/kommunala organisationerna det som angeläget 
att få till stånd den efterfrågade servicen och dessa organisationer var 
dessutom drivande för att få igång samarbetsprojekten. De positiva 
ordalag som alla intervjuade personer i Vetlanda använder i sina be-
skrivningar av processen där återfinns också i de artiklar som skrevs 
om det inledande skedet av processen i Åmot.2 Men sedan händer 
något i Åmot.  

Det finns ett antal olika faktorer som jag menar bidrog till den-
na förändring3 – en av dessa faktorer är den drastiska förändring av 
Ockelbo kommuns ekonomi som skedde dessa år.4 För att hantera 

 
2 Intervjuer i Vetlanda studien och t.ex. Arbetarbladet, 970209 & 970612; Gefle Dag-

blad, 960926 & 970909.  
3 Se den sammanfattande beskrivningen i kap. 12. 
4 Se t.ex. Arbetarbladet, 980828, Gefle Dagblad, 970418. 



 
 
 
 
 
 
KAPITEL 8 

 196

den försämrade ekonomin gjorde kommunen påtagliga nedskär-
ningar och omprioriteringar i äldreomsorgen. Bland annat genom-
förde man, liksom i många andra kommuner, en omdefinition av 
den service och omsorg som hemtjänsten skulle erbjuda. Denna 
omdefinition resulterade till exempel i att verksamheten fokuserades 
på personlig omsorg på bekostnad av olika kringtjänster så som 
städning och inköp.5 Några sådana drastiska förändringar i de eko-
nomiska terrängförhållandena skedde inte i Vetlanda. Där lyckades 
samarbetsprojektets förespråkare i början av processen utverka 
öronmärka pengar ifrån Vägverkets centrala organisation och be-
hövde därför inte konkurrera om anslag med andra vägsatsningar. 
När sedan dessa centrala bidrag tog slut efter tre år kom bidrag ifrån 
EU:s strukturfonder in som en ny finansieringsmöjlighet. 

När de olika parterna i Åmotstudien ger sina förklaringar till 
varför konflikten uppstod mellan kooperativet och kommunen 
framhåller båda parter dessa förändrade ekonomiska förutsättning-
ar. Bland annat beskrivs hur den ekonomiska krisen i kommunen 
fick till följd att de ursprungliga tankarna att med hjälp av projektet 
ge ett mervärde – i form av en mötesplats för de gamla i byn som 
skulle göra steget att flytta ifrån det egna hemmet till äldreboendet 
mindre dramatiskt – tonades ner. När ekonomin försämrades kom 
verksamheten bli mer instrumentell och den planerades i första 
hand för att kunna ge så effektiv hemtjänst som möjligt. Det kom-
mer bland annat fram i intervjun med den före detta planeringsche-
fen i kommunen: 

Men själva grundidén var fortfarande som jag tyckte det att man skulle bygga 
upp någon typ av social bas. Lite de gamlas vardagsrum … Den tanken tycker 
jag att man, den blev liksom lite för funktionell sedan. Men det beror ju på att 
man inte hade pengar.6 

Denna utveckling kom, enligt min tolkning, att påverka både inrikt-
ningen på gruppens insatser och den verksamhet som blev resultat-
et av samarbetet. 

Även en jämförelse mellan, å ena sidan, Åmotstudien och, å an-
dra sidan, Holmöstudien talar för att de olika huvudaktörernas tolk-
ning av de demografiska och ekonomiska förutsättningarna hade 

 
5 Gefle Dagblad, 970602. Jfr t.ex. Szebehely, 2000, som beskriver en liknande utveck-

ling inom äldreomsorgen generellt i kommunerna.  
6 Intervju med f.d. planeringssekreterare i Ockelbo kommun. 
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betydelse för processernas utveckling och resultat. Processen på 
Holmön startade runt decennieskiftet 1990 medan den i Åmot kom 
igång 1994. De ovan beskrivna förändringarna i demografin och 
ekonomin kom därför in vid olika stadier av utvecklingen i de två 
processerna. Men jämförelsen av fallstudierna visar upp en föränd-
ring i förståelsen av de demografiska och ekonomiska som tidsmäs-
sigt sker ungefär samtidigt – runt åren 1996-1997 – efter det att de 
största nedskärningarna i kommunernas ekonomi genomförts och 
när problemen med en allt äldre och mer omsorgsbehövande befol-
kning hade kommit att uppmärksammats allt mer.7 

RELATIONEN MELLAN PERIFERI 
OCH CENTRUM I KOMMUNERNA 

Ett annat terrängförhållande som enligt min tolkning av fallstudier-
na fick betydelse för processerna är de relationer mellan de nuvar-
ande kommunernas centralorter och olika mindre kommundelscen-
tra som går att spåra tillbaka i tiden till nittonhundratalets två stora 
kommunindelningsreformer genomförda 1952 respektive 1974. 
Dessa reformer genomfördes i första hand utifrån argumentet att de 
skulle ge landet en effektivare kommunindelning där kommunerna 
skulle bli tillräckligt stora för att få möjlighet att erbjuda befolkning-
en den service som byggdes ut under samma tid. 8 Sammanslag-
ningarna av kommunerna skedde dock inte utan motstånd. I första 
hand var det 1974 års reform som väckte ogillande runt om i landet. 
Reformen var tänkt att ske på frivillig väg men det krävdes lagstift-
ning för att få de små kommunerna att ansluta sig till respektive 
storkommun och landsbygdskommunerna gjorde det ofta under 
stora protester. Dessa mindre kommuner använde dessutom i stor 
utsträckning sina ackumulerade tillgångar till satsningar i den egna 
kommunen innan sammanslagningen genomfördes – i bostäder, 
skolor, idrottshallar och så vidare. Dessa kommunreformer, och det 
sätt på vilket de ofta genomfördes, kom att bidra till att konflikter 
uppstod mellan centralorterna i de nya storkommunerna och de 
kommundelar som förr var självständiga kommuner.9   
 
7 Jag återkommer till betydelsen av denna förståelseförskjutning i kap. 10. 
8 Herlitz, 1999:394; Ivarsson, 1992:11. 
9 Jfr Herlitz, 1999:414, som argumenterar för att det var befolkningen i de små kom-

munerna som kom att förlora i makt och inflytande när kommunreformerna genom-
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Dessa konflikter ligger som en historisk bakgrund till de proces-
ser som studerats här. Tre av processerna har genomförts i bygder 
som tidigare var självständiga kommuner. Konflikten mellan cent-
rum och periferi kommer bland annat till uttryck i fallstudierna gen-
om att grupprepresentanterna visar upp en tydlig identitet som Hol-
möbo, Åmotbo, Norra Venjan-bo och Bäckabybo respektive Fröde-
rydsbo och denna identitet verkar till viss del grunda sig i en åtskill-
nad mellan dessa byar och centralorterna Umeå (Sävar), Ockelbo, 
Mora och Vetlanda. I fallstudierna kan man se mer eller mindre tyd-
liga spår av konflikter mellan de gamla självständiga kommunerna 
och de nuvarande centralorterna. Tydligast kommer dessa konflikter 
till uttryck i Norra Venjan: 

Hos oss har det cirkulerat sedan 1500-talet och framåt. Det här är av gammal 
tradition, att de här socknarna som har varit runt omkring de har kommit in 
till Mora och tiggt pengar – och slarviga och lortiga har de varit. Och det är myc-
ket av det där som jag tror sitter i på något konstigt vis – den där gärdsgårds-
mentaliteten. Och vi här uppe säger att – ja, ska morkarlar ha någonting med 
det där att göra då blir det ingenting. Och det märker vi fortfarande idag att det 
är längre ifrån Mora till Venjan än vad det är från Venjan till Mora.10 

Representanterna för grupperna uttrycker sig ofta i liknande, men 
inte lika drastiska, ”vi och dom”-formuleringar och de beskriver 
dessutom hur den egna orten missgynnas jämfört med de resurser 
som satsas på centralorten.11 Dessa beskrivningar kopplas dessutom 
ibland samman med uttalanden om hur kommunens administration 
finns för långt bort och att verksamheten är alltför byråkratisk, inef-
fektiv och centralstyrd. Även om Åmot aldrig har varit egen kom-
mun kommer också i den fallstudien denna konflikt mellan kom-
munen i centralorten och byn i periferin till uttryck. Ett sådant ex-
empel är när det intervjuade kommunalrådet i Åmotstudien beskriver 
nödvändigheten med att försöka komma förbi ett ”vi och dom”-
tänkande: 
 

fördes. Deras representation i de nya kommunerna minskade drastiskt eftersom det 
var personer ifrån centralorterna som kom att dominera de nya kommunfullmäktige-
församlingarna – bl.a. beroende på obalansen i befolkningstalen. Herlitz argumen-
terar även för att kommunreformernas demokratiska underskott, tillsammans med 
ett stöd till den lokala utvecklingen, var en förutsättning för att bygderörelsen skulle 
börja utvecklas i tidigare självständiga kommuner. 

10 Gruppintervju med representanter för Intresseföreningen i Norra Venjan. 
11 Jfr Theodorsson, 2001:139, som pekar på att de personer som engagerade sig i de 

lokala aktionsgrupper som han studerade upplevde det som att de blivit orättvist 
behandlade historiskt sett. 
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Det måste vara positiva signaler ifrån alla berörda i Åmot emot kommunen och 
kommunledningen, annars så blir vi bara något sånt där offentligt spottplank. 
Och det X säger i Åmot det tror folk på. Det Y eller Z säger i Ockelbo det tror 
de inte på. Så är det. Det är bara att lära sig. … I en by så är aldrig kommun-
ledningen med och spelar på samma [planhalva], eller aldrig men sällan. Utan 
det blir de och så blir det vi här. Är det så att vi inte försöker slå hål på det då 
tror jag att vi har betydligt längre väg att vandra för att nå framgång.12 

I fallstudien på Holmön uttrycks detta ”vi och dom”-perspektiv på 
ett sätt som delvis skiljer sig ifrån de övriga fallen. Här uttrycker bå-
de gruppens representanter och tjänstemännen hos kommunen en 
förståelse av Holmöns situation som så unik att den inte är jämför-
bar med andra delar av kommunen. Öns avsides läge, tillsammans 
med det låga befolkningsantalet, har bland annat inneburit att det 
ofta har varit fråga om speciallösningar när det gällt att tillgodose 
holmöbornas servicebehov.13 I de övriga fallstudierna delar de stu-
derade byarna sin situation med andra liknande byar i kommunen. 
Denna skillnad kom enligt min tolkning att påverka kommunernas 
vilja att ge sig in i de aktuella samarbetsprojekten. De speciella för-
utsättningarna på Holmön innebar en möjliggörande förutsättning 
för processen på Holmön jämfört med de andra studerade proces-
serna. I projekt som kunde leda till att andra kommundelar förvän-
tade sig liknande satsningar kan man förvänta sig att kommunen var 
mer angelägen att ha en genomtänkt strategi för kommunens insat-
ser, än i ett projekt som av alla inblandade sågs som en specialan-
passad engångsföreteelse. Ett stöd för denna tolkning är att proces-
sen på Holmön resulterade i att det efterfrågade decentraliserade äl-
dreboendet startade, trots att man hade ett relativt svagt stöd inom 
kommunen för projektet och dess målsättning.   

RELATIONEN MELLAN 
BEFOLKNINGEN OCH VÄGVERKET 

I väghållningsprocesserna var det, enligt den jämförande analysen, 
inte enbart relationen mellan den aktuella kommundelen och res-
pektive centralort som kom att påverka processerna. Även den his-
toriska relationen mellan medborgarna och Vägverket spelade här 
 
12 Intervju med kommunalrådet i Ockelbo kommun. 
13 Se t.ex. Glader & Ruda, 1993. 
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en viktig roll. De beskrivningar av befolkningens inställning till Väg-
verket som förekommer i dessa två fallstudier har många likheter 
med det ”vi och dom”-perspektiv som beskrevs ovan. Men samtid-
igt finns det här en central skillnad mellan fallen när det gäller grad-
en av missnöje med Vägverkets verksamhet och myndighetsutöv-
ning. I Norra Venjan beskriver både Vägverkets och gruppens rep-
resentanter en relation där det alltid kommer att finnas önskemål 
om ett bättre tillmötesgående och förståelse ifrån den andra parten. 
Samtidigt ger båda parter en bild av befolkningens kritik genom år-
en som relativt nertonad. Vägverket säger sig inte heller ha haft någ-
ra större problem med att få lösa in nödvändig mark vid olika väg-
byggen i dessa trakter.14 Och grupprepresentanterna säger att be-
folkningen i Norra Venjan med omnejd har varit relativt nöjda med 
det sätt som Vägverket skött vägarna i området.15  

Vetlandastudien ger en betydligt mer konfliktfylld bild av hur 
relationen mellan befolkningen och Vägverket såg ut innan den stu-
derade processen inleddes. Som beskrevs i kapitel sex talar repre-
sentanterna för grupperna och Vägverkets regionala organisation 
om relationen i termer av en ren konfrontation där det även före-
kom hot. I medborgarnas ögon var Vägverket en myndighet som 
inte skulle komma och bestämma över dem och deras egendom. 
Denna förståelse kom bland annat till uttryck i att det var vanligt att 
markägare satte sig på tvären när frågan om markinlösen blev aktu-
ell, vilket ledde till att relationen blev än mer ansträngd. Medborgar-
na återkom dessutom ständigt till både Vägverket och kommunen 
med krav på att vägarna skulle förbättras. Att bland annat frågan 
om markinlösen med tiden hade utvecklats till en så infekterad fråga 
i Vetlanda kom, enligt min tolkning, att påverka utvecklingen i den 
processen på en rad olika sätt. Det bidrog bland annat till att de oli-
ka aktörerna blev mer intresserade av att hitta ett sätt att förbättra 
vägarna. Och gruppernas erbjudande till Vägverket att hjälpa till 
med förhandlingarna med markägarna blev samtidigt mer intressant 
för Vägverket.16 

 
14 Gruppintervju med representanter för Vägverket i Falun. 
15 Gruppintervju med representanter för Norra Venjans Intresseförening. 
16 Jag återkommer till detta i de kommande kapitlen. 
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TIDIGARE OCH OMGIVANDE SERVICE 
Ur fallstudierna kan man även utläsa hur den omgivande serviceni-
vån, och hur servicen sett ut innan processerna inleddes, kom att 
påverka processerna utveckling och resultat. Ett sådant exempel är 
att den tidigare organiseringen av servicen var med och formade 
förståelseramarna för vad samarbetsprojektet förväntades resultera 
i. På Holmön hade äldreomsorgen tidigare varit dåligt utbyggd och 
den informella omsorgen hade varit förhållandevis omfattande. Det 
kooperativa äldreboendet förväntades därför inte enbart förbättra 
den kommunala servicen, utan kunde också ses som en möjlighet 
att ersätta delar av den informella omsorgen. I en jämförelse med 
Åmotstudien kan kooperativet på Holmön mer ses som en formali-
serad och kollektiv lösning av ett tidigare informellt och mer indivi-
duellt omsorgsarbete, medan kooperativet i Åmot mer framstår 
som en omorganisering av en tidigare kommunal service. Detta 
kom i sin tur, enligt min tolkning, att påverka hur parterna betrak-
tade verksamheten som drevs av de båda kooperativen. Ett exempel 
på dessa skillnader i förståelser är att parterna i Holmöprojektet tal-
ar om verksamheten som en privat verksamhet, den redovisas även 
under rubriken ”privat ålderdomshem” i kommunens statistik över 
äldreomsorgen.17 I Åmotstudien talar man istället om kommunal 
hemtjänst som drevs på entreprenad av ett kooperativ. 

När det gäller betydelsen av utseendet på den omgivande servi-
cen är väghållningsstudierna det tydligaste exemplet. I Vetlanda ut-
vecklades snabbt en gemensam förståelse hos grupperna och Väg-
verket att upprustningen av vägarna skulle innebära att dessa bela-
des med en ytbeläggning. Det är en förståelse som bland annat går 
att koppla till att många av landsbygdsvägarna i andra delar av regi-
onen redan var belagda, liksom stora delar av landsbygdsvägarna i 
övrigt i de södra delarna av landet. Även i Norra Venjan fanns det i 
inledningsskeendet önskemål ifrån befolkningens sida om en be-
läggning av den aktuella vägen men dessa önskemål avfärdades 
snabbt ifrån Vägverkets sida som orealistiska och ekonomiskt ohåll-
bara.18 Och eftersom grusvägar är vanliga i de norra skogsbygderna 
hade troligen en beläggning av vägen inte samma centrala plats i 
 
17 Umeå kommun, 2000. 
18 Bo Bävertofts personliga minnesanteckningar ifrån möten 951207 och 960401. 
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förståelseramen hos befolkningen i Norra Venjans som den hade 
hos befolkningen i Vetlanda. 

STATLIGA REGLERINGAR 
AV VERKSAMHETERNA 

Till de terrängförhållanden som lyftes fram i analysramen hör olika 
former av statliga regleringar. Jag har inte sett det som genomför-
bart att inom ramen för det här arbetet göra en mer omfattande ge-
nomgång av de statliga regleringar som kan tänkas ha påverkat de 
studerade processerna. När det till exempel gäller äldreomsorgen 
fick den under den aktuella tidsperiod mycket uppmärksamhet ifrån 
statens sida. Bland annat genomfördes den så kallade Ädel-reform-
en 1992 som förenklat uttryckt innebar att en stor del av ansvaret 
för hälso- och sjukvården för de äldre överfördes ifrån landstingen 
till kommunerna och att kommunerna på detta sätt fick ett mer 
samlat ansvar för äldreomsorgen. I samband med denna reform ge-
nomfördes ett stort antal utredningar om situationen inom äldreom-
sorgen – hur den skulle kunna förbättras och vad reformen var 
tänkt att åstadkomma.19 Enbart utvecklingen av regleringen inom äld-
reomsorgen under den här perioden skulle därför ge material till-
räckligt för ett eget forskningsprojekt.   

Istället har jag avgränsat mig till att titta på några av de mer 
centrala och formella regleringarna av de båda verksamheterna. För 
äldreomsorgen har jag i första hand studerat socialtjänstlagen som, 
tillsammans med hälso- och sjukvårdslagen, är den lagstiftning som 
styr kommunens ansvar för äldreomsorgen.20 Som ett komplement 
till lagstiftningen har jag även studerat dels den proposition som in-
nehåller intentionerna för Ädelreformen, dels den nationella hand-
lingsplan för äldrepolitiken som fastställdes 1998.21 Denna hand-
lingsplan är inte tvingande utan är tänkt att fungera som en rekom-
mendation som kommunerna kan välja att ansluta sig till eller inte. 
Men eftersom bland annat Svenska Kommunförbundet har varit 
med i utarbetandet av handlingsplanen kan den sägas vara förank-

 
19 Se t.ex. Socialstyrelsen, 1996. 
20 SFS 1980:620 med aktuella ändringsförordningar. Jag har utgått ifrån det omtryck 

ifrån 1988, SFS 1988:871, som innehåller ändringar t.o.m. den förordningen. En ny 
socialtjänstlag kom 2001, SFS 2001:453. 

21 Prop. 1990/91:14; prop. 1997/98:113. 
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rad hos kommunerna. När det gäller väghållningen har jag i första 
hand studerat de versioner av ”Förordning med instruktion för 
Vägverket” som är den huvudsakliga lagstiftningen som reglerar 
Vägverkets verksamhet.22 Dessutom har jag studerat dels då så kal-
lade regleringsbreven23, dels propositionerna ”Om trafikpolitiken 
inför 1990-talet” och ”Vägverkets sektorsansvar inom vägtransport-
systemet m.m.”.24  

Äldreomsorg 
Den grundläggande förordningen för kommunens äldreomsorg – 
Socialtjänstlagen – var den samma under den aktuella tidsperioden. 
Men ett stort antal förändringsförordningar har ändrat, lagt till eller 
tagit bort formuleringar i lagen. När det gäller kommunens ansvar 
för sina medborgare har dock inte huvudparagraferna ändras under 
1990-talet. De tillskriver kommunen det yttersta ansvaret för att de 
som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöv-
er.25 Socialtjänstens mål ska enligt lagens portalparagraf vara att ”på 
demokratins grund främja människors ekonomiska och sociala trygg-
het; jämlikhet i levnadsvillkor; aktiva deltagande i samhällslivet. So-
cialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för 
sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla 
enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på 
respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet”26 
Även i övrigt är föreskrifterna om kommunernas uppgifter allmänt 
och översiktligt formulerade. Bland annat stadgas rätten till bistånd 
med formuleringen: ”Den enskilde har rätt till bistånd av socialnämn-
den för sin försörjning och sin livsföring i övrigt, om hans behov 
inte kan tillgodoses på annat sätt. Den enskilde skall genom bistån-
det tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att 
det stärker hans resurser att leva ett självständigt liv”.27  

 
22 SFS 1988:1074; SFS 1992:1467; SFS 1997:652, med aktuella ändringsförordningar. 
23 Jag har avgränsat mig till att, med ett undantag, endast läsa de huvudregleringsbrev 

som publiceras i den så kallade Statsliggaren för respektive budgetår, dvs. 1990/91 – 
2000. 

24 Prop. 1987/88:50; prop. 1995/96:131. 
25 SFS 1980:620, 2-3 §§.  
26 SFS 1980:620, 1 §.   
27 SFS 1980: 620, 6 §. I och med SFS 1997:313 lades det till ett antal underparagrafer, 

6a - 6h §§, som bl.a. specificerar att bistånd för sin livsföring avser färdtjänst, hjälp i 
hemmet och särskilt boende för äldre och funktionshindrade. 
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När det gäller de paragrafer som speciellt tar upp kommunernas 
ansvar för äldreomsorgen föreskriver de i början av 1990-talet att 
”socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att 
leva och bo självständigt och att ha en aktiv och meningsfull tillvaro 
i gemenskap med andra.” Samt att ”socialnämnden ska verka för att 
äldre människor får goda bostäder och ge dem som behöver det 
stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.”28 Dessa 
formuleringar ändras delvis i och med dels en ändringsförordning 
ifrån 1993 som fastställer kommunens ansvar för att vara väl förtro-
gen med den äldre befolkningens levnadsförhållanden, dels en änd-
ring ifrån 1997 som bland annat lyfter fram de äldres rätt till trygg-
het och integritet.29 Intressant för den här undersökningen är också 
att föreskrifter om att socialtjänsten verksamhet skall vara av god 
kvalitet förs in i socialtjänstlagen först med denna ändringsförord-
ning ifrån 1997.30 Denna betoning av kvaliteten på servicen för-
stärks ytterligare med en ändring 1998 som bland annat föreskriver 
att ”kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande ut-
vecklas och säkras”.31 Det är också i och med ändringen 1997 som 
”enskild verksamhet” får både en egen rubrik i lagen och tydligare 
föreskrifter – det vill säga, vad som gäller för bolag, föreningar, 
samfälligheter, stiftelser eller enskilda individer som vill bedriva 
verksamhet inom socialtjänstens ansvarsområde.32  

Även när man tittar på den nationella handlingsplan för äldre-
politiken som antogs 1997 beskrivs riktlinjerna för äldreomsorgen i 
första hand med hjälp av mer övergripande formuleringar, samtidigt 
som det kommunala självstyret beskrivs som en garant för att beslut 
fattas nära människor och att det i dessa beslut tas hänsyn till lokala 

 
28 SFS 1980:620, 19-20 §§.  
29 SFS 1993:390 resp. SFS 1997:313, där formuleringen om rätten till en aktiv och me-

ningsfull tillvaro i gemenskap med andra i 19 § byts ut mot ”under trygga förhållan-
den och med respekt för deras självbestämmande och integritet”.  

30 SFS 1997:313, 7a § lyder: ”Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För 
utförande av socialnämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig utbild-
ning och erfarenhet.” Tidigare innehöll lagen enbart allmänna formuleringar om att 
socialnämnden skall ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa god 
samhällsmiljö och goda förhållanden för de grupper som behöver samhällets särskil-
da stöd. 

31 SFS 1998:855. 
32 SFS 1997:313, 69-70 §§. I den nya lydelsen specificeras fler möjliga aktörer; fler typer 

av verksamhetsformer; länsstyrelsens resp. socialnämndens uppgifter preciseras; dess-
utom lyfts kvalitetsaspekten fram genom att det föreskrivs att länsstyrelsens tillstånd får 
förenas med villkor av betydelse för kvalitet och säkerhet i verksamheten. 
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förhållanden.33 Samtidigt syns också här den ökade betoningen av 
omsorgskvaliteten, bland annat föreslås den skärpta formuleringen 
som införs i och med ändringen 1998. Både förändringen i lagstift-
ningen och den nationella handlingsplanen lades fram ungefär sam-
tidigt som man, utifrån fallstudierna, kan se hur kommunerna i båda 
äldreomsorgsprocesserna i större utsträckning började fokusera på 
problemet att kunna ge omsorg med god kvalitet till alla behövande 
i kommunen. Även det ökade intresset för alternativa driftformer 
syns i denna handlingsplan.34 

Samtidigt kan man se att både den formella lagstiftningen och 
rekommendationerna i handlingsplanen förhåller sig till båda de 
problemformuleringar som beskrivits i de två föregående kapitlen. 
Både problemet att kunna ta hänsyn till de äldres önskemål om att 
få bo kvar i sin hembygd och svårigheten att kunna producera äld-
reomsorg av god kvalitet med en ansträngd ekonomi och ett ökat 
omsorgsbehov finner stöd i handlingsplanens diskussion av situati-
onen inom äldreomsorgen. Handlingsplanen betonar till exempel 
både att de individuella behoven och önskemålen skall vara avgör-
ande och att det är viktigt att åtgärda de brister och skillnader som 
finns inom omsorgen. I handlingsplanen föreslås även en prioriter-
ing för kommunernas kommande arbete där olika aspekter av en 
ökad professionell kvalitet i omsorgen lyfts fram före arbetet med 
att stärka de äldres position och det individuella inflytandet.35 Sam-
tidigt förs det en diskussion om svårigheten att fastställa vad om-
sorg av god kvalitet är och att det är viktigt att omsorgstagaren får 
möjlighet att ha inflytande över vilka aspekter av kvaliteten som ska 
prioriteras.36 I dessa regleringar och rekommendationer finns det så-
ledes argument att hämta både för gruppernas ståndpunkt att de de-

 
33 Prop. 1997/98:113, s 58 ff. De mål för äldrepolitiken som sätts upp i denna handlings-

plan är att ”Äldre skall kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över 
sin vardag; Äldre skall kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende; Äldre 
skall bemötas med respekt, samt; Äldre skall ha tillgång till god vård och omsorg.”  

34 Prop. 1997/98:113, s. 46, ”en strävan mot att utveckla alternativa driftsformer, kon-
kurrens och brukarinflytande har också påverkat äldreomsorgens förutsättningar un-
der 1990-talet”,. 

35 Prop. 1997/98:113, s. 70.  
36 Prop. 1997/98:113. s. 92: ”Kvalitet är ett svårfångat begrepp och vad som är god 

kvalitet låter sig inte fastställas på ett entydigt och objektivt sätt. Människors olika 
behov och förväntningar påverkar deras föreställningar av vad som är god kvalitet. 
Socialtjänsten har betydelse för flera intressenter. Kvalitet kan därför inte enbart ses 
ur klientens/brukarens perspektiv utan bör även bedömas ur ett personal-, lednings-, 
och medborgarperspektiv. … God kvalitet förutsätter att den enskilde ges ett verk-
ligt inflytande över insatsernas utformning.” 
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centraliserade äldreboendena skulle byggas eftersom de gamla prio-
riterade kvalitén att kunna bo kvar och dö i sin hembygd och kom-
munernas betoning av att kunna erbjuda äldreomsorgs av god kvali-
tet till alla omsorgsbehövande. Men Ädelreformen i sig kan ses som 
betoning av ett effektivare resursutnyttjande för att åstadkomma en 
bättre kvalitet äldreomsorgen. Och reformen lade detta ansvar i för-
sta hand på kommunerna.37 

Väghållning 
När det gäller den formella regleringen av Vägverkets verksamhet 
finns den som tidigare beskrivit i första hand i Vägverksförordning-
en. Enligt förordningen ifrån 1988 fastställs Vägverkets uppgifter i 
de tre inledande paragraferna. Huvuduppgifterna föreskrivs vara att: 
”svara för statens vägunderhåll, svara för planeringen av riksvägarna, 
fördela statbidrag till vägar och kollektivtrafikanläggningar m.m., ha 
tillsyn över viss väghållning.”38 En ny förordning träder i kraft 1992 
och speglar sammanslagningen av Vägverket och Trafiksäkerhets-
verket. Där beskrivs verkets huvuduppgifter i sju punkter som har 
stora likheter med formuleringen i den tidigare förordningen, förut-
om att trafiksäkerheten lyfts fram som punkt två och tre.39 1992 års 
förordning ersattes i sin tur av en ny förordning 1997.40 

Denna ändring kan kopplas till att regeringen 1996 lade fram en 
proposition som gav Vägverket ett sektorsansvar för Sveriges ”väg-
transportsystem”.41 I 1997 års förordning fastställs mer allmänt att 
Vägverket har det samlade ansvaret för hela vägtransportsystemet 
och att verket skall verka för att de transportpolitiska målen uppnås. 
Dessa mål är att ”erbjuda medborgarna och näringslivet i landets ol-

 
37 Prop. 1990/91:14, 
38 SFS 1988:1074, 1 §.  
39 SFS 1992:1467, 1 §. Verkets huvuduppgifter är enligt denna förordning att ”1. svara 

för statens väghållning; 2. svara för det samlade trafiksäkerhetsarbetet; 3. svara för 
planeringen av de statliga vägarna och det nationella trafiksäkerhetsarbetet; 4. fördela 
statsbidrag till vägar; 5. sköta sådana frågor om kollektivtrafik på väg när det gäller 
fördelning av bidrag och utredningsarbete som inte sköts av någon annan myndig-
het; 6. ha tillsyn över viss väghållning; 7. främja ett miljöanpassat vägtrafiksystem och 
en miljöanpassad fordonstrafik.” 

40 SFS 1997:652. 
41 Prop.1995/96:131. På s. 5 motiveras förändringen med att ”Från ett traditionellt väg-

hållaransvar för det statliga vägnätet har kraven på Vägverket ändrats till att i högre 
grad gälla utvecklingen inom hela vägtransportsystemet, med ökade krav på att hän-
syn tas till trafikens externa effekter.”   
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ika delar en tillfredställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning 
till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader”.42  Därefter speci-
ficeras tio punkter som Vägverket särskilt skall verka för – varav de 
första två punkterna lyder: ”vägtransportsystemets tillgänglighet, 
framkomlighet och effektivitet samt bidrag till regional balans” och 
”vägtransportsystemet anpassas och utformas utifrån högt ställda 
krav på miljö och trafiksäkerhet”.43 Här regleras således för första 
gången Vägverkets uppgift att bidrag till regional balans i Vägverks-
förordningen, men intentionerna för denna förändring finns redan i 
den trafikpolitiska propositionen som lades fram ett decennium tidi-
gare.44 Samtidigt hör det regional politiska målet inte till de områden 
som behandlas under egen rubrik när det utvidgade ansvaret preci-
seras i propositionen om Vägverkets sektorsansvar. Det gör där-
emot trafiksäkerheten.45 

När det gäller den formella regleringen av Vägverkets verksam-
het har jag valt att även studerat de så kallade regleringsbreven där 
regeringen årligen fastställer hur de statliga anslagen ska användas.46 
Orsaken till detta är att det är till dessa regleringsbrev som informa-
tionsmaterialet om Projekt Landsbygdsvägen refererar till, när de be-
skriver det politiska stödet för projektidén. I regleringsbreven ifrån 
början av 1990-talet får satsningen på bärighetshöjande åtgärder 
stort utrymme – det vill säga, det riktade anslag som Vägverkets lo-
kala organisation i Falun beskriver som en förutsättning för att de 
åren innan projektet i Norra Venjan drogs igång kunde åtgärda ef-
tersatt underhåll på grusvägarna i länet. Men i övrigt innehåller de, 
enligt min läsning, inga direktiv som ändrar den ovan beskrivna reg-
leringen. Från och med budgetåret 1993/94 anges ett verksamhets-

 
42 SFS 1997:652, 1 §. Det övergripande trafikpolitiska målet beskrivs i propositionen 

”Om trafikpolitiken inför 1990-talet” – prop. 1987/88:50, s. 1. 
43 SFS 1997:652, 2 §.   
44 I prop. 1987/88:50, att transportsystemet skall utformas så att: 1. medborgarna och 

näringslivets grundläggande transportbehov tillgodoses; 2. det bidrar till ett effektivt 
resursutnyttjande i samhället som helhet; 3. det motsvarar högt ställda krav på säker-
het i trafiken; 4. en god miljö och hushållningen med naturresurser främjas; 5. det 
bidrar till regional balans. På s. 27 motiveras det nya regionalpolitiska målet med att 
”trafikförsörjningens betydelse för att trygga en positiv utveckling i olika delar av 
landet har också blivit så accepterad att jag nu anser det motiverat att fastställa ett 
särskilt delmål inom trafikpolitiken för att understryka detta förhållande”.  

45 De områden som diskuteras är vägtransportsystemets miljöpåverkan; trafiksäkerhet; 
väginformatik och fordonsfrågor; kollektivfrågor på väg; funktionshindrades möjlig-
heter; yrkestrafik på väg; samt forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksam-
het. 

46 Statsliggaren, 1990/91 – 1995/96 resp. Statsliggaren, 1997 – 2000. 
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mål i regleringsbrevet. Fyra delmål lyfts fram: trafiksäkerhet, effekti-
vitet, miljö, samt regional balans.47 För budgetåret 1994/95 beskrivs 
även tillgänglighet som ett delmål.48 I regleringsbrevet för budgetår-
et 1997 återfinns formuleringen ifrån förordningen ifrån samma år, 
dessutom lyfts både trafiksäkerheten och den regionala balansen 
fram i olika specificerade delmål. 49  

I 1998 års regleringsbrev är de övergripande målsättningarna de-
samma som tidigare. Samtidigt har de mer konkreta verksamhets-
målen tydligare delats upp i mer avgränsade delmål.50 Ett av dessa 
delmål är speciellt intressant för den här studien. Det lyder: ”Väg-
verket har under flera år drivit ett lokalt samarbete kring en strategi 
om hur de lågtrafikerade vägnätet i glesbygden kan åtgärdas. Målet 
är att denna verksamhet ska utvecklas vidare.”51 Det som åsyftas är 
Projekt Glesbygdsvägar och Projekt Landsbygdsvägen. En liknande 
formulering finns redan i ett tilläggsregleringsbrev ifrån 1994 där 
det fastställs att man ifrån regeringshåll vill att Vägverket ska enga-
gera sig i det kommande Projekt Landsbygdsvägen. Där står ”Inom 
Vägverket har under tre år en försöksverksamhet bedrivits som 
visar att det i ett lokalt samarbete är möjligt att enas kring en strategi 
om hur det lågtrafikerade vägnätet i glesbygden kan åtgärdas. Då 
erfarenheterna från denna försöksverksamhet är goda bör den ut-
vecklas vidare.”52 Det är på dessa två ställen i regleringsbreven som 
den här typen av samarbeten nämns. I regleringsbreven för 1999 
och 2000 finns inte denna målsättning med bland de specificerade 
målen. Men det övergripande målet att främja en positiv regional 
utveckling finns kvar.53 

 
47 Trafiksäkerheten mäts i antal dödade och skadade; effektiviteten i restidsförändring, 

dvs. minskning av den samlade restiden på det statliga vägnätet; och den regionala 
balansen mäts i inbesparad restid inom och mellan regioner i förhållande till total in-
besparad restid – Statsliggaren 93/94, VI K. 

48 Förbättringen av tillgängligheten mäts i ökad bärighet på det statliga vägnätet – 
Statsliggaren 94/95, VI K, s 5.  

49 Statsliggaren 1997, utgiftsområde 22, s.5: ”Vägverket ska verka för att åstadkomma 
ett effektivt och miljöanpassat vägtransportsystem som uppfyller högt ställda krav på 
trafiksäkerhet med hänsyn tagen till tillgänglighet och regional balans.”  

50 Statsliggaren 1998, utgiftsområden 22. 
51 Statsliggaren 1998, utgiftsområden 22, s 6.  
52 Regleringsbrev, 940616. 
53 Statsliggaren 1999 resp. 2000, utgiftsområde 22. Det är också till 1998 års reglerings-

brev som senare informationsmaterial ifrån Vägverket och Folkrörelserådet refererar 
när de beskriver hur Projekt Landsbygdsvägen har lett fram till att samarbetsformen nu 
är ett etablerat arbetssätt i Vägverkets organisation. Se Vägverket, 2000. 
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Sammanfattningsvis finns det även när det gäller väghållningen 
argument för båda de tidigare diskuterade förståelserna av vägarnas 
funktion i de reglerande dokument som jag studerat. Vägarnas bety-
delse för landsbygdens fortlevnad ryms i betoningen av vägtran-
sportsystemets bidrag till den regionala balansen. I de studerade 
dokumenten kan man följa hur den regionalpolitiska dimensionen 
kommer till allt tydligare uttryck under 1990-talet. Och formulering-
arna i regleringsbreven ifrån 1994 respektive 1998 måste ses som ett 
uttryck för att politikerna på nationell nivå ville styra i denna rikt-
ning. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att uppgiften att bidra 
till den regionala balansen kan omfatta så mycket mer än att förbätt-
ra glest trafikerade landsbygdsvägar. Att den specifika formulering-
en i 1998 års regleringsbrev inte återkommer i följande reglerings-
brev tyder även på att målet inte betraktas som speciellt prioriterat. 
Dessutom betonas trafiksäkerhetsaspekten genomgående mer ut-
talat, och effektiviteten kommer in som ett tydligt mål i mitten av 
1990-talet. Och trafiksäkerhetsmålet specificeras i kvantifierade mål 
som är lätta att mäta, medan det är svårare att visa att det regional-
politiska målet är uppnått. Enligt min läsning av dessa regleringar 
och rekommendationer har den förståelse som jag tidigare beskrivit 
som institutionaliserad inom Vägverkets organisation mer att hämta 
av konkret stöd i dessa dokument, än den alternativa förståelsen 
som ser vägarna som en viktig förutsättning för att den negativa ut-
vecklingen på landsbygden ska kunna vändas. 

ANDRA REGLERINGARS BETYDELSE 
I det föregående kapitlet beskrevs hur företagiseringen av de statliga 
och kommunala organisationerna kom att fungera som en begrän-
sande förutsättning för de studerade samarbetsprojekten. Förutom 
detta resultat visar den jämförande analysen att även ett företags-
tänkande utanför de statliga och kommunala organisationerna inne-
bar problem för samarbeten mellan, å ena sidan, de kommunala och 
statliga organisationerna och, å andra sidan, de grupper som kanali-
serade befolkningens engagemang.  

Ett sådant exempel är processen i Åmot där ett institutionaliser-
at marknadstänkandet hos andra aktörer än kommunen och grupp-
en fick konsekvenser för projektets utformning. I Åmot beslutade 
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sig gruppen för att bygga om de hus som skulle ingå i kooperativet 
helt i egen. Beslutet motiverades bland annat med att man därigen-
om fick kontroll över byggprocessen och kunde påverka utform-
ning av husen på ett annat sätt än om man hade kopplat in en ut-
omstående byggherre.54 Att anlita en utomstående byggherre hade 
inneburit liknande problem för samarbetet som de som beskrevs i 
det föregående kapitlet när det gällde processen i Vetlanda. I ett an-
nat byggprojekt i Ockelbo kommun, med frivilliga krafter inblanda-
de, valde man istället en utomstående byggherre med totalentrepre-
nad, vilket fick till följd att man där, av bland annat entreprenadjuri-
diska orsaker, fick problem med att utföra så mycket ideellt arbete 
som man först hade planerat och att projektet därför fördyrades.55 

Även Vägverkets lokala organisation i studien i Norra Venjan 
nämner svårigheten att samordna arbetet och beskriver bland annat 
entreprenadjuridiska problem som orsak till att ett av de alternativa 
arbetssätt som gruppen i Norra Venjan jobbade med att försöka 
förverkliga inte kunde bli av. Här gällde det att man ville försöka få 
till stånd ett samarbete med en AMU-utbildning för maskinförare. 
Ett sådant samarbete skulle ha inneburit en möjlighet att förlägga 
delar av utbildningen till detta vägförbättringsprojekt och därmed 
minskat behovet av Vägverkets insatser.56 

TOLKNINGEN AV OLIKA  
TERRÄNGFÖRHÅLLANDEN 

Förutom de regleringar av respektive verksamhet som diskuterades 
ovan finns det i fallstudierna även exempel på hur andra statliga reg-
leringar kom att påverka processerna. Samtidigt visar den jämföran-
de analysen att dessa regleringar ges olika betydelse i de olika fall-
studierna. Regleringarnas betydelse för interaktionsprocessen be-
rodde, enligt min tolkning, till stora delar på hur parterna valde att 
tolka och hantera dessa regleringar. Analysen pekar bland annat på 
att man i Vetlanda och Åmot tenderade att se positivt på olika for-
mer av regleringar – genom att främst se dem som möjliggörande 
istället för begränsande – medan man i Norra Venjan mer tendera-
 
54 Gruppintervju med representanter för Kooperativet Jägarbacken och Gefle Dag-

blad, 960926. 
55 Se t.ex. Arbetarbladet, 990820; Gefle Dagblad, 000116. 
56 Gruppintervju med representanter för Vägverket i Falun. 
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de att använda regleringar som ett argument för att samarbeten av 
den här typen inte kunde fungera. Ett exempel på detta är när rep-
resentanterna för Intresseföreningen i Norra Venjan beskriver hur 
Vägverkets regleringar av hur vägarbeten ska utföras hindrade an-
vändandet av frivillig arbetskraft – bland annat måste de som skulle 
jobba på vägarna ha gått en av Vägverket godkänd säkerhetskurs.57 
Även i intervjuerna i Vetlandastudien tar man upp hur dessa arbets-
skyddsföreskrifter påverkar möjligheten för ideellt arbetande bybor 
att delta i det konkreta upprustningsarbetet. Dessa föreskrifter 
skärptes under den tidsperiod som man i Vetlanda har jobbat med 
den här typen av projekt och parterna är överens om att det har för-
svårat arbetet. Men till skillnad från i Norra Venjan beskriver man 
förutsättningarna här som en begränsning som måste hanteras.58 Ett 
annat exempel på begränsande regleringar som man i Vetlanda för-
sökte att hitta lösningar på var skattemyndighetens regler för hur 
olika företag skulle kunna bidra med konkreta insatser. Dessutom 
beskriver man i Vetlanda hur det skulle kunna gå att komma runt 
problemen med konkurrensutsättning: 

Så skulle man gå in med någonting, att de skulle göra en sådan praktisk insats 
så fick man – och det har man gjort i Östergötland förresten – gå in och låta 
dem göra vissa dikningsarbeten och trumarbeten eller något sådant, innan vi upp-
handlar. För det är svårt att blanda ihop den här frivilliga insatsen med övrigt 
arbete i entreprenaden. Så att det är en möjlighet kanske.59 

Men tydligast kommer dessa skillnader i att tolka och förhålla sig till 
regleringar fram när parterna i de båda väghållningsfallen talar om 
de regleringar som gäller möjligheten att få tillgång till EU-pengar.60 
När dessa regleringar tas upp i intervjuerna är parterna inom res-
pektive väghållningsstudie överens om hur regleringarna påverkar 
möjligheten att genomföra den här typen av projekt. Men mellan de 
båda fallstudierna skiljer sig uppfattningarna åt. I Norra Venjan 
beskriver man möjligheten att använda sig av EU-finansiering med 
bland annat dessa formuleringar: 

 
57 Gruppintervju med representanter för Norra Venjans Intresseförening. 
58 Intervjuer med representanter för sockenråden i Bäckaby och Fröderyd, samt Väg-

verkets region Sydöst. 
59 Intervju med representant för Vägverkets region Sydöst. 
60 En annan möjlig tolkning är att skillnaden i att hantera dessa regler inte primärt lig-

ger hos de organisationer som studerats här, utan hos i första hand de olika länssty-
relser som administrerar EU-bidragen i de olika fallen. Men då dessa aktörer inte har 
ingått i fallstudierna har en sådan eventuell koppling inte kunnat studeras här.  
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I det skedet var det ju tydligen så att då var ju vägar pest när det gäller EU, så 
jag uppfattade det som att i den första omgången EU-bidrag hade man väl sagt 
att det får absolut inte vara några vägar ifrån svensk sida för att vägar kostar så 
mycket att det liksom var pestflagga för vägar. /…/ Det är ju det här problemet 
med EU-bidrag att det står att man får inte EU-bidrag om vi har pengar i bud-
geten i alla fall. Men om inte pengarnas finns upptagna i våra planer som priori-
terade då får vi liksom inte lov att ta några pengar till dem. Och om vi har peng-
arna upptagna i våra planer så får vi inga EU-pengar. Så det blir lite av 
moment 22.61 

Nej, det fanns ju inget projekt som så då. Vägverket själv kan ju inte söka 
EU-pengar utan man måste ju skapa projekt med fler intressenter. En statlig 
myndighet kan vara medfinansiär i ett projekt men de kan inte driva ett projekt. 
/…/ Och tanken där att den här ekonomiska föreningen skulle kunna göra ett 
EU-projekt av den här vägen, men det gick inte.62 

Detta sätt att beskriva regleringarna runt EU:s strukturfonder ska 
jämföras med den bild som fallstudien i Vetlanda ger:63 

Men sedan kom det här med EU som en räddande ängel så att säga. /…/ Då 
var det så lyckligt att EU hade svårt för att göra åt alla pengar i Mål 5b. Det 
fanns gott om pengar i den potten. Vi hade otroligt många objekt då. /…/ Ja, 
till en början var det uttalat så [krav på andra medfinansiärer] men inte nu 
längre. … Nej, de har inte krav på kommunens medfinansiering längre utan det 
går ändå. Och de har inte krav på de boendes heller, utan det kan vara bara 
Vägverket och EU. För vi hade ett sådant objekt förra året.64  

Representanten för Vägverkets region Sydöst beskriver dessutom 
hur man där använt olika standarder inom Vägverket på ett positivt 
sätt när värdet av de ideella insatserna skulle beräknas i samband 
med EU-bidragsredovisningar: 

Så tittade man om vilka jobb som byalaget kunde göra och sedan satte man ett 
pris på det för att komma upp till de här femtio procenten som det var på den 
tiden. … Ja, det var erfarenhetspriser som vägmästaren hade. För de gjorde ju 
uppföljningar på sina jobb, vad de kostade. À-priset var uppföljda kostnader så 

 
61 Gruppintervju mer representanter för Vägverket i Falun. 
62 Gruppintervju med representanter för Norra Venjans Intresseförening. 
63 Det är samma tidsperiod aktörerna talar om. Däremot är det inte exakt samma 

stödform som diskuteras. Men Norra Venjan ligger i ett mer prioriterat stödområde 
än vad Vetlandas landsbygd gör, vilket talar för att reglerna som man hade att för-
hålla sig till i Norra Venjan i alla fall inte var mindre fördelaktiga än de som gällde i 
Vetlanda.  

64 Intervju med representant för Vägverkets region Sydöst. 
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att säga. Sedan är det klart, de låg kanske inte precis i lägsta laget, utan låg i 
överkant istället. Så vi bedömde det lite positivt. Men ändå var de inte orealisti-
ska på något sätt.65 

Även i Åmotstudien beskriver en av representanterna för kom-
munen hur man där försökte vända regleringar kopplade till EU-
finansiering till något positivt för projektet: 

Det var samma sak där att för att vi skulle få mer substans i det och en bättre 
bas för att få EU-bidrag sa vi också här att vi skulle få ett centrum för samord-
nad service. /…/ Där gjorde man ju en smart lösning när kommunen gick in 
och frigjorde hans [byggledarens] tid så att han fick jobba på kommunens tid 
som projektledare. Det var ju en sådan där flexibel lösning kan man ju säga. 
För det fick vi ju sedan räkna in som medfinansiering för EU-bidraget till 
exempel. Så det är ju den typen av grejer som är smarta.66 

Analysen av fallstudierna pekar således på betydelsen av hur de oli-
ka aktörerna uppfattar de regleringar som de har att förhålla sig till. 
Samma, eller liknande, regleringar kan betraktas som möjliggörande 
av vissa aktörer och som begränsande av andra. Det var i första 
hand i de interaktionsprocesser som utvecklas till reella samarbeten 
som de ovan beskrivna regleringar betraktades mer som möjliggör-
ande. Det var också i dessa interaktionsprocesser som de kommun-
ala och statliga eldsjälarna som lyftes fram i det föregående kapitlet 
var engagerade. 

KULTURELLA OCH SOCIALA 
 TERRÄNGFÖRHÅLLANDEN 

Slutligen, i det här kapitlet kan det även vara på sin plats att kom-
mentera frånvaron av kulturella och sociala terrängförhållanden i 
den här analysen. Att de studerade processerna utspelade sig på den 
svenska landsbygden medförde att jag gick in i den här undersök-
ningen med en förförståelse att processerna skulle ha påverkats av 
det sociala och kulturella sammanhang som landsbygden innebär.67 

 
65 Intervju med representant för Vägverkets region Sydöst. 
66 Intervju med dåvarande planeringssekreteraren i Ockelbo kommun. 
67 För att läsaren ska kunna positionera mig i den här frågan kan jag nämna att jag 

vuxit upp på landsbygden och delar sedan cirka 5 år min tid mellan Stockholm och 
en liten by i Hälsingland – efter att ha bott ungefär hälften av mitt liv i Stockholm 
och andra städer. 
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Det visade sig dock att upplägget på fallstudierna innebar att jag fick 
problem att belysa denna dimension av processerna på ett trovärd-
igt och nyanserat sätt. När jag i intervjuerna frågade om eventuella 
kulturella orsaker till att man just på dessa platser hade bestämt sig 
för att engagera sig i de aktuella samarbetsprojekten började inter-
vjupersonerna ofta att prata i mer generella termer – om skillnader 
mellan landsbygd och stad, och hur det finns en gemenskapskänsla 
och ett ansvarstagande för den egna livssituationen på landsbygden 
som saknas i staden. Samtidigt finns det i fallstudierna material som 
tyder på att dessa beskrivningar är vinklade. I intervjuerna var inter-
vjupersonerna villiga att prata om den positiva sidan av en lands-
bygdskultur, men de var mindre intresserade av att uttala sig om i 
vilken utsträckning de negativa aspekterna av denna kultur utgör en 
del av det sociala sammanhanget i just deras bygder. Upplägget med 
namngivna intervjupersoner bidrog troligen till detta. Några av in-
tervjupersonerna gjorde enstaka kommentarer i den här riktningen 
men med tillägget att de inte ville ha dessa uttalanden med i under-
sökningen.68 

Även efter det att jag har genomfört den här undersökningen 
har jag uppfattningen att det dessa bygder finns variationer på ett 
speciellt socialt och kulturellt sammanhang som skulle kunna 
beskrivas i termer av en landsbygdskultur. Men en sådan dimension 
är långtifrån lätthanterlig i den här typen av undersökningar. Enligt 
min förståelse varierar den mycket mellan olika delar av landsbygd-
en, samtidigt som den har både en positiv och en negativ sida.69 Ett 
exempel på den positiva sidan av en sådan landsbygdskultur menar 
jag kom till uttryck i de här studerade processerna när till exempel 
gruppen på Holmön kunde samla ihop pengarna till kontaktinsatsen 
för huset på en tretimmars cykeltur runt ön. Och det är troligt att 
förekomsten av sådana aspekter av en landsbygdskultur bidrog till 
att det var just i de aktuella bygderna som de studerade samarbetena 
startade. Den negativ sidan handlar istället bland annat om begräns-
ande konflikter, inte sällan cementerade sedan generationer, och om 
en jantelag som motverkar ett förändringsarbete som bygger på 

 
68 Men samtidigt innebär den begränsade tid som jag träffa dem och den omständighet 

att parterna i samarbetena fortfarande befinner sig i en relation med varandra att jag 
inte bedömer avsaknaden av anonymisering som avgörande för denna brist. Se även 
diskussionen om anonymitet i kap. 4, s. 100. 

69 Se även bl.a. Lorentzens, 2001, kritik att den kommunitära samhällsbeskrivning tender-
ar till att idyllisera lokalsamhället genom att tillskriva det bestämda goda egenskaper. 
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alternativa och nyskapande lösningar – speciellt om det är personer 
med svaga positioner i bygden som har sådana idéer.70 Det finns 
tecken i det empiriska materialet på att denna typ av negativa as-
pekter finns i de studerade bygderna, men i vilken utsträckning går 
inte att bedöma med hjälp av det material som jag har haft tillgång 
till.71 Än mindre kan jag utifrån de genomförda fallstudierna uttala 
mig om på vilket sätt som dessa eventuella negativa aspekter kan ha 
påverkat processernas utfall och resultat. Och att enbart ta upp de 
positiva aspekterna skulle innebära ett stöd åt den idyllisering av  
landsbygden som forskningsfältet har kritiserats för.72 Landsbygden 
är till exempel inte befolkad av en homogen grupp människor med 
liknande förutsättningar och behov.73 Även i glest befolkade bygder 
finns det en social, politisk och ekonomisk ojämlikhet.74 Och dag-
ens landsbygdsbegrepp omfattar en rad skilda geografiska områden 
med mycket olika kulturell och social förhistoria – som är med och 
påverkar vardagen i dessa samhällen även idag. 

När jag inte kunde belysa denna kulturella dimension så nyanse-
rat som jag ville, valde jag att tona ner den och inte lyfta fram den 
som en av de terrängförutsättningar som jag diskuterar. Att detta 
kan vara ett rimligt förhållningssätt till undersökningsuppläggets 
brister menar jag stöds av att jag i analysen av det material som jag 
ändå har haft tillgång till inte kunnat hitta några tecken på att en så-
dan kulturell förutsättning skulle ha varierat mellan de studerade 
processerna på ett sådant avgörande sätt att det skulle göra den int-
ressant som ett bidrag till förklaringen av varför processerna ut-
vecklades så olika som de gjorde – och det är här tyngdpunkten i 

 
70 Detta kan bl.a. jämföras med att Vägverket, 2000:9, i sin handledning för kommande 

samarbetsprojekt av den typ som studerats här framhåller vikten av att de som repre-
senterar befolkningen ”har bred förankring i bygden”. Se även Bull, 1997:352, som 
bl.a. lyfter fram betydelsen av att ha ”nyinflyttade” och ”återflyttare” med i 
utvecklingsgrupper eftersom de ofta är ”mindre jantelagspräglade”.   

71 Se t.ex. Mora Tidning, 000804; 010622, som beskriver en historisk konflikt mellan 
Södra och Norra Venjan. I Västerbottens-Kuriren, 900117, beskriver kommundels-
nämndens ordförande i Sävar opinionen på Holmön som delad – dels de unga som 
önskar en expansion, dels de gamla som ta det lilla lugna.  I Västerbottens-Kuriren, 
900513; 900614, beskrivs dessutom en konflikt mellan en inflyttad skeppare och öv-
riga holmöbor, där holmöborna motsätter sig att skepparen ska få sköta färjetrafiken 
på entreprenad åt Vägverket.  

72 Jfr avsnittet om tidigare forskning i kap. 1. 
73 Arén, 1994. 
74 Se t.ex. Ekman, 1991:166 som sammanfattar sin socialantropologiska avhandling om 

ett svenskt landsbygdssamhälle med bl.a. formuleringen: ”The class structure, with 
its dominant economic, political and cultural elites, is also clearly visible in local 
community, with both locals and incomers in each of these elite groups.” 
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min undersökning ligger.75 Samtidigt hade det varit intressant att i 
det avslutande kapitlets diskussion om en eventuell ökad känsla av 
samhörighet och ömsesidigt ansvarstagande haft en sådan dimen-
sion att utgå ifrån. Men fallstudierna gav tyvärr inte ett tillräckligt 
nyanserat underlag för en sådan diskussion. 

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 
I det här kapitlet har jag tagit upp några av de terrängförhållanden 
som enligt den jämförande analysen av de fyra fallstudierna påver-
kade interaktionsprocessernas utveckling och resultat. Vissa av fak-
torerna har förekommit på liknande sätt i samtliga fallstudier, med-
an andra varierat och kan därför i större utsträckning bidra till för-
ståelsen av skillnaderna mellan de studerade processerna. Gemen-
samt för fallstudierna är bland annat den sammansättning i kom-
munerna som bottnar i de två kommunreformerna under 1900-
talet. Dessa reformer ledde inte sällan till att små landsbygdskom-
muner ofrivilligt blev anslutna till större kommuner med större 
avstånd och mindre inflytande till följd. Tre av de studerade inter-
aktionsprocesser har ägt rum i sådan tidigare självständiga kom-
muner, vilket till viss del kan förklara det ”vi och dom”-perspektiv 
som förekommer i fallstudierna – om än i olika omfattning. Även 
de grundläggande demografiska och ekonomiska förutsättningarna 
liknar varandra i de aktuella kommunerna men fallstudierna visar 
också på avgörande skillnader när det gäller hur aktörerna lyckades 
få resurser till projekten. Tillgången till särskilda anslag för den här 
typen av alternativa lösningar hade, enligt min tolkning av fallstudi-
erna, stor betydelse för processernas utveckling och resultat. När 
ekonomin försämrades var dessa alternativa verksamheter annars 
bland det första man ansåg sig kunna göra besparingar på. Även 
den tidigare utformningen av den aktuella servicen, tillsammans 
 
75 Det finns vissa uppgifter som tyder på att den negativa sidan av en speciell landsbygds-

kultur kan sägas vara en begränsande förutsättning för den här typen av samarbeten. 
T.ex. talar intervjupersonerna i Vetlanda om vägprojekt i andra delar av kommunen än 
Bäckaby och Fröderyd där det funnits konflikter inom byar, eller mellan markägare, 
som försvårat genomförandet av den här typen av vägprojekt. Andra konflikter som 
beskrivs har försvårat vägprojekten i Vetlanda är de mellan bofasta, som vill ha en 
fungerande vardag, och sommargäster, som vill ha en romantisk idyll. Men samtidigt 
innebär införandet av dessa konflikter som en begränsande förutsättning att tjänste-
männens betydelse för samarbetet framstår än tydligare. Det var till stor del m.h.a. 
deras engagemang som en del av dessa konflikter lyckades lösas.  
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med hur servicen såg ut i andra jämförbara bygder, skiljde sig åt 
mellan fallstudierna och kom, enligt min förståelse, att påverka pro-
cesserna. 

Dessutom visar jämförelsen mellan, å ena sidan, de olika prob-
lembeskrivningarna som parterna i de studera processerna gjorde 
och, å andra sidan, den statliga regleringen av respektive verksam-
hetsområde att båda parters problembeskrivningar finner stöd i for-
muleringar i både lagstiftning och politiska målsättningar. Dock är 
det framför allt den verksamhetsförståelse som speglas i kommun-
ernas och Vägverksorganisationernas problemdefinitioner som be-
tonas i dessa dokument. 

Men som analysramen för det här arbetet förespråkar ska de oli-
ka terrängförhållandena inte förstås som objektiva fakta – de är var-
ken oberoende av sammanhanget eller av de aktörer som har att 
hantera dem. Terrängförhållanden tolkas och de tolkas olika av oli-
ka aktörer. I processerna har aktörerna, utifrån sina olika förståelse-
ramar, att förhålla sig till delvis likartade terrängförhållanden. Hit 
hör bland annat regleringar av de aktuella verksamheterna men ock-
så andra bestämmelser som till exempel de som styr utbetalningen 
av bidrag ifrån EU:s strukturfonder och olika former av entreprenad-
juridiska regleringar. Analysen synliggör i första hand skillnader i 
hur representanter för de olika kommunala och statliga organisation-
erna uppfattar dessa terrängförhållanden. I de fallstudier där de stat-
liga och kommunala organisationerna hade en uttalad positiv inställ-
ning till samarbetsprojekten såg man också olika regleringar mer 
som möjliggörande än begränsande. Att det fanns nyckelpersoner 
inom dessa organisationer som såg möjligheter när andra skulle ha 
sett svårigheter, och som trodde på det här sättet att arbeta, fram-
står återigen som en central möjliggörande förutsättning för samar-
betsprojekten. Dessa nyckelpersoners förståelseramar och tolkning-
ar påverkade, enligt min tolkning, både hur den egna organisationen 
förstod och använde sig av det egna handlingsutrymmet och hur 
gruppernas handlingsutrymmen kom att begränsas. 

Slutligen innebär processperspektivet i den här analysen att de 
dimensioner som diskuterats i det här kapitlet, och de två föregåen-
de kapitlen, bör ses som inslag i den växelverkande process som 
studerats i respektive fallstudie. Dimensioner hos de olika aktörerna 
är med och skapar förutsättningar för processerna, samtidigt som 
utvecklingen av processerna påverkar de olika dimensionerna. På-
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verkan sker i båda riktningar. Det gäller inte enbart aktörerna, även 
terrängförhållanden påverkas och förändras av dessa och andra pro-
cesser som sker i det sociala landskapet. Terrängförhållanden är ofta 
resultatet av tidigare beslutsfattande eller lösningar av tidigare kon-
flikter mellan olika intressegrupper.76  De följande kapitlen kommer 
därför att ha ett mer uttalat processperspektiv där bland annat de 
dimensioner som hittills har presenterats och diskuterats sätts in i 
de sammanhang som de studerade interaktionsprocesserna utgör.  

 
76 Jfr Pfeffer & Salancik, 1978:18; North, 1990:16. 
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Efter att i de föregående kapitlen ha synliggjort de, enligt den jäm-
förande analysen, viktigaste aktörs- och terrängfaktorerna är det nu 
dags att på olika sätt föra in dessa i några mer ingående diskussioner 
av de olika interaktionsprocessernas utveckling och utfall. Hur kom 
de olika faktorerna in i de fyra interaktionsprocesserna? Hur kan de 
sägas ha samverkat? Vilka olika förutsättningar för samarbetsprojek-
ten har dessa faktorer sammantaget skapat i respektive fallstudie? På 
vilket sätt kan processerna i sin tur sägas ha påverkat de olika aktör-
erna och deras förståelse av terrängförhållandena?  

I det här kapitlet, och de två följande, använder jag mig av tre 
olika analysteman för att beskriva de aktuella processerna utifrån tre 
delvis olika teoretiska utgångspunkter. Kapitlens innehåll är ett re-
sultat av den växelverkande analysprocess som beskrevs i kapitel 
fyra. Det första temat bottnar i att analysen i det inledande skedet 
pekade på att grupperna i processerna till stora delar anpassade sig 
till de signaler som deras samarbetsparter gav om hur de ville att bå-
de samarbetena i sig och gruppernas verksamheter skulle vara struk-
turerade och organiserade. Det var en bild som överensstämde med 
tidigare forsknings bild av relationen mellan, å ena sidan, kommun-
er och, å andra sidan, frivilliga organisationer eller lokala utveck-
lingsgrupper.1 Men samtidigt som gruppernas förhandlingsposition-

 
1 Se t.ex. Olsson, 2000:17, som lyfter fram de frivilliga organisationernas beroende av 

kommunala resurser som en avgörande förutsättning för relationer mellan represen-
tanter för dessa två olika organisationsformer. Enligt Olsson innebär denna obalans i 
beroenderelationen ofta att de frivilliga organisationerna helt enkelt har att anpassa 
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er över lag var svagare än deras samarbetsparters positioner, fanns 
det också tydliga skillnader mellan de olika studerade processerna 
när det gällde graden av följsamhet och anpassningsvilja. För att 
försöka fördjupa förståelsen av dessa relationer har jag här i huvud-
sak använt mig av det resurberoendeperspektiv inom organisations-
forskningen som i korthet presenterades i kapitel tre. I det här 
kapitlet diskuteras hur olika aspekter av organisationernas beroende 
av externa resurser kan sägas ha påverkat processernas utveckling 
och utfall. Men också hur processerna, och förändringar i terräng-
förhållanden, enligt min tolkning, kom att påverka aktörernas för-
ståelse av sitt resursbehov och hur de valde att hantera sitt beroende 
av sin omgivning.  

I det här kapitlet fokuseras således en speciell aspekt av de stu-
derade processerna – i de två följande kapitlen kommer andra as-
pekter, med hjälp av andra teoretiska utgångspunkter, att diskuteras. 
Samtidigt är det viktigt att hålla i minnet att de olika delar av inter-
aktionsprocesserna som respektive analystema fokuserar – och på 
så sätt delvis lyfter ur sitt sammanhang – i fallstudierna är tätt sam-
mankopplade med varandra. Slutsatserna av de tre analysinriktning-
arna bygger delvis på varandra och ska ses som en helhet. I ett för-
sök att förmedla denna helhetsförståelser ägnas kapitel tolv till stör-
sta delen åt en sammanfattning av var och en av fallstudierna, uti-
från såväl dessa tre analysteman som den inledande diskussionen av 
de olika aktörs- och terrängfaktorerna. 

ORGANISATIONERS RESURSBEROENDE 
En av utgångspunkterna för resursberoendeperspektivet inom orga-
nisationsforskningen är att interaktion mellan organisationer exister-
ar eftersom organisationer inte är självförsörjande när det gäller re-
surser som behövs för den egna verksamheten.2 En organisation in-
teragerar med andra organisationer eftersom dess företrädare bedö-
mer sig ha behov av resurser som de andra organisationerna har 
kontroll över. Behovet av externa resurser gör organisationen bero-
ende av sin omgivning. Beroendet varierar bland annat utifrån hur 
 

sig till de kommunala systemen för att få möjlighet att få tillgång till de nödvändiga 
resurserna. Även Berglund, 1998:179 f., beskriver en liknande beroenderelation mell-
an lokala utvecklingsgrupper och kommuner. 

2 Se kap. 3, s 59 f. 
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viktig resursen bedöms vara för organisationens verksamhet; i vil-
ken utsträckning som andra organisationer har möjlighet att kont-
rollera hur den aktuella resursen fördelas och används; och hur 
många alternativa sätt som organisationen kan få tillgång till resur-
sen i fråga. En organisations omgivningsberoende får enligt detta 
perspektiv bland annat till följd att det blir både möjligt och näst in-
till oundvikligt att en organisations agerande i olika utsträckning be-
gränsas och kontrolleras av externa aktörer. De externa aktörernas 
kontrollmöjlighet uppstår eftersom de kan kräva något i utbyte för 
de resurser som de själva har kontrollen över. Både de resurser som 
efterfrågas och motprestationerna varierar – det rör sig inte enbart 
om materiella och finansiella resurser utan även om kognitiva och 
sociala resurser så som information, kunskap, legitimitet, kontaktnät 
och så vidare. Utifrån dessa utgångspunkter blir det viktigt att förstå 
det resursberoende som en organisation har att hantera för att i för-
längningen förstå hur den fungerar i en interaktionsprocess med an-
dra organisationer.3 De frågor som ställs i det här kapitlet är därför: 
Vilka externa resurser visar de organisationer som ingår i de här stu-
derade interaktionsprocesserna upp ett behov av? Vilka andra aktör-
er kontrollerar dessa resurser? Vilken betydelse kan resursutbytet 
mellan de olika huvudaktörerna sägas ha haft för processernas ut-
veckling och resultat? 

Gruppernas resursbehov 
Det tydligaste externa resursberoendet återfinns, som nämndes in-
ledningsvis, hos de olika grupperna. De verksamheter som de enga-
gerade sig för att åstadkomma – decentraliserade äldreboenden och 
förbättringar av vägar – krävde bland annat stora finansiella resurser 
som dessa grupper inte själva hade tillgång till. Verksamheterna är 
dessutom väl reglerade och det finns etablerade förståelser av hur 
de bäst bedrivs, därför behövde grupperna också olika typer av kun-
skap, information och erfarenheter. Eftersom det är ovanligt att så-
väl äldreomsorg som vägförbättringar utförs av de aktuella organi-
sationsformerna – ekonomiska föreningar, sockenråd och intresse-
föreningar – behövde de även stöd och legitimitet för att verksam-
heterna skulle uppfattas som trovärdiga och av god kvalitet av andra 

 
3 Pfeffer & Salancik, 1978:40 ff. 
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aktörer i det sociala landskapet. Samtliga dessa resurser måste grup-
perna i stor utsträckning hämta externt.  

Själva hade de, som beskrevs i kapitel sex, i första hand tillgång 
till de resurser som medlemmarna och andra intresserade personer 
bidrog med på frivillig basis. Här ingick en viss kunskap om själva 
verksamheten – dels i äldreomsorgsfallen i form av arbetserfarenhet 
ifrån den kommunala äldreomsorgen och som läkare, dels i väghåll-
ningsfallen i form av erfarenheter av väghållning i olika vägsamfäl-
ligheter och som bönder och entreprenadföretagare. De hade också 
tillgång till olika relevanta expertkunskaper, som till exempel bygg-
ledar- och arkitektkunskaper, bland sig själva och i det vidare kon-
taktnätet. Dessutom hade de tillgång till vissa materiella resurser 
som olika maskiner som kunde användas vid vägförbättringarna 
och grus och annat material som kunde användas i projekten.4  Men 
även om dessa resurser var värdefulla i gruppernas arbete var de i 
jämförelse med de resurser som krävdes för att få till stånd den 
efterfrågade servicen, och i äldreomsorgsfallen även att driva verk-
samheten långsiktigt, förhållandevis små. Grupperna kunde därför 
ur ett resursberoendeperspektiv inte helt självständigt åstadkomma 
den efterfrågade servicen. Någon form av samarbete med resurs-
starka organisationer var en nödvändighet om man ville uppnå sitt 
mål. Därmed skapades en beroenderelation till de organisationer 
som hade kontrollen över de efterfrågade resurserna. I äldreom-
sorgsfallen var det främst de aktuella kommunerna, i väghållnings-
fallen i första hand Vägverkets lokala/regionala organisationer, som 
kontrollerade de resurser som skulle kunna göra det möjligt att upp-
nå målsättningarna att få till stånd de decentraliserade äldreboende-
na respektive upprustningen av de aktuella vägarna.  

Kommunernas och 
vägverksorganisationernas resursbehov 

Även kommunerna och de lokala/regionala vägverksorganisation-
erna visar upp ett beroende av externa resurser, men deras behov 
rör sig i första hand om resurser som de aktuella grupperna inte 
hade kontroll över. I stället handlade deras resursberoende till stor 
del om statliga anslag och skattemedel. Man kan beskriva det som 

 
4 Intervjuer med representanter för grupperna. 
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att kommunerna i äldreomsorgsfallen i första hand var beroende av 
resurser som kontrollerades och fördelades av riksdagen och olika 
statliga myndighet. De lokala vägverksorganisationerna var främst 
beroende av de aktörer som kontrollerade och fördelade de statliga 
anslagen, bland annat den centrala vägverksorganisationen och res-
pektive länsstyrelse. Detta resursberoende var således mer kopplat 
till de olika regleringar av respektive verksamheter som togs upp 
som terrängförhållanden i det föregående kapitlet. Samtidigt hade 
de som huvudproducenter inom respektive verksamhet till stora 
delar själva kontrollen över sådana resurser som relevant informa-
tion och kunskap. Deras myndighetsposition och huvudmannaskap 
för verksamheterna bidrog också till deras möjlighet att kontrollera 
såväl egna som externa statliga resurser. Dessa funktioner kan även 
ses som ett uttryck för att de aktörer, som hade den övergripande 
kontrollen över de externa resurser som kommunerna och de loka-
la/regionala vägverksorganisationerna var beroende av, såg dessa 
organisationer och deras verksamheter som legitima och därför öv-
erlät en viss del av kontrollen åt dem.   

ASYMMETRI I BEROENDERELATIONERNA 
I analysramen beskrevs hur det är vanligt att en beroenderelation 
mellan två organisationer präglas av obalans. Denna obalans upp-
står när utbytet av resurser inte är lika viktigt för båda parter. En 
följd av en sådan asymmetrisk relation är att den organisation som 
är i stort behov av externa resurser kommer i underläge gentemot 
de aktörer som kontrollerar de aktuella resurserna. I förlängningen 
får den aktör som är mindre beroende av en relation makt att kont-
rollera och styra den mer beroende aktörens agerande. Sådana 
asymmetriska beroenderelationer uppstår lättare, enligt Pfeffer och 
Salancik, när det är olika stora organisationer som befinner sig i in-
teraktion med varandra.5 

Av beskrivningen ovan framgår att det fanns en tydlig asymme-
trisk beroenderelation mellan å ena sidan grupperna och å andra 
sidan kommunerna respektive Vägverkets lokala/regionala organi-
sationer. Kommunerna och vägverksorganisationerna kunde produ-
cera äldreomsorg respektive väghållning på sitt traditionella sätt 
 
5 Pfeffer & Salancik, 1978:52 f. 
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utan något tillskott av gruppernas resurser, men gruppernas målsätt-
ningar med sitt engagemang förutsatte kommunala och statliga re-
surser för deras verksamhet. Gruppernas beroende av kommunerna 
och Vägverkets lokala/regionala organisationer kännetecknas av 
samtliga tre aspekter som resursberoendeperspektivet lyfter fram 
som faktorer som ökar beroendet – de kommunala och statliga re-
surserna var avgörande för gruppernas verksamhet; kommunerna 
och vägverksorganisationerna hade omfattande kontroll över hur 
deras egna resurser kunde fördelas och användas; och det var svårt 
för grupperna att få tillgång till de aktuella resurserna på något an-
nat sätt än genom dessa organisationer. Motsvarande tydliga bero-
endeförhållande ifrån kommunernas och vägverksorganisationernas 
sida finns inte när det gäller de resurser som grupperna 
kontrollerar.6 Denna obalans i relationerna medförde att grupperna i 
stor utsträckning hade att anpassa sig till de villkor som kom-
munerna och Vägverkets lokala/regionala organisationer satte upp 
för att medverka i de studerade samarbetsprojekten. Men samtidigt 
kan beroenderelationen endast i en av fallstudierna betraktas som 
helt enkelriktad – i de övriga fallen varierade beroenderelationerna. 
Fallstudierna pekar på intressanta skillnader när det gäller kommun-
ernas och vägverksorganisationernas beroende av gruppernas resur-
ser som enligt min tolkning ger ett centralt bidrag till förståelsen av 
varför de olika processerna utvecklades som de gjorde och vilka 
konsekvenser de fick. Tydligast kommer dessa skillnader fram i en 
jämförelse mellan de två väghållningsprojekten. I Vetlanda kom 
processen att utvecklas så att beroenderelationen blev mer ömse-
sidig och asymmetrin mindre uttalad. En sådan utveckling skedde 
inte i Norra Venjan. Det är också processen i Norra Venjan som jag 
menar präglades av den mest enkelriktade beroenderelationen.  

Analysen av Vetlandastudien synliggör en process där gruppernas 
insatser kom att bli centrala för samarbetet på två sätt. För det första 
kunde grupperna där använda sina resurser på ett sådant sätt att deras 
arbete i sig framstod som attraktivt för Vägverket. Viktigast var tro-

 
6 Att grupperna kanaliserade medborgarnas engagemang kan dock tolkas som att de 

hade tillgång till den maktresurs som medborgarnas rättigheter att kräva att kom-
munerna resp. vägverksorganisationerna levererade den aktuella servicen innebar. 
Men eftersom det i processerna fanns en historia av ouppfyllda krav ifrån med-
borgarna på dessa organisationer att göra just detta tolkar jag att rättigheterna inte 
upplevdes som avgörande maktresurser – varken av grupperna eller av deras sam-
arbetsparter. 
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ligen att de erbjöd sig att ordna frågan om markinlösen. Det var en 
fråga som bland annat på grund av den traditionellt ansträngda och 
konfliktfyllda relationen mellan Vägverket och medborgarna inte 
sällan vållade Vägverket stora problem: 

Då har vi gjort rätt mycket så att säga – åt Vägverket –  som de normalt sätt 
har väldiga problem med. … Framför allt många äldre såg ju Vägverket, när 
han kom ut, som en myndighetsperson. Om han skulle ha marken så skulle det 
inte släppas till hur som helst. … Men om vi löste detta så var det ju grannen 
och då var det ju ett helt annat läge. … För det blir ju så, ingen vill ju bli osams 
med sin granne eller gode vän. 7 

I takt med att processen utvecklades kom grupperna också dessut-
om att peka på olika alternativa lösningar som innebar kostnadsbe-
sparingar för Vägverket:  

Då var det så här att Televerket skulle ha mycket betalt för att flytta sina stol-
par men då såg han [en av de engagerade byborna] att Televerket hade varit ute 
och märkt upp att stolparna var dåliga och ändå skulle bytas ut. Och då sa han 
att – ja, men det kan ju inte ni ta fullt betalt av Vägverket för att vi ska bygga 
vägen nu. Och på så vis fick de räkna de pengarna sig tillgodo som egen insats. 
… Alltså det är ju så när det blir många inblandade och man hittar alltid idéer 
och lösningar som överhuvudtaget Vägverket aldrig har tänkt på innan kanske. 
… Man fick alltså oerhört mycket väg byggt för pengarna.8 

Representanterna för grupperna beskriver också hur de medvetet för-
sökte att fokusera på vad de själva kunde erbjuda som skulle göra 
projekten mer intressanta för Vägverket att delta i. Som beskrivs i 
kapitel fem utvecklades i Vetlanda vissa insatser till standardåtgärder, 
samtidigt som aktörerna i processen beskriver hur de försökte an-
passa insatserna till förutsättningarna för varje enskilt vägprojekt. Till 
exempel kunde markägare som fick släppa till mycket mark få kom-
pensation för det genom att andra engagerade bybor gick in och 
hjälpte honom/henne med att sätta upp stängsel eller något annat.  

I takt med att processen utvecklade sig kom Vägverket i Vetlan-
daprocessen att se de resurser som grupperna kunde bidra med som 
något av en förutsättning för att de skulle satsa sina egna resurser på 
 
7 Intervju med representant för Bäckaby sockenråd. I det insamlade materialet finns 

det dock delar som pekar på att markinlösenfrågan kunde ställa till problem även för 
de lokala grupperna. I en artikel i Vetlandaposten, 910320, beskrivs hur ett projekt i 
Karlstorp socken riskerade att gå om intet p g a att två markägare inte var villiga att 
släppa till mark. 

8 Intervju med representant för Bäckaby sockenråd. 
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att förbättra den här typen av lågt prioriterade vägar. Men än viktig-
are för processernas utveckling var enligt min tolkning att grupper-
nas engagemang fick betydelse även på ett andra sätt. Med grupper-
nas engagemang följde nya externa finansieringsmöjligheter. Inled-
ningsvis fanns idén med det frivilliga engagemanget med som ett 
huvudargument när Vägverkets region Sydöst, tillsammans med 
Vetlanda och Eksjö kommuner och länsstyrelsen fick Vägverkets 
centrala organisation att satsa specialriktade anslag på deras Projekt 
Glesbygdsvägar: 

Argumentet för att arbeta på just det här sättet var för att det var ett försökspro-
jekt där man ville testa hur tusiken ska man få med Vägverket på detta? Jo, det 
måste vi göra genom att lokalt ställa upp. Annars får vi inte fram de här statliga 
pengarna. Och det var ju den här tanken att ställer vi upp lokalt så ställer vi 
upp centralt – så var det ju hela tiden.9 

Detta anslag innebar, som beskrevs i det föregående kapitlet, att 
vägförbättringarna inom detta projekt inte behövde konkurrera med 
andra mer prioriterade projekt om de ordinarie anslagen. När dessa 
pengar tog slut uppstod en annan extern finansieringsmöjlighet i 
EU:s strukturfonder, i Vetlandas fall mål 5b. Ifrån början sade reg-
lerna för denna fond att det krävdes frivilliga insatser för att ett pro-
jekt skulle vara berättigat till bidrag och EU-bidragen kom att bli en 
central resurs för vägprojekten i Vetlanda och på andra ställen i 
Vägverkets region Sydöst: 

Vi hade som krav att vi skulle få 40 procent utav extern finansiering för att vi 
skulle ta sådana objekt som inte var så högt prioriterade. Och då kom EU in 
med 50 procent så vi klarade detta med god marginal. Då betalade EU 50 pro-
cent och de boende cirka 8 procent och kommunen stod för runt 15 procent. Och 
Vägverket någonstans runt 30 procent, knappt det.10  

När jag jämför processen i Vetlanda med den i Norra Venjan fram-
går det tydligt hur de lokala resurserna i Norra Venjan inte fick sam-
ma betydelse i den processen. Även representanterna för intresse-
föreningen i Norra Venjan beskriver hur de jobbade enligt den idé 
som presenterades för dem i Projekt Landsbygdsvägen – det vill 
säga, att ta tillvara de resurser som fanns lokalt till alternativa lös-
ningar:  

 
9 Intervju med Näringslivschefen i Vetlanda kommun. 
10 Intervju med representant för Vägverkets region Sydöst. 
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För grundtanken var ju som du förstår … att använda oss av materialet som 
finns här, den lokala kompetensen. Vi har väghyvel; tre lastbilar hade vi; vi ha-
de tre riktiga hjullastare som vi hade tänkt att engagera om det hade behövts. 
Och de var beredd att köra för en billig penning. Det var ju det det här gick ut 
på – att det skulle ju vara till någon sorts självkostnadspris för att få mera väg 
för mindre pengar…11 

Men här var bland annat markinlösenfrågan inte lika problematisk 
som den var i Vetlanda, vilket betydde att gruppen inte på samma 
sätt som i Vetlanda kunde lösa ett problem åt Vägverket. Vägverket 
såg här också svårigheter med att samordna frivilliga insatser, och 
andra alternativa lösningar, med en entreprenadupphandling. Och 
det grus som det var tänkt att gruppen skulle bidra med uppfyllde 
inte de kvalitetskrav som Vägverket ställde.12 Dessutom såg Vägver-
ket inte gruppernas insatser som ett sätt att få tillgång till andra fin-
ansiella resurser. Detta gällde både pengar ifrån EU:s strukturfonder 
och specialriktade anslag ifrån Vägverket centralt. För trots att det 
var Vägverkets centrala organisation som, tillsammans med Folkrö-
relserådet ”Hela Sverige ska leva”, stod som huvudansvariga för 
Projekt Landsbygdsvägen fanns inga specialriktade anslag för de 
förbättringar som man förväntade sig som resultat av det landsom-
fattande projektet.13 Och som beskrevs i kapitel åtta såg parterna i 
Norra Venjan inte några möjligheter att få medel ifrån strukturfon-
derna till den här typen av projekt. Sammantaget ger fallstudien i 
Norra Venjan en bild av en process där Vägverkets lokala organi-
sation dels inte ansåg att gruppen kontrollerade några resurser att 
tala om, dels inte såg några fördelar med att ta de resurser som 
gruppen ändå kontrollerade i anspråk. Representanterna för intres-
seföreningen beskriver också processen som att de inte hade något 
att sätta emot, utan hade att acceptera det samarbete som Vägverket 
erbjöd dem.14 

Men även i denna fallstudie kan man säga att det lokala engage-
manget i viss mån kom att ha betydelse för processens utfall – om 
än indirekt. När den lokala vägverksorganisationen försökte få fram 
resurser för att genomföra upprustningen av den aktuella vägen på 

 
11 Gruppintervju med representanter för Intresseföreningen i Norra Venjan. 
12 Gruppintervju med representanter för Vägverket i Falun. 
13 Projekt Landsbygdsvägen, 1997. 
14 Gruppintervju med representanter för Norra Venjans Intresseförening. 
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egen hand använde de sig av Projekt Landsbygdsvägen som en legi-
timerande resurs i förhandlingen om fördelningen av interna medel: 

Vi tog upp det här projektet mot Härnösand och bidragsgivarna där, eller de 
som ger oss anslagen. Och pekade på det här. Samtidigt som länsstyrelsen också 
insåg vikten av att fullfölja det här åtagandet, eller den här diskussionen, och 
omsätta den i praktisk handling.15  

Den indirekta betydelsen går här över den positiva inställning till det 
frivilliga engagemanget som Vägverkets centrala organisation uttryck-
te genom sitt engagemang i Projekt Landsbygdsvägen. Det var snar-
ast detta centrala stöd till det aktuella projektet, som en del av detta 
landsomfattande projekt, som den lokala vägverksorganisationen an-
vände sig av i förhandlingarna mellan Vägverkets olika organisationer 
om hur de interna resurserna skulle fördelas. Trots detta prioriterades 
att projektet genomfördes – inte att det genomfördes med inslag av 
frivilligt engagemang. Men samtidigt hade denna legitimering inte 
kunnat göras om inte Intresseföreningen i Norra Venjan hade beslut-
at sig för att försöka komma med i det landsomfattande projektet.   

Slutligen vill jag här koppla tillbaka till det avsnitt i kapitel sju 
som behandlar de kommunala resursernas betydelse för processer-
nas utveckling och resultat. I väghållningsfallen kontrollerade inte 
kommunerna de centrala resurserna som grupperna måste få till-
gång till för att projekten skulle kunna genomföras, men kommun-
ernas resurser kom ändå att spela en viktig roll i processerna. I både 
Norra Venjan och Vetlanda satsade kommunerna egna resurser i en 
verksamhet som var en statlig angelägenhet och det var inte själv-
klart att de skulle göra det. Näringslivschefen i Vetlanda beskriver 
hur situationen där hade blivit så problematisk att kommunen be-
slutade sig för att engagera sig: 

Det här blir ju väldigt jobbigt för dels Vägverket som ju egentligen har ansvaret 
eftersom det är en rent statlig angelägenhet, men sedan vänder de [medborgarna] 
sig till kommunen också och till sist blir det så att kommunen vänder sig till 
Vägverket och sedan är cirkeln igång. Och den ene skyller på den andre och så 
får det inte vara och då sa kommunen att nu får vi försöka ta ett ansvar vi också 
och det var anledningen till att vi gick in här. Men det jäste alltså ordentligt både 
på vägarna och hos människorna.16 

 
15 Gruppintervju med representanter för Vägverket i Falun. 
16 Intervju med Näringslivschefen i Vetlanda kommun. 
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Vetlanda kommun hade vid fallstudiens genomförande satsat sam-
manlagt cirka 5,2 miljoner kronor av medel ifrån den egna drifts-
budgeten på den här typen av vägförbättringsprojekt.17 I Norra 
Venjan var det endast fråga om ett enda projekt men även där sat-
sade kommunen medel ifrån driftsbudgeten genom att genomföra 
projekteringen av den aktuella vägen som Vägverket sedan kom att 
använda utan större förändringar. Men enligt min tolkning av de 
båda processerna var inte dessa pengar de viktigaste resurserna som 
kommunerna bidrog med. Minst lika viktigt var det stöd och den 
uppbackning som kommunerna gav grupperna i deras arbete. Som 
tidigare beskrivits talar både grupprepresentanterna i den här under-
sökningen och olika tidigare utvärderingar och undersökningar om 
betydelsen av ett kommunalt stöd.18 Den här undersökningen stöd-
jer således tidigare forskning på området. Men det finns också en 
skillnad mellan de två väghållningsfallen i graden och arten av kom-
munalt engagemang – kommunen i Vetlanda var mer drivande i 
processen och bidrog i större utsträckning aktivt till att man där 
lyckades arbeta fram olika alternativa lösningar som bidrog till att 
Vägverket blev mer intresserade av att genomföra förbättringarna 
av de aktuella vägarna. Enligt min tolkning berodde dessa skillnader 
i alla fall till viss del på att det i Vetlanda fanns en tjänsteman som 
kan beskrivas i termer av en kommunal eldsjäl och som engagerade 
sig mycket för att samarbetet skulle lyckas. 

KONTROLLEN ÖVER VERKSAMHETEN 
En annan dimension hos de studerade interaktionsprocesserna som 
kan kopplas till resursberoendeperspektivet har mer att göra med 
organisationers strävan efter att reducera den osäkerhet som de har 
att hantera. Enligt detta teoretiska perspektiv skapar en organisati-
ons beroende av sin omgivning osäkerhet och oförutsägbarhet. En 
organisation strävar därför efter att på olika sätt rekonstruera sina 
utbytesrelationer för att bemöta osäkerheten och göra de övriga 
aktörernas handlande mer förutsägbart. En organisation kan uttnyt-
tja sin maktposition i en relation genom att bland annat styra samar-
betspartens beteende och bestämma förutsättningarna för ett even-

 
17 Opublicerat material ifrån Vägverket region Sydöst. 
18 Se kap. 7, s. 185 f. 
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tuellt resursutbyte – och på så sätt minska osäkerheten i sitt eget 
omgivningsberoende. Samtidigt har samarbetsparten, som är i be-
hov av resursen, antingen att anpassa sig till de kontrollförsök som 
den utsätts för eller att försöka minska sitt beroende av resursen 
och därmed även av den organisation som utövar kontroll över dess 
handlande.19  

Pfeffer och Salancik beskriver hur delvis samma dimensioner 
hos en beroenderelation som påverkar graden av asymmetri i rela-
tionen också påverkar graden av kontrollmöjlighet över en annan 
organisation. Ju viktigare en resurs är för en organisation; ju större 
kontroll den andra organisationen har över denna resurs fördelning 
och användning; och ju svårare det är att få tillgång till resursen på 
något annat sätt, desto större möjlighet har den andra organisation-
en att kontrollera den första organisationens handlande. A:s möjlig-
het att kontrollera och styra B och ett eventuellt samarbete ökar 
också om B inte har kontroll över några resurser som A i sin tur är 
beroende av för sin verksamhet. Dessutom ökar kontrollmöjlighe-
terna om A har insyn i B:s verksamhet. Även A:s förutsättningar att 
förmedla sina önskemål till B och B:s förutsättningar att efterleva 
dessa önskemål påverkar, enligt Pfeffer och Salancik, denna kontroll 
och styrning.20  

I de fyra fallstudierna är det främst i äldreomsorgsfallen som 
den här typen av kontrollförsök fick ett uttalat uttryck i processerna. 
Det var också i dessa processer som parterna hade att hantera ett 
mer långsiktigt samarbete. En jämförelse mellan processerna på 
Holmön och i Åmot när det gäller parternas olika försök att kon-
trollera varandras handlande respektive undvika sådana försök ger 
också ett intressant bidrag till förståelsen av skillnaderna i de olika 
processernas utveckling och resultat. 

Jag har här valt att avgränsa diskussionen till den del av interak-
tionen mellan respektive grupp och kommun som kan kopplas till 
den långsikta driften av äldreboendena eftersom det är där som det 
enligt min tolkning finns de mest intressanta skillnaderna. Även i 
dessa delar av de två interaktionsprocesserna kan beroenderelation-
en mellan de två huvudaktörerna beskrivas som asymmetrisk. De 
båda kooperativen som bildades i syfte att driva de decentraliserade 
äldreboendena var beroende av att kommunerna köpte den äldre-
 
19 Pfeffer & Salancik, 1978:40 ff. 
20 Pfeffer & Salancik, 1978:260. 
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omsorg som de producerade. Detta beroende förstärktes av kom-
munernas huvudmannaskap för äldreomsorgen. Kommunerna har 
en lagstiftad skyldighet att tillhandahålla god äldreomsorg samtidigt 
som de också har uppgiften att kontrollera kvaliteten i all äldreom-
sorg i kommunen.21  Kommunerna hade därför inte enbart kontrol-
len över resurser som var avgörande för kooperativens överlevnad. 
De hade också rätt att begära insyn i verksamheterna, vilket enligt 
teoribeskrivningen ovan ökar deras möjligheter att kontrollera ko-
operativens handlande. När det gäller gruppernas möjligheter att på-
verka kommunernas handlande måste de ses som betydligt mer be-
gränsande – men här finns det intressanta skillnader. I Holmöpro-
cessen fanns det ett mycket svagare intresse ifrån kommunens sida 
för att ett decentraliserat äldreboende skulle byggas än vad fallet var 
i Åmot. Den tolkning som jag gör av materialet ifrån Holmön är att 
kommunen ansåg sig kunna ge holmöborna god äldreomsorg – om 
än inne i Sävar – utan den ekonomiska föreningens resurser. I mate-
rialet ifrån Åmot kan man däremot utläsa att kommunen bedömde 
sig ha ett behov av fler äldreomsorgsplatser totalt sett i kommunen 
om den skulle kunna fullfölja den uppgift som socialtjänstlagen åla-
de dem. Och eftersom de redan vid planeringen av kooperativet Jä-
garbacken hade börjat känna av en kärvare ekonomi kom kooperati-
vets resurser där att bli intressanta för kommunen att få tillgång till. 
I Åmot tog också kommunen initiativet till samarbetet och var driv-
ande i processen på ett sätt som kommunen inte gjorde på Holmön.  

Dessa skillnader i förutsättningar kan tolkas som att gruppen i 
Åmot hade bättre förutsättningar för att stå emot olika styrningsför-
sök och därmed i högre grad bidra till hur förutsättningen för sam-
arbetet mellan parterna utformades. Men en jämförelse av de avtal 
som kom att reglera respektive samarbeten visar att kommunen i 
Åmotstudien genom sitt avtal fick större kontroll- och styrnings-
möjligheter över kooperativets verksamhet än vad kommunen i 
Holmöstudien fick.  

Det första avtalet i Holmöprocessen stadgade att ”Serviceboen-
de i Holmön förbinder sig att bedriva äldreboende i servicehuset i 
Holmön för 5 – 6 boende, samt att utföra hemtjänst på Holmön i 
samråd med hemtjänstansvarig inom kommundelsförvaltningen”.22 

 
21 Se kap. 8, s. 205 f. 
22 Avtal, 1994, mellan Serviceboende i Holmön ek. förening och Sävar kommundels-

nämnd.  
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Kooperativet skulle ansvara för föreningens drift och administrati-
on och ha arbetsgivaransvar för den anställda personalen. För detta 
skulle kooperativet erhålla en fast årlig ersättning. Utförandet av 
verksamheten, liksom besluten om vem som skulle tas in som bo-
ende, skulle ske i samråd med hemtjänstansvarig i kommundelsför-
valtningen. I övrigt fastställde avtalet att verksamheten skulle bedri-
vas och service ges ”enligt avtalsparternas gemensamma utformade 
riktlinjer med socialtjänstlagens intentioner och anslutas till kom-
mundelsnämndens mål- och riktlinjer för äldreomsorg”.23 Dessut-
om stadgades att kommunen hade rätt att utföra tillsyn och kontroll 
över kooperativets verksamhet. Kooperativet var också enligt avtal-
et skyldigt att inge bokslut och verksamhetsberättelser till kommun-
delsnämnden och på andra sätt möjliggöra för kommundelsnämnd-
en att granska kooperativets ekonomi. Det stadgades även att koop-
erativet skulle följa kommunens rutiner för statistik med mera.  

Avtalet i Åmotstudien skiljer sig ifrån detta första avtal i Holmö-
studien i första hand när det gäller beskrivningen av vem som skulle 
styra verksamhetens omfattning och inriktning. I Åmot fastställde av-
talet att ”Äldrekooperativet ska för kommunens räkning utföra insat-
ser ifråga om omsorg, vård och service som följer av kommunens 
beståndsbeslut och individuella vårdplaner, för befolkning boende i 
Åmots församling eller dess omnejd”. Enligt avtalet skulle kooperati-
vet dessutom bedriva verksamheten ”i enlighet med socialtjänstlagen, 
övrig lagstiftning, förordningar och föreskrifter inom området samt 
kommunens kvalitetsmål för omsorgsenheten”. Kommunens möjlig-
het att styra verksamheten blir än tydligare i formuleringen ”Verk-
samheten ska bedrivas enligt kooperativets stadgar och kommunens 
mål”. Dessutom reglerade avtalet att behovsbedömningen skulle gör-
as av kommunens tjänstemän och att den skulle ske på likartat vis 
som i kommunen i övrigt. Avtalet föreskrev också att kooperativet 
hade det fulla arbetsgivaransvaret för ”den personal som erfordras 
för att fullgöra sina uppgifter enligt detta avtal”.24 

Jämförelsen mellan avtalen visar även på skillnader i hur ersätt-
ningen skulle beräknas och på vilket sätt som den skulle betalas ut. I 
Åmot skulle kommunen enligt avtalet lämna ett bidrag till koopera-

 
23 Avtal, 1994, mellan Serviceboende i Holmön ek. förening och Sävar kommundels-

nämnd.  
24 Avtal, 1997, mellan Kooperativet Jägarbacken och Omsorgsnämnden, Ockelbo 

kommun. 
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tivet ”med det belopp som motsvaras av kostnaden för beslutade 
hemtjänstinsatser enligt fastställt timpris. Omprövning kan påkallas 
av vårdtagaren, kooperativets personal eller av kommunen”.25 Er-
sättningen skulle fastsällas och betalas ut månadsvis, jämfört med 
två klumpsummor per år som avtalet i Holmöprocessen föreskrev. 
Och om det blev stora förändringar i antalet hemtjänsttimmar som 
kooperativet skulle utföra fastställdes i Åmot en omställningstid på 
tre månader innan ersättningen skulle utebli. Under denna omställ-
ningstid skulle kooperativets personal arbeta i den kommunala hem-
tjänsten de timmar som de inte hade arbete för dem i kooperativet. 
Utöver ersättningen för av kommunen fastställda hemtjänsttimmar 
fick kooperativet enligt avtalet även ersättning för fyra timmar per 
dag i så kallad kollektiv tid. I avtalet i Åmotprocessen fastställdes 
dessutom att de boendes hemtjänstavgift debiterades och emottogs 
av kommunen. 

Enligt min tolkning, pekar jämförelsen mellan de båda avtalen 
på att skillnaderna mellan processerna i större utsträckning kan för-
klaras utifrån kommunernas olika bedömningar av behovet att kon-
trollera samarbetet, än utifrån de möjligheter som grupperna hade 
att parera olika kontrollförsök. I båda fallen hade kommunen stora 
möjligheter att styra hur samarbetet skulle struktureras men det var i 
första hand i Åmot som kommunen utnyttjade denna möjlighet vid 
formuleringen av det första avtalet. För kommunen i Holmöstudien 
var avtalet enligt min tolkning snarast en formalisering av en speci-
allösning för en liten del av kommundelens verksamhet, som utgick 
ifrån Holmöns unika förutsättningar. Under de inledande faserna av 
processen på Holmön hade det dessutom utvecklats ett ömsesidigt 
förtroende mellan gruppens representanter och i första hand den 
dåvarande chefen för äldreomsorgen i Sävars kommundel som gjor-
de att kommunen förväntade sig att kooperativet skulle ge de gamla 
en bra omsorg.26 Ett stöd för denna tolkning är att varken de inter-
vjuade representanterna för kommunen eller kooperativets repre-
sentanter beskriver förhandlingarna inför detta avtal som problema-
tiska eller speciellt betydelsefulla.27 Formuleringarna i avtalet blev 

 
25 Avtal, 1997, mellan Kooperativet Jägarbacken och Omsorgsnämnden, Ockelbo 

kommun. 
26 Jag kommer att återkomma till hur några av de studerade processerna kom att ut-

veckla ett ömsesidigt förtroende mellan parterna i kap. 11. 
27 Intervjuer med representanter för Serviceboende i Holmön och f.d. äldreomsorgs-

chef i Sävar. 
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också, som framgår av beskrivningen ovan, generella och oprecisa 
när det gäller strukturen på samarbetet. Begrepp som samråd och 
gemensamt utformade riktlinjer ger ingen större vägledning hur det 
dagliga samarbetet skulle struktureras eller för hur ansvarsfördel-
ningen mellan de båda parterna skulle fungera.  

Då kommunen i Åmotstudien visade ett större intresse för de 
resurser som kooperativet hade att erbjuda borde kooperativet ock-
så enligt de ovan beskrivna faktorerna ha bättre förutsättningar att 
hantera kommunernas kontrollförsök än vad kooperativet i Holmö-
studien hade. Men fallstudien ger en annan bild. Samarbetet mellan 
kooperativet och kommunen i Åmot inleddes i ett informellt sam-
förstånd och utan att man började förhandla om avtalets utform-
ning. När väl processen var igång blev kooperativets förhandlings-
läge sämre. De hade redan satsat stora delar av sina resurser i bygg-
nationen av husen och i planeringsarbetet innan förhandlingen av 
avtalet inleddes och hade därför inte så mycket att sätta emot kom-
munens krav i förhandlingen. Representanterna för kooperativet i 
Åmot beskriver också förhandlingen av det första avtalet som en 
besvikelse. I början av sitt arbete fick de mycket beröm av kom-
munen och uppfattade det som att de kunde räkna med att få sam-
ma villkor som man hade uppe i Lövvik: 

Men då framstod ju Lövvik – att det skulle vi ju få. Det är nästan så att plan-
ka Lövviks avtal så är det okey.28  

Men när sedan avtalet skulle formuleras upplevde de det som att 
kommunen hade ändrat sig på några centrala punkter, främst hand-
lade det om ersättningen för deras arbete. Lövvik hade ersättning 
för fler timmar kollektiv tid och de hade även mer ersättning per 
timme.29 Samtidigt närmade sig den planerade invigningen av koop-
erativet och de var beroende av ett avtal med kommunen för att 
kunna starta driften. Avtalet skrevs på dagarna innan kooperativet 
invigdes och kooperativet var inte nöjda med hur det var utformat: 

Nej, vi tyckte inte att vi hade fått ett bra avtal, det tyckte vi inte. Men vad 
skulle vi göra? Det var ju bara att börja.30 

 
28 Gruppintervju med representanter för Kooperativet Jägarbacken. 
29 Jfr Ingelsgårdens avtal i Björklund, 1996, bilaga 7. 
30 Gruppintervju med representanter för Kooperativet Jägarbacken. 
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Här bör tilläggas att informella överenskommelser på inget sätt är 
ovanliga i den här typen av samarbetsprojekt mellan kommunala 
och statliga organisationer, å ena sidan, och olika sammanslutningar 
av delar av befolkningen, å andra sidan. I väghållningsprojekten 
som ingår i den här undersökningen var till exempel samarbetet 
mellan de olika parterna i stort sett oformaliserat – den reglering 
som fanns var endast avtal för markinlösen. I övrigt reglerades des-
sa samarbeten formellt endast i den utsträckning som EU:s struk-
turfonder krävde det.  

Det sätt som processen i Åmot utvecklades på innebar, enligt 
min tolkning, att kooperativets resurser förlorade i betydelse i makt-
relationen mellan kooperativet och kommunen. Denna utveckling 
kan också ha påverkats av att gruppen i Åmot varit relativt omed-
veten om den potentiella maktposition som den hade i relationen 
med kommunen. Ytterligare en annan möjlig förklaring som tas upp 
av en av kommunrepresentanterna är att gruppen i Åmot, jämfört 
med ett annat projekt i kommunen med frivilligt engagemang in-
blandat, inte hade samma tydliga ledarskap för gruppen, utan att det 
i Åmot mer var en kollektiv rörelse.31 Gruppen i Åmot är också den 
grupp i den här undersökningen där den inre drivande kärnan var 
störst – cirka femton personer.  

Dessutom kan kommunens vilja att kontrollera kooperativets 
verksamhet kopplas till deras upplevda behov av kooperativets re-
surser. Enligt Pfeffer och Salancik strävar en organisation efter att 
utforma sina utbytesrelationer på ett sådant sätt att osäkerheten när 
det gäller tillgången av externa resurser minimeras. Med den jämför-
elsevis omfattande styrningen av kooperativets verksamhet som 
kommunen i Åmotstudien fick genom avtalet blev de resurser som 
kommunen själv skulle komma att behöva satsa på hemtjänsten i 
Åmot i framtiden lättare att överblicka och kontrollera. Dessutom 
blev kooperativens insatser mer förutsägbara.32  

 
31 Intervju med f.d. planeringssekreteraren i Ockelbo kommun. 
32 Jfr Pfeffer & Salancik, 1978:40 f., som beskriver hur parterna i en beroenderelation 

ofta ökar sitt beroende av varandra för att göra varandras beteenden mer förutsäg-
bart, dvs. att man ökar koordinationen i relationen. De beskriver även hur en kon-
sekvens av ett ökat beroende är att organisationer ställer fler krav på varandra för att 
få kontroll över varandras aktiviteter och därmed bättre kunna förutsäga varandras 
behov och intressen. Jfr även Eikås, 2001, som diskuterar negativa konsekvenser av 
kontraktsbaserade relationer mellan offentliga aktörer och frivilliga organisationer – 
bl.a. tar han upp offentliga organisationers vilja att ha korta kontraktstider för att inte 
låsa upp sig. 
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Kommunernas försök att kontrollera och styra kooperativens 
verksamhet var också ett inslag när de inledande avtalen skulle om-
förhandlas. Samtidigt ger dessa omförhandlingar en bild av hur 
grupperna kunde välja olika sätt att hantera de externa kontrollför-
söken. I Holmöprocessen initierades omförhandlingen av kommun-
en som då (1997) ansåg att det dåvarande avtalet mellan parterna 
var alltför allmänt skrivet och att det fanns behov av en strukturer-
ing och specificering av de villkor som gällde för kooperativets 
verksamhet. Kommunen ville även få till stånd ett förtydligande av 
den ansvarsfördelning som skulle gälla mellan parterna. Andra mo-
tiv som kommunen uppger för omförhandlingen är att den första 
föreståndaren för kooperativet, en av kooperativets eldsjälar, hade 
signalerat att hon ville trappa ner.33 Ifrån kommunens sida kan man 
således se tydliga uttryck för att de 1997 upplevde ett större behov 
av att kontrollera kooperativets verksamhet. Kooperativet å sin sida 
motsatte sig dessa förändringar. De såg den nya och mer detaljerade 
skrivningen som ett ifrågasättande av dem, och deras förmåga att 
bedriva verksamheten. Förhandlingarna som följde resulterade i att 
vissa detaljerade föreskrifter ströks samtidigt som största delen av 
den strukturering som kommunen hade eftersträvat infördes. 34 Ex-
empel på den ökade styrning av verksamheten som kommunen där-
med fick kommer fram i formuleringar som ”Föreningen åtar sig att 
utföra hemtjänst i eget boende samt insatser i särskilt boende i en-
lighet med myndighetsutövarens bedömning och beslut” och ”För-
eningen är skyldig att utföra insatser hos de biståndsberättigade per-
soner som anvisas enligt punkt 1.2 och avpassa insatserna till det re-
ella behovet hos de boende.” 35 Det nya avtalet reglerade också att 
kooperativet inte fick ta ut hemtjänstavgifter av de boende som av-
vek oskäligt från motsvarande kommunal hemtjänstavgift. Proces-
sen i Holmöstudien kan tolkas som att kommunen där kunde driva 
igenom stora delar av sin styrning av kooperativets verksamhet – 
när den upplevde sig ha ett behov av en sådan kontroll.  

Samtidigt visar denna fallstudie upp en bild av hur kooperativet 
valde en i vissa avseende sämre uppgörelse för att minska sin sår-
barhet och därmed öka självständigheten gentemot kommunen. I 

 
33 Intervju med nuvarande äldreomsorgschef i Sävar. 
34 Intervjuer med representanter för Serviceboende i Holmön. 
35 Avtal, 1997, mellan Serviceboende i Holmön ek. förening och Sävar kommundels-

nämnd. 



 
 
 
 
 
 

OLIKA RESURSBEROENDE 

 237 

det nya avtalsförslaget som kommunen presenterade för kooperati-
vet på Holmön ingick ett förslag om att kooperativet skulle ansluta 
sig till den så kallade à-pris-modellen som kommunen tidigare hade 
genomfört för den äldreomsorg som de själva producerade. En så-
dan ersättningsmodell innebar högre ersättning vid stora omsorgs-
insatser och skulle enligt kommunen ha inneburit en förbättring för 
kooperativet då de vid tidpunkten hade några boende med stora 
omsorgsbehov. Kommunen menade också att modellen skulle vara 
bättre eftersom den kommunala ersättningen skulle bli mer anpas-
sad till föreningens kostnader.36 Men kooperativet tackade, till kom-
munens förvåning, nej till detta erbjudande, utifrån argumenten att 
ett sådant ersättningsupplägg skulle göra kooperativets verksamhet 
mer sårbar och att det skulle bli svårare att planera verksamheten 
långsiktigt. Strax innan dessa förhandlingar hade tre av kooperati-
vets boende avlidit inom loppet av tre månader och med det nya er-
sättningssystemet skulle en liknande situation innebära ett kraftigt 
avbräck för kooperativets ekonomi.37  Kooperativet valde således 
här en lägre fast ersättning för att minska osäkerheten i omgivnings-
beroendet.  

I Åmotstudien valde kooperativet en annan utväg när de upp-
levde att samarbetet i alltför stor utsträckning skedde på kommun-
ens ensidiga villkor. När kommunen här fick allt sämre ekonomi 
och gjorde olika nedskärningar medförde att försämringar i ko-
operativets villkor. Kooperativets representanter beskriver hur de 
upplevde det som att kommunen försökte få dem att utföra mer 
arbete för samma ersättning: 

Jag vet inte men jag tror att de trodde att vi skulle betala, att kooperativet skulle 
betala hemtjänsten på något vis. För vi hade ju de här timmarna du vet, fyra 
timmarna [den kollektiva tiden]. Och alldeles som om de trodde att vi skulle 
kunna använda minuterna till hur mycket som helst.38  

När de upplevde att försämringarna hade gått så långt att deras situ-
ation hade blivit ohållbar valde de att inte längre åta sig att utföra 
hemtjänsten på entreprenad åt kommunen och blev på detta sätt 
inte längre beroende av kommunens ersättning.   

 
36 Intervju med nuvarande äldreomsorgschef i Sävar. 
37 Intervjuer med representanter för Serviceboende i Holmön. 
38 Gruppintervju med representanter för kooperativet Jägarbacken. 
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SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 
Sammantaget visar denna analys utifrån ett resursberoendeperspek-
tiv upp både likheter och skillnader mellan de olika interaktionspro-
cesserna som kan kopplas till olika möjliggörande och begränsande 
förutsättningar för samarbetsprojektens utveckling och resultat. En 
central likhet är att samtliga beroenderelationer var asymmetriska i 
så måtto att grupperna genomgående var mer beroende av kom-
munernas respektive de lokala/regionala vägverksorganisationernas 
resurser än tvärtom. Skillnaderna i processernas utveckling och re-
sultat kan enligt den jämförande analysen bland annat kopplas till 
graden av asymmetri. Och graden av asymmetri kan i sin tur kopp-
las till den målsättning som kommunerna och de lokala/regionala 
vägverksorganisationerna satte upp för sin verksamhet. Jämförelsen 
mellan de båda väghållningsfallen visar hur Vägverkets organisati-
oner inte var beroende av gruppernas resurser i sitt traditionella sätt 
att bedriva verksamheten, men när de i Vetlandaprocessen började 
arbeta med målsättningen att hitta lösningar på problem som var en 
effekt av den traditionella prioriteringen kom gruppernas engage-
mang att utvecklas till en central förutsättning för att dessa problem 
skulle kunna lösas – i form av både de resurser och det kunnande 
som grupperna själva bidrog med och för att deras engagemang 
dessutom medförde att deltagarna i samarbetet fick tillgång till nya 
externa resurser.  

Jämförelsen av de båda äldreomsorgsfallen visar dessutom hur 
kommunerna, med hjälp av sin kontroll över centrala resurser, hade 
stora möjligheter att kontrollera och styra utbytesrelationernas om-
fattning och utseende. Graden av kommunal kontroll kan därtill, 
enligt min tolkning, snarast förklaras utifrån kommunernas bedöm-
ningar av behovet av kontroll. Bedömde de att det fanns ett behov 
av styrning av verksamheten, och därmed även utbytesrelationen 
mellan kommunen och kooperativet, infördes också en sådan styr-
ning. Men även kooperativens möjlighet att parera kontrollförsöken 
hade enligt min tolkning betydelse för processernas utfall. På Holm-
ön utnyttjade kooperativet möjligheten att minska kommunens in-
syn och kontroll genom att inte införa en mer reglerande ersätt-
ningsmodell och i Åmot valde kooperativet att avsluta den del av 
samarbetet som handlade om att tillhandahålla hemtjänst till om-
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sorgsbehövande i Åmot med omnejd. Gruppernas upplevda möj-
lighet att parera kontrollförsöken kan även kopplas till deras förstå-
elser av den egna maktpotentialen – bland annat i vilken utsträck-
ning som de upplevde sig ha tillgång till resurser som de kommun-
ala och statliga organisationerna vill få del av. 

De olika aktörerna gjorde således, enligt den här analysen, be-
dömningar av både sitt eget och samarbetsparternas resursbehov 
och därmed även respektive organisations omgivningsberoende. 
Dessa bedömningar gjorde de utifrån sina tolkningar av sin omgiv-
ning. Och eftersom dessa tolkningar till stora delar utfördes med 
hjälp av olika förståelseramar bör diskussionen av resursberoendets 
konsekvenser inte föras utan att den kopplas till en diskussion om 
de förståelseramar som påverkat och påverkats av de studerade in-
teraktionsprocesserna. När förståelseramarna ändrades innebar det 
också att synen på de olika resurserna förändrades. I Vetlandastudi-
en utvecklades processen så att aktörernas förståelseramar kom att 
innehålla en allt positivare bild av betydelsen av gruppernas resurser 
för samarbetet, medan man i Åmotstudien snarast kan se en motsatt 
utveckling. Därför är syftet med de två kommande kapitlen att, 
utifrån olika synvinklar, diskutera de förståelseramar som var verk-
samma i de här analyserade interaktionsprocesserna.  
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OLIKA 

VERKSAMHETSFÖRSTÅELSER 
I det föregående kapitlet diskuterades bland annat hur kontrollen 
över olika resurser som bedömdes som nödvändiga för respektive 
samarbetsprojekt medförde en möjlighet att styra och reglera inter-
aktionsprocessen och därmed även påverka samarbetsparternas 
handlingsutrymme. Detta åskådliggjordes med hjälp av en jämförel-
se av hur avtalen mellan respektive kommun och kooperativ formu-
lerades och omformulerades i de två äldreomsorgsfallen. Dessa av-
tal kan ses som exempel på hur processerna ledde fram till regler-
ingar av dels samarbetet mellan de två parterna, dels hur kooperati-
vets verksamhet skulle utformas och bedrivas. Utifrån ett resursbe-
roendetänkande sågs dessa avtal i det föregående kapitlet som olika 
uttryck för de asymmetriska beroenderelationer som fanns i interak-
tionsprocesserna och de maktförhållanden som kan ses som en 
konsekvens av denna obalans.  

I det här kapitlet har diskussionen istället sin utgångspunkt i att 
den inledande jämförande analysen visade att det fanns en skillnad 
mellan samarbetsparterna när det gäller hur de såg på den verksam-
het som processerna resulterade i, samtidigt som avståendet mellan 
aktörernas förståelser förändrades under processernas gång – om än 
i olika omfattning och olika riktning. I en av fallstudierna minskade 
avståndet; i två andra ökade det; och i den sista var avståndet tämli-
gen konstant. Som teoretisk bas för denna analys har jag valt att i 
första hand använda det (ny)institutionella perspektiv inom organi-
sationsforskningen som presenterades i kapitel tre. Analysen i kapit-
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let utgår ifrån de tidigare beskrivna problemen som de olika aktörer-
na identifierade – bland annat diskuterar jag hur de olika aktörernas 
problemformuleringar kan kopplas till deras förståelser av verksam-
heternas utformning och förutsättningar, samt hur dessa förståelse-
ramar på olika sätt kom att påverka processernas utveckling och re-
sultat. Samtidigt var processerna i sin tur med och förändrade både 
problemformuleringarna och verksamhetsförståelserna. 

Att, som i det föregående kapitlet, se avtalen som resultat av in-
teraktionsprocessen mellan de inblandade organisationerna kan 
kopplas till ett speciellt perspektiv inom teoribildningen runt uttryc-
ket makt som brukar benämnas det behavioristiska eller pluralistiska 
perspektivet. Förespråkare för detta perspektiv menar att det bästa 
sättet att studera makt är att analysera aktörers konkreta beslutsfat-
tande i frågor där det finns en uttalad intressekonflikt mellan aktör-
erna. Inom perspektivet definieras makt som att A har makt över B i 
den utsträckning som A kan få B att göra någonting som B annars 
inte skulle ha gjort.1 Avtalen mellan kooperativen och kommunerna 
kan ses som resultat av ett sådant konkret beslutsfattande – där do-
kumenteras i vilken utsträckning som de olika parterna fick igenom 
sina förslag.2  I det här kapitlet kommer maktrelationen mellan de 
olika aktörerna att belysas utifrån en annan synvinkel, som mer kan 
kopplas till de aspekter av maktbegreppet som Steven Lukes be-
nämner maktens andra och tredje dimensioner.3  

Den andra dimensionen omfattar, enligt Lukes, den makt som 
en aktör har när den har möjlighet och förmåga att sätta dagord-
ningen och bestämma vilka frågor som anses vara viktiga att behan-
dla – och, följaktligen, vilka frågor som inte ses som intressanta att 
behandla.4 Den tredje dimensionen omfattar den makt som en ak-
tör har när den har möjlighet och förmåga att påverka hur andra ak-

 
1 Se t.ex. Dahl, 1957; Polsby, 1963. 
2 Avtalen kan dessutom ses exempel på den typ av explicita och formella regleringar 

som en av grenarna inom det institutionella perspektivet i första hand intresserar sig 
för. Se kap. 3, s. 65 f. 

3 Lukes, 1974, första dimension motsvarar den ovan nämnda behavioristiska/pluralisti-
ska synen på makt. 

4 Denna andra dimension motsvarar den så kallade neo-elitistiska definitionen av makt 
där man bland annat introducerat begrepp som ”icke-beslut” och ”icke-frågor” för 
att beskriva och lyfta fram delar av maktutövningen som den behavioristiska/plura-
listiska definitionen inte omfattade. Se t.ex. Bachrach & Baratz, 1962; 1963. 
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törer tänker om och förstår sin verklighet.5 Sammantaget ger Lukes 
beskrivning av maktens tre olika dimensioner bilden av att makt kan 
utövas genom både handling och icke-handling; både medvetet och 
omedvetet; både i uttalade konflikter och i olika former av samar-
beten. För Lukes är grunden för att det ska vara fråga om makt-
utövande att det finns en intressekonflikt som kan vara uttalad och 
medveten men också latent och omedveten. Förenklat uttryckt lyf-
ter Lukes fram de dimensioner hos makt som innebär att A befinner 
sig i en maktposition i förhållande till B om A kan påverka B:s för-
ståelse av den verklighet som B har att hantera. Med hjälp av analys-
ramens begrepp ”förståelseramar” kan man säga att A påverkar B på 
så sätt att A:s förståelseramar också, i större eller mindre utsträck-
ning, blir B:s förståelseramar. En sådan påverkan kan, enligt Lukes, 
ske utan att någon av parterna, eller endast en av dem, är medveten 
om det.  

Syftet med det här kapitlet är att utifrån de delar av det (ny)insti-
tutionella perspektivet som fokuserar på organisationernas förståel-
seramar i en vidare mening diskutera vilken betydelse som sådana 
kognitiva begränsningar och regleringar kan ha haft för de här stu-
derade interaktionsprocesserna – men även processernas betydelse 
för eventuella förändringar i dessa förståelseramar. Utifrån Lukes 
beskrivning av maktens andra och tredje dimension ses eventuella 
förändringar i aktörernas förståelseramar som ett möjligt resultat av 
ett medvetet och/eller omedvetet maktutövande.6  

I mitt försök att synliggöra hur olika förståelseramar kom att på-
verka och påverkas av de studerade interaktionsprocesserna har jag 
valt att koncentrera analysen på parternas olika verksamhetsförståel-
ser eftersom fallstudierna ger en intressant bild av skillnader i dessa 
förståelser som, enligt min tolkning, kan kopplas till möjliggörande 
respektive begränsande förutsättningar för de studerade samarbets-
processerna. För att synliggöra dessa verksamhetsförståelser har jag 
bland annat jämfört de problem som de olika parterna identifierade, 
och på vilket sätt som verksamheterna som blev resultaten av de ol-
ika samarbetsprojekten, kan förstås som lösningar på dessa olika 
problem. Enligt Murray Edelman kan problem beskrivas som delar 

 
5 Lukes, 1974:24-25, definierar det som en latent intressekonflikt: ”a contradiction bet-

ween the interests of those exercising power and the real interests of those they exclu-
de”. Kursivering i original. 

6 Se även diskussionen om makt i analysramen. Kap 3, s. 79 f. 
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av en förståelse av ett sammanhang. Problem uppstår och definieras 
inom de ramar som en speciell verklighetsförståelse eller ett speci-
ellt institutionellt sammanhang innebär. Problem är således inte ob-
jektiva eller naturliga, utan skapas i olika kognitiva processer. 7  Att 
studera vilka problem som de olika aktörerna identifierade, och för-
sökte lösa, tillsammans med vilka aktörers problem som prioriterad-
es, ser jag utifrån dessa utgångspunkter som ett sätt att synliggöra 
delar av de olika mer eller mindre institutionaliserade verksamhets-
förståelser som förekom i de olika processerna och vad konkurrens-
en mellan olika förståelseramar kan säga om relationen mellan de 
olika aktörerna.8 Analysen i detta kapitel ska följaktligen ses som ett 
försök att med hjälp av det empiriska materialet kartlägga hur de 
olika parternas skilda föreståelseramar kom till uttryck i deras res-
pektive beskrivningar av verksamheten; de problem som den var 
tänkt att lösa; samt hur dessa beskrivningar kom att både påverka 
och påverkas av processens utveckling och resultat.  

ÄLDREOMSORGSFALLEN 
Utgångspunkten för diskussionen i det här kapitlet är organisation-
ernas definitioner av de problem som de identifierade, som redan 
beskrivits i kapitlen sex och sju. Där framkom hur grupperna i de 
båda äldreomsorgsfallen identifierade ett gemensamt problem. De 
ansåg att den äldreomsorg som kommunen erbjöd inte motsvarade 
de önskemål som de äldre byborna hade. De gamla i byarna ville ha 
möjlighet att bo kvar och dö i det sociala sammanhang där de kände 
sig hemma, samtidigt erbjöd kommunen enbart ett centraliserat äld-
reboende.9  Kommunerna i dessa fallstudier identifierade både detta 
problem och ett ytterligare problem: hur skulle de kunna erbjuda 
äldreomsorg av bra kvalitet i kommunen i stort när behovet ökade 
och ekonomin försämrades?10  

Dessa båda identifierade problem kan tolkas som ett uttryck för 
parternas olika förståelser av verksamheten äldreomsorg – bland an-
nat när det gäller vilka kvaliteter som parterna ansåg var viktiga att 
prioritera. Det problem som både gruppernas och kommunernas 
 
7 Edelman, 1988:12 f. 
8 Jfr Pedersen, 1995. 
9 Se kap. 6, s. 151 f. 
10 Se kap. 7, s. 178 f. 
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representanter beskriver – avsaknaden av ett decentraliserat äldre-
boende – kan kopplas till en mer övergripande förståelse av verk-
samheten som betonar de gamlas möjlighet att själva vara med och 
bestämma utformningen av den omsorg som de skulle få ta del av. 
Att till exempel kommunen i Åmotstudien hade dessa tankar om 
den äldreomsorg som producerades i kommunen innan samarbets-
projektet startade framkommer i deras äldreomsorgsplan. Där be-
skriver kommunen frågan vad den enskilde äldre vill ha och efter-
frågar som en grundläggande utgångspunkt för kommunens äldre-
omsorg.11 Det andra problemet som kommunernas representanter 
identifierade – hur de skulle kunna erbjuda mer äldreomsorg av god 
kvalitet med mindre resurser – kan i sin tur tolkas som ett uttryck 
för en förståelse verksamheten som istället innebar att en likvärdig 
omsorg till samtliga omsorgsbehövande i kommunen prioriterad-
es.12 Båda dessa prioriteringar i verksamheterna har stöd i social-
tjänstlagen, men min sammantagna tolkning av den statliga regler-
ingen är att man där lägger större vikt vid tillgången till likvärdig 
omsorg än de äldres möjlighet till inflytande.13  

Hur kom då dessa problemdefinitioner och verksamhetsförstå-
elser att påverka och påverkas av processerna? Ett sätt att belysa 
detta är att koppla de olika problemdefinitionerna till resultatet av 
respektive samarbetsprojekt. Båda processerna resulterade i att det 
startades kooperativa decentraliserade äldreboenden. Men de kom 
att få olika utformning. Och utifrån utgångspunkterna för det här 
kapitlet menar jag att det går att se ett en koppling mellan hur verk-
samheterna utformades och dels de olika parternas problemde-
finitioner och verksamhetsförståelser, dels maktrelationerna mellan 
parterna.  

Den huvudsakliga skillnaden mellan de verksamheter som star-
tades på Holmön respektive i Åmot ligger i vilken boendeform som 
kom att erbjudas. På Holmön erbjöd man ett blandat boende med 
både hemtjänst i eget boende och särskilt boende, medan man i 

 
11 Ockelbo kommun, 1994:22. 
12 Denna prioritering av verksamhetens målsättning kan i förlängningen tolkas som en 

konsekvens av en förståelse att kriterier för god kvalitet bäst bestäms av de profes-
sionella som är verksamma inom området. Jfr t.ex. Birgersson, 1997:94, som 
beskiver hur såväl kommunala politiker som tjänstemän inte sällan utövar en form av 
”ställföreträdande efterfrågan” när det gäller äldreomsorg, dvs. att de utger sig för att 
veta vad de gamla vill ha. 

13 Se kap 8, s. 205 f. 
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Åmot enbart erbjöd hemtjänst i eget boende.14 I Åmotstudien besk-
river gruppens representanter hur de började planera äldreboende 
utifrån utgångspunkten att det skulle bli ett särskilt boende, efter-
som deras målsättning med arbetet var att de gamla Åmotsborna 
skulle få möjlighet att bo kvar i byn fram till sin död: 

De skulle kunna bo kvar till livets slut. Så gick resonemanget då. Och det lova-
de vi ju också mer eller mindre. … Det var ju därför vi byggde så handikapp-
vänligt. Så att man kunde få plats med bårar och duschbårar och jag vet vi var 
så noga med de här toaletterna. Att de skulle vara så stora så att en sådan där 
duschvagn kommer in. …Vi mätte …så att vi verkligen försökte få in allting.15 

Även kommunen i Åmotstudien hade inledningsvis denna utform-
ning av den planerade verksamheten som ett tänkbart alternativ, 
vilket bland annat framgår av följande citat ur äldreomsorgsplanen: 

Den grundläggande frågan är vad den enskilde äldre vill ha och efterfrågar. En 
gemensam erfarenhet är att man, när man byter, vill ha en bostad där det är en-
kelt att bo, tillgängligt, tryggt och med närhet till god service. Man vill ha en bos-
tad där man kan bo till livets slut. /…/ Med stor sannolikhet kommer kom-
munen att få ett medicinskt ansvar för enheten eftersom formen måste betraktas 
som en särskild boendeform.16 

Men samtidigt är det svårt att ur denna äldreomsorgsplan utläsa vil-
ken boendeform som kommunen egentligen förordade. På ett annat 
ställe i texten framhålls att boendeformen i inledningsskeendet bör 
få anstå till ett senare skeende i planeringen.17 Tanken att Jägarback-
en skulle erbjuda boendeformen särskilt boende kan således ses 
som en anpassning av verksamheten för att lösa det problem som 
både gruppen och kommunen inledningsvis identifierade. Men var-
för kom då den verksamhet som startades endast att erbjuda hem-
tjänst i eget boende? Det svar som min analys av processen ger på 
den frågan är att kommunens andra problem ganska snabbt kom att 
få ett stort utrymme i kommunens problemformulering och i och 
med kommunens maktposition i relationen kom denna förståelse 
också att dominera processen. Materialet i fallstudien talar för att 
detta kommunens andra problem kom att prioriteras redan under 

 
14 Särskilt boende är den omsorgsform som är tänkt att ta hand om de mest vårdbehö-

vande personerna.  
15 Gruppintervju med representanter för Kooperativet Jägarbacken. 
16 Ockelbo Kommun, 1994:21 och 23. 
17 Ockelbo Kommun, 1994:22. 
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planeringsstadiet. Gruppens representanter beskriver hur de upplev-
de att de hade en överenskommelse med kommunen om att deras 
verksamhet skulle utformas som en kopia av verksamheten på Ing-
elsgården i Lövvik. Och Ingelsgården bedrevs som en kombination 
av hemtjänst i eget boende och särskilt boende.18 Men efter den in-
ledande diskussionen försvann tankarna om ett särskilt boende mer 
eller mindre ur bilden och när avtalet skulle förhandlas var det en-
bart en lösning av hemtjänsten som diskuterades. Den bild som fall-
studien ger är att gruppen i sitt planeringsarbete både medvetet och 
omedvetet anpassade sin förståelse av äldreboendet, och hur det 
bäst borde utformas, till kommunens signaler. Och kommunen ver-
kar redan tidigt i processen ha slutat tänka på kooperativet i termer 
av ett särskilt boende. En jämförelse mellan citaten ovan ur äldre-
omsorgsplanen och följande citat ur en insändare i en av lokaltid-
ningarna, som är undertecknad med ”Avgående omsorgsnämnden i 
Ockelbo kommun”, talar för att kommunen relativt snabbt hade 
förskjutit sin förståelse av verksamheten ifrån ett möjligt särskilt 
boende till att se det som en hemtjänstenhet bland de andra hem-
tjänstsenheterna i kommunen: 

För det första ska man skilja på Jägarbacken som hyresvärd för lägenheter och 
den hemtjänst deras personal utför på entreprenad åt kommunen till boende i der-
as lägenheter och boende utanför Jägarbacken i Åmot. Man ska också komma i-
håg att bo i Jägarbackens lägenheter är ett eget boende och ingen särskild boende-
form, alltså är Jägarbacken inget Vibacka eller Sjöängsgården. Detta har vi varit 
mycket noga med att framhålla vid de träffar vi haft med Jägarbacken både före 
och efter dess start. I den frågan tror vi det finns en annan uppfattning i Åmot. 19 

Att kommunens andra problem fick ett stort utrymme stöds även 
av hur det intervjuade kommunalrådet motiverar varför verksam-
heten fick den utformning den fick i första hand utifrån möjligheten 
att bedriva effektiv hemtjänst: 

Ja, det är väl så enkelt som att säga att har vi gamla människor i Åmot så mås-
te de ha någonstans att bo. Jag menar om alternativet då är att när du blir till-
räckligt gammal – antingen ska vi bygga flera traditionella hus där då persona-
len ska kryssa och fara mellan dörrarna och ge hemtjänst, eller också ska vi läg-
ga det under samma tak. Och det förstår ju alla var det blir effektivast någon-

 
18 Gruppintervju med representanter för kooperativet Jägarbacken. Se även Björklund, 

1996: bilaga 7.  
19 Gefle Dagblad, 981230. 
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stans då. Eller också ska vi låta dem bli så orkeslösa så att vi helt enkelt tving-
ar dem till centralorten. Jag menar det fanns väl inte så mycket att välja på.20  

Även i Holmöstudien kan man se utformandet av verksamheten 
som en lösning på det problem som prioriterades i processen, men 
här var det gruppens problemformulering som kom att dominera. I 
Holmöprocessen planerade gruppen verksamheten till stora delar 
självständigt och utformade den som en lösning på problemet att de 
gamla ville ha möjlighet att bo kvar på ön fram till sin död. Kom-
munen förhöll sig mer passiv och verkar inte heller i inledningen av 
processen ha identifierat något annat konkurrerande problem som 
verksamheten skulle lösa. Detta inledande skede i processen utspel-
ade sig, som tidigare nämnts, också några år tidigare på Holmön än i 
Åmot, med de skillnader i demografiska och ekonomiska terräng-
förhållande som det innebar.21 I inledningsskedet i processen på 
Holmön ställdes gruppen, enligt min tolkning, snarast inför uppgif-
ten att skapa en förståelse hos kommunen för att det problem som 
gruppen hade identifierat var reellt och i behov av en lösning. När 
gruppen på Holmön väl hade fått kommunen intresserad av att del-
ta i samarbetet hade parterna till exempel inga svårigheter att enas 
om det första avtalet.22 I det empiriska material som jag har haft till-
gång till i Holmöstudien visar kommunen inte upp någon egen al-
ternativ problemformulering förrän i samband med att avtalet skulle 
omförhandlas 1997. Men när denna alternativa problemformulering 
kom in i bilden blev det även här en diskussion om det särskilda bo-
endet.  

I det förslag till nytt avtal som kommunen presenterade för 
gruppen på Holmön var en av de nya punkterna att kooperativet 
endast skulle utföra hemtjänst i eget boende. En av representanter-
na för gruppen beskriver i intervjun hur gruppen ansåg att en sådan 
förändring var oförenlig med verksamhetens målsättning att i möjli-
gaste mån kunna vårda de boende ända till dess de avled. Förening-
en kunde därför inte acceptera den delen av avtalsförslaget.23 Grup-
pen motiverar således sin syn på verksamhetens utformning med 
hjälp av den problemformulering som de identifierat redan i början 

 
20 Intervju med kommunalrådet i Ockelbo kommun. 
21 Se kap. 8, s. 195 f. 
22 Intervjuer med representanter för Serviceboende i Holmön och f.d. äldreomsorgs-

chefen i Sävar. 
23 Intervju med representant för Serviceboende i Holmön. 
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av processen. När den nuvarande äldreomsorgschefen i sin tur be-
skriver omförhandlingen av avtalet och hur samarbetet har fungerat 
under senare år nämner hon inte den här aspekten av verksamhet-
ens utformning. Hon diskuterar istället verksamheten på kooperati-
vet utifrån förutsättningen att kommunen ska erbjuda likvärdig äld-
reomsorg till alla gamla vård- och omsorgsbehövande invånare – 
det vill säga, det problem som även kommunen i Åmotstudien for-
mulerade. Bland annat beskriver hon det som att verksamheten på 
Kaplangården omfattar en boendeform som enligt kommunens kri-
terier kräver mer resurser än vad föreningen har möjlighet att erbju-
da, vilket hon ser som problematiskt.24 Medan föreningen på Holm-
ön ser verksamhetens utformning som ett sätt att lösa det problem 
som fick dem att ifrån början engagera sig, är detta problem inget 
som den nuvarande äldreomsorgschefen betonar i sin bedömning 
av verksamheten. I Holmöstudien kan man således se att parternas 
syn på verksamheten efterhand blev allt mer olika – bland annat ut-
ifrån det problem som parterna prioriterade att hitta en lösning på. 

Jämförelsen mellan de båda äldreomsorgsfallen visar också att 
det problem som kom att prioriteras i processen var det som den 
mest drivande parten formulerade. I Åmotprocessen var det kom-
munens problembild som blev den dominerande – även när den 
förändrades bort ifrån den problemformulering som gruppen grun-
dade sitt engagemang på. I Holmöprocessen var det istället grup-
pens problemformulering som dominerade. Även när kommunen 
efter några år av samarbete med kooperativet började ta hänsyn till 
samma problem som det som kom att dominera i processen i 
Åmot, höll gruppen i Holmöstudien fast vid sin problemformuler-
ing. Verksamheten kom också i fortsättningen att utformas som en 
lösning av det problem som gruppen prioriterade. Däremot verkar 
gruppen inte i någon stor utsträckning ha påverkat kommunens för-
ståelseram. Omförhandlingen av den del av avtalet som omfattade 
boendeformen beskrivs av båda parter i Holmöstudien som tuff 
och den resulterade i att gruppen fick igenom sina krav på att få er-
bjuda särskilt boende.25 Samtidigt framgår det av kommunens be-
skrivningar av omförhandlingen att de inte gör den koppling mellan 
identifierat problem och boendeformen som gruppen grundade sitt 

 
24 Intervju med nuvarande äldreomsorgschef i Sävar. 
25 Intervjuer med representanter för Serviceboende i Holmön och nuvarande äldreom-

sorgschef i Sävar. 
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ställningstagande på. Istället är det min tolkning att skillnaderna 
mellan de båda äldreomsorgsfallen kan kopplas till det upplevda 
kontrollbehovet som diskuterades i det förra kapitlet. Det vill säga 
att orsaken till att gruppens problemformulering kom att få ett stör-
re utrymme i Holmöstudien till viss del kan förstås utifrån förutsätt-
ningen att kommunen bedömde behovet att kontrollera samarbetet 
som relativt litet. I Åmot var den äldreomsorg som kooperativet ut-
förde en större del av den totala äldreomsorgen i kommunen och 
kommunen hade dessutom en ansträngd ekonomi som gjorde det 
angeläget att kunna kontrollera och beräkna vilka kostnader som 
kooperativets verksamhet skulle innebära för kommunen. 

VÄGHÅLLNINGSFALLEN 
Även i väghållningsstudierna finns det intressanta kopplingar mellan 
å ena sidan parternas problemformuleringar och verksamhetsförstå-
elser och å andra sidan de studerade processernas utveckling och re-
sultat. Men här ligger kopplingen enligt den jämförande analysen in-
te i första hand i vilka kvaliteter i verksamheten som borde priorite-
ras, utan mer i vilka funktioner som parterna tillskriver vägarna i 
samhället i stort. Det vill säga, de olika aktörerna identifierade olika 
problem eftersom de tillskrev vägarna olika samhällsfunktioner. Re-
sultaten av de studerade processerna ses även här som lösningar på 
olika problem. Samtidigt, jämfört med de båda äldreomsorgsstudier-
na, visar väghållningsstudierna upp en större spännvidd mellan fall-
studierna när det gäller olikheter i parternas problemformuleringar. 
I processen i Norra Venjan hade de båda huvudaktörerna – Vägver-
kets lokala organisation och Intresseföreningen – två helt åtskilda 
problemformuleringar genom hela processen, medan Vetlandastu-
dien visar upp en process där parterna efterhand närmade sig var-
andra när det gäller verksamhetsförståelse, problemformulering och 
synen på vilka lösningar som var de lämpligaste.  

I likhet med jämförelsen mellan de två äldreomsorgsfallen utgår 
också här diskussionen ifrån de problembeskrivningar som gjordes i 
kapitel sex och sju. I kapitel sex beskrevs hur gruppernas represen-
tanter, i både Vetlanda och Norra Venjan, såg vägarna som en vik-
tig förutsättning för möjligheten till en levande landsbygd. Den då-
liga vägstandard som de aktuella vägarna enligt grupperna hade in-
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nebar ett problem för de som ville leva på landsbygden. I kapitel sju 
beskrevs sedan hur den lokala vägverksorganisationen i studien i 
Norra Venjan inte såg några egentliga problem kopplade till stan-
darden på den aktuella vägen – enligt deras bedömning var vägen 
inte i behov av någon upprustning. Detta kan jämföras med  den re-
gionala vägverksorganisationen i Vetlandastudien där den intervju-
ade representanten beskriver hur standarden på de aktuella vägarna 
inte var tillfredställande och att detta innebar ett problem för bygd-
ens utveckling och framtid. 

Även i väghållningsprocesserna förekom det i huvudsak två 
verksamhetsförståelser samtidigt. Den ena av dessa dominerade 
inom Vägverkets organisationer och kan beskrivas som en instituti-
onaliserad förståelse av väghållningens samhällsfunktion och där-
med också av vilka faktorer som skulle påverka prioriteringsord-
ningen mellan olika vägupprustningsarbeten. Representanterna för 
båda de studerade vägverksorganisationerna ger uttryck för att det 
inom dessa organisationer fanns en etablerad förståelse att vägar i 
första hand handlar om att tillhandahålla en infrastruktur utifrån 
den trafikintensitet som vägarna har och hur olycksdrabbade de är – 
fler bilar ger större krav på vägarna både när det gäller standard och 
säkerhet. Talet om trafikintensitet kopplas i intervjuerna dessutom 
bland annat till näringslivets behov av infrastruktur.26 Denna förstå-
else hade, som framgick i kapitel åtta, stöd i statens förordningar för 
Vägverkets ansvarsområden. En sådan prioritering kan även kopp-
las diskussionen i samband med Projekt Glesbygdsvägar som hand-
lade om att Vägverkets tolkning av samhällsekonomisk nytta miss-
gynnade glesbygder med negativ samhällsutveckling.27  

Enligt min tolkning av väghållningsstudierna dominerade denna 
förståelse helt hos den lokala vägverksorganisationen i fallstudien i 
Norra Venjan, medan det i Vetlanda fanns personer inom vägverks-
organisationen som hade en delvis annan verksamhetsförståelse. 
Det var en alternativ förståelse som hade stora likheter med den 
som grupperna, i båda fallstudierna, beskriver – det vill säga, att bra 
vägar är en förutsättning för en levande landsbygd. I Vetlanda fanns 
det dessutom personer i nyckelpositioner inom bland annat kom-
munen och länsstyrelsen som omfattade denna alternativa förståelse 
av vägarnas funktion. Dessa nyckelpersoner inom de kommunala 
 
26 Intervjuer med representanter för de olika vägverksorganisationerna. 
27 Se fallbeskrivningen i Kap. 5, s. 133. 
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och statliga organisationerna startade tillsammans Projekt Gles-
bygdsvägar och var drivande i den studerade processen. 

Processen i Vetlanda ger en intressant belysning av hur parter-
nas problemformuleringar både påverkade och påverkades av pro-
cessens utveckling. När det gäller problemformuleringarnas påver-
kan på processen visar Vetlandastudien hur de som förespråkade 
den alternativa förståelsen av vägarnas samhällsfunktion – deras 
betydelse för en levande landsbygd – aktivt använde sig av olika 
problembeskrivningar i sina försök att påverka de övriga parterna. 
Dessa förespråkare fanns, som tidigare beskrivits, på nyckelpositi-
oner hos samtliga viktiga aktörer i den här processen och de bildade 
ett sorts nätverk, över organisationsgränserna, och samarbetade i 
riktning mot det gemensamma målet. En del av detta nätverksarbe-
te bestod i att aktivt ta fram olika alternativa problemanalyser. I den 
samrådsgrupp av representanter för Vetlanda och Eksjö kommuner, 
länsstyrelsen, LRF och Vägverket som började intressera sig för det 
här problemet startade man med att fastställa orsaken till att proble-
met uppstått:   

Vi funderade mycket på att de här vägarna som finns ute i bygderna de har inte 
en chans att hävda sig när man ska prioritera vägar därför att ofta är det så att 
man utgår ifrån antalet fordon och antalet trafikolyckor. Och om man tittar på 
de kriterierna så är det egentligen inte många vägar som överhuvudtaget kan få 
någon större prioritering. Innebärande att de vägarna får ju vänta kanske 50-
100 år för att komma fram på listan.28  

Bland förespråkarna för den alternativa förståelsen såg man således 
Vägverkets vanliga prioriteringsnormer som en orsak till att lands-
bygdsvägarna blev allt sämre. Man ansåg även att den institutionali-
serade förståelsen inom Vägverket ledde till en negativ spiral för de 
glesbefolkade områdena i regionen då dåliga vägar gav lägre trafik-
intensitet som i sin tur gav sämre vägar och så vidare. För att försö-
ka komma runt Vägverkets etablerade prioriteringsregler lanserade 
nätverket olika argument som byggde på en alternativ problembild, 
jämfört med den som låg bakom Vägverkets normer om antalet for-
don och olyckor:  

Då lanserade vi istället en fundering – borde man inte titta på hur de här vägar-
na påverkar transporter inom området? Det kan ju vara skogs-, det kan ju vara 

 
28 Intervju med näringslivschefen i Vetlanda kommun. 
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mattransporter. Det kan vara hemtjänst, det kan vara varuförsörjning överhuv-
udtaget, skolskjutsar. Det är ju betydelsefullt för samhället att det fungerar, och 
även för företagarna i området. Och om man tittar på den enskilda människan 
så skulle man ju kunna titta på hur fördärvas bilen; hur mycket biltvätt får du 
extra; och sådana faktorer. Tänk om man, sa vi, kunde väga in sådana faktor-
er. Hur den enskilda människan påverkas av en dålig väg istället för bara de 
här stelbenta kriterierna med antalet trafikolyckor och fordon. 29 

Istället för att mer allmänt framhålla att en bra vägstandard var en 
nödvändighet för en levande landsbygd började förespråkarna för 
samarbetsprojekten att tala om mer konkreta delproblem. Ett del-
problem som identifierades var vägarnas betydelse för såväl när-
ingslivets som samhällets transportkostnader. Det var en problem-
formulering som låg i linje med den etablerade förståelsen hos Väg-
verket – det vill säga, att det är i första hand vägar där industrier och 
andra delar av näringslivet bidrar till en hög trafikintensitet som ska 
prioriteras. Både representanten för kommunen och ett av socken-
rådens representant beskriver hur de använde sig av transportkost-
naderna som ett argument i diskussionerna med Vägverket. De 
framhöll till exempel hur undermåliga vägar fick ekonomiska kon-
sekvenser både för samhället i stort och näringslivet, i form av ök-
ade kostnader för skolskjutsar, mjölkbilar och skogstransporter och 
så vidare.30 

När det gällde att få kommunens politiker att ställa sig positiva 
till projektet, och satsa kommunala medel på det, beskriver repre-
sentanten för Bäckaby sockenråd hur han utifrån ett annat identifi-
erat delproblem använde sig av ytterligare ett argument: 

Sedan hade jag ett annat argument som jag körde hårt med mot politikerna och 
det var ju detta att samhällsservicen ligger ju alltid i centralorten. Vi har ju inte 
ens väg så vi kan ta oss och utnyttja servicen – för vi hade inte ens en väg att 
åka på dit. /…/ Jag sa det att – ja, men alla som bor i tätorten har ju service, 
vi har ju ingen service alls. Vi måste ju ha en väg att åka på.31  

En fungerade väg beskrevs således i dessa diskussioner som en för-
utsättning för att landsbygdsbefolkningen skulle kunna ha tillgång 
till kommunens service och denna servicetillgänglighet kan sägas ut-

 
29 Intervju med näringslivschefen i Vetlanda kommun.. 
30 Intervjuer med representant för Bäckaby sockenråd och näringslivschefen i Vetlanda 

kommun.  
31 Intervju med representant för Bäckaby sockenråd. 
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göra det andra identifierade delproblemet. För att få de övriga by-
borna med på idén använde förespråkarna för samarbetsprojektet 
först och främst argumentet att de dåliga vägarna innebar extra 
kostnader för de enskilda bilägarna. Förespråkarna inom Vägverket 
tog till exempel fram kalkyler över de merkostnader som fler bil-
tvättar och det ökade slitaget medförde för de enskilda bilägarna.32  
Här identifierade nätverket således ett tredje delproblem: att dåliga 
vägar innebar ökade kostnader för de som ville bo på landet. 

Fallstudien i Vetlanda ger således en bild av hur de som engage-
rade sig i arbetet att hitta en lösning på den dåliga standarden på 
landsbygdsvägarna samarbetade för att förmedla olika argument till 
de övriga berörda aktörerna i syfte att få dem att engagera sig i pro-
jektet. Huvudproblemet att en levande landsbygd förutsätter funge-
rande vägar bröts på detta sätt ner i olika delproblem för att få bätt-
re gehör hos respektive presumtiv samarbetspart. Den dåliga väg-
standardens negativa inverkan på samhällets och näringslivets tran-
sportkostnader; bybornas tillgång till samhällsservice; och byborna 
bilkostnader – är alla delproblem som på olika sätt kan relateras till 
en levande landsbygd. Enligt denna problembild, som förespråkarna 
av projektet förmedlade till sina medaktörer, inverkar således en då-
lig vägstandard negativt på förutsättningarna för en levande lands-
bygd i kommunen – på minst tre olika sätt. Och den lösning som 
man förespråkade för både huvudproblemet och de olika delprob-
lemen var att vägarna rustades upp i ett samarbete mellan Vägver-
ket, kommunen och olika grupper av befolkning.  

Men en förbättring av en landsbygdsväg kan ske på många olika 
sätt. Och på samma sätt som det i äldreomsorgsstudierna gick att se 
hur utformningen av de äldreboenden som slutligen startades i för-
sta hand kan ses som en lösning på ett prioriterat problem, visar äv-
en Vetlandastudien hur verksamheten kom att utformas som en lös-
ning på framförallt ett av de ovan beskrivna delproblemen. Som 
upprustningarna genomfördes kom de i huvudsak att lösa det prob-
lem som byborna prioriterade som det viktigaste – att vägarnas av-
saknad av en ytbeläggning bland annat innebar ökade bilkostnader. 
De som bodde efter vägarna hade många argument för att vägarna 
skulle beläggas: 

 
32 Intervju med representant för Bäckaby sockenråd. Se även citatet ifrån intervjun 

med näringslivschefen i Vetlanda kommun ovan, s. 254. 
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De allra flesta vill ha belagd väg – 99 procent i alla fall. … Man slipper tvätta 
bilarna och de kan inte sitta ute i trädgården och dricka kaffe. De kan inte må-
la huset. De kan inte hänga tvätten och de är allergiska och allt möjligt. Så de 
har många argument. Men framförallt är det väl att de kan ha ren bil. Det är 
det viktigaste. Och det påverkar ju givetvis fordonskostnaden också. Bilen håller 
ju bättre – fjädring och alltihop.33 

Den upprustning som byborna i första hand efterfrågade, och som 
de också fick, beskrivs av en av sockenrådsrepresentanterna med 
följande ord: 

Det var mycket diskussion om det här hur man skulle bygga om de här vägarna. 
… Vad vi krävde, för då började vi ställa det som krav, det var i princip att vi 
skulle få vägen belagd och att vi skulle få lite bärighetshöjande åtgärder, som 
Vägverket kallar det. Så att vägen i princip skulle gå att köra på året runt. Det 
var egentligen våra krav.34  

I samarbetsprojekten utvecklades således verksamheten som en lös-
ning i första hand på det problem som byborna prioriterade. För 
om åtgärden att lägga en enklare ytbeläggning var en bra lösning på 
personbilstrafikens problem så innebar den inte samma förbättring 
för näringslivets transporter: 

Det är givetvis kanske lite nackdel med de här tunna förstärkningsåtgärderna, 
och tunna beläggningarna, att vi får begränsa belastningen till 12 tons totalvikt 
på vägarna lite mer i tjällossningen. Lite längre period i tjällossningen än vad vi 
hade fått om det hade varit grusväg.35 

Att vägarna belades innebar en försämrad transportsituation för 
näringslivet eftersom det minskade lastbilarnas framkomlighet un-
der tjällossningsperioden jämfört med om upprustningarna resulter-
at i grusvägar med bättre standard än tidigare. Den typ av bärlager 
och beläggningar som man valde att använda sig av innebar dessut-
om att vägarna inte tålde det slitage som näringslivets transporter 
medförde. Det framgår bland annat av denna förklaring till varför 
en av de tidigt upprustade vägarna vid tidpunkten för fallstudien var 
i ett mycket dålig skick: 

 
33 Intervju med representant för Vägverket region Sydöst. 
34 Intervju med representant för Bäckaby sockenråd. 
35 Intervju med representant för Vägverket region Sydöst. 
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Ska vägarna tjälsäkras kräver det kraftigare förstärkningsåtgärder till högre 
kostnad. Kostnader som det inte finns täckning för med minskande anslag. Utan 
det gäller att få vägen svart och få den något så när. Och det fungerar på de allra 
flesta ställena. Ja, vi är ju nere och förbättrar vägar som har mellan 50 och 100 
fordon och till huvuddelen är det personbilstrafik. Och bara cirka fem lastbilar 
om dagen och då går det bra. Men vägen från Ramkvilla upp till Korsberga där 
hade vi 60 lastbilar om dagen och då blir det ett helt annat tryck och ett helt an-
nat slitage på vägen. En sådan väg kräver en kraftigare förstärkning. Man bru-
kar säga att en lastbil är lika mycket som 10 000 personbilar – alltså gör sam-
ma åverkan på vägen som 10 000 personbilar. Persontrafiken sliter inte alls i 
den omfattning som en lastbil gör på vägen.36  

Det sätt på vilket upprustningarna kom att genomföras blev följakt-
ligen ingen lösning på det problem som samarbetsprojektens före-
språkade använt som sitt huvudargument gentemot Vägverkets or-
ganisation. Detta var också det argument som låg mest i linje med 
den etablerade och institutionaliserade förståelsen inom Vägverket 
när det gällde vilken funktion som vägarna har i samhället. Detta re-
sultat kan tolkas som ett uttryck för att processen i Vetlanda inte 
enbart påverkades av de olika förståelseramar och problemformu-
leringar som de olika parterna använde sig av. Processerna kan även 
sägas ha påverkat parternas förståelseramar på så sätt att Vägverkets 
regionala organisation, i större omfattning än de första förespråkar-
na för samarbetsidén, kom att vidga sin förståelse av vägarna till att 
även se deras betydelse för landsbygdsbefolkning som en viktig 
funktion.  

Om man istället analyserar processen i Norra Venjan utifrån 
dessa utgångspunkter blir bilden en helt annan. Här fanns det inga 
nyckelpersoner inom Vägverkets lokala organisation som lyfte fram 
vägarnas alternativa funktion och processen kom inte att bestå av 
samma aktiva problemformuleringsarbete som i Vetlanda. Den 
sammantagna bild som fallstudien i Norra Venjan ger är att inter-
aktionen mellan parterna här aldrig utvecklades till någon egentlig 
process och att det kan vara en delförklaring till att parterna här ald-
rig kom att påverka varandras förståelser av vägarnas funktion och 
därmed hur prioriteringen mellan olika vägar skulle ske. Samtidigt 
ser jag Vägverkets problemformulering som den dominerande i 
processen. Vägverkets lokala organisation både inledde och avslut-

 
36 Intervju med representant för Vägverkets region Sydöst. 
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ade sitt engagemang i projektet utan att, utifrån sin förståelse av 
vägarnas funktion, identifiera något egentligt problem. Och upp-
rustningen av vägen gjordes mer utifrån de upplevda förväntningar 
ifrån Vägverkets centrala organisation än som en lösning på något 
identifierat problem. Intresseföreningen höll däremot, enligt min 
tolkning, fast vid att upprustningen av vägen skulle kunna bidra till 
lösningen på de problem som deras situation som en avfolknings-
bygd innebar, men fick aldrig något gehör för den förståelsen ifrån 
Vägverkets lokala organisation. Intresseföreningen hade dessutom 
inte möjlighet att driva projektet vidare på egen hand. 37 

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 
Det analystema som har presenterats och diskuterats i det här kapit-
let har sin utgångspunkt i den gren av det (ny)institutionella pers-
pektivet inom organisationsforskning som intresserar sig för hur ol-
ika kognitiva förståelseramar, i vid mening, strukturerar och reglerar 
aktörernas sätt att tänka om och förhålla sig till den verklighet som 
de har att hantera. Analysen har avgränsats till att omfatta en studie 
av aktörernas förståelse av den aktuella verksamheten i respektive 
fallstudie – med hjälp av en fokusering på de problem, och lösning-
ar på dessa problem, som representanter för de olika parterna i pro-
cesserna ger uttryck för.  

I min analys har jag på en väsentlig punkt avvikit från Lukes be-
skrivning av maktens tredje dimension. Lukes argumenterar för att 
en analys av denna dimension synliggör latenta intressekonflikter 
som inte är synliga eftersom någon av parterna inte är medveten om 
sina verkliga intressen – på grund av att deras förståelse av verklig-
heten är färgad av motpartens verklighetsbeskrivning.38 Jag har inte 
försökt att synliggöra någon sådan latent intressekonflikt mellan de 
studerade aktörerna. Istället har jag utgått ifrån parternas inledande 
problembeskrivningar och deras förståelser av verksamheterna och 
fokuserat på hur dessa förståelser kom att utvecklas och konkurrera 
 
37 En möjlig delförklaring till varför interaktionen i Norra Venjan aldrig kom att ut-

vecklas till någon egentlig process har jag redan beskrivit i det föregående kapitlet, 
det vill säga att Vägverkets lokala organisation där inte såg något behov av de resur-
ser som gruppen hade kontroll över och ansåg sig inte ha något speciellt att vinna på 
ett reellt samarbete. I nästa kapitel kommer jag att presentera och diskutera en kom-
pletterande delförklaring. 

38 Lukes, 1974. 



 
 
 
 
 
 
KAPITEL 10 

 258

med varandra på skilda sätt i de olika processerna. Enligt min tolk-
ning av fallstudierna finns det i dessa stöd för att det i processerna i 
Åmot och Vetlanda skedde en påverkan av parternas förståelseram-
ar som kan kopplas till parternas relativa maktpositioner och som 
går i linje med Lukes argumentation. Detta medan fallstudierna på 
Holmön och i Norra Venjan ger bilder av processer där påverkan 
var mindre eller obefintlig. I Åmot utnyttjade kommunen i relativt 
hög grad sin maktposition och därmed sin möjlighet att både kon-
trollera samarbetet och påverka vilken förståelse som skulle domi-
nera i samarbetet. I Vetlanda hade samarbetsprojektet förespråkare 
på nyckelpositioner såväl i kommunens och Vägverkets organisati-
oner som hos de olika sockenråden. När dessa gick samman blev de 
starka och fick en förhandlingsposition. De tog också fram olika re-
surser som bidrog till deras positioner och till samarbetets legitimi-
tet. Och de arbetade aktivt både inom och utom de egna organisati-
onerna för att påverka den etablerade förståelsen. Medan påverkan 
av förståelseramarna i Vetlanda var uttalad och aktiv tolkar jag den i 
Åmot som mer omedveten och oreflekterad. 

Samtidigt har min sammantagna analys av de fyra fallstudierna 
gett mig en förståelse av dessa interaktionsprocesser som innebär 
att varken ett ensidigt resursberoendeperspektiv eller en ensidig in-
stitutionell analys, av det slag som genomförts i det här kapitlet, kan 
ge ett intressant och trovärdigt bidrag till förklaringen av vilka för-
utsättningar som möjliggör respektive försvårar den här typen av 
samarbetsprojekt. Analysen av resursberoendet får ett annat djup 
om den kopplas till de förståelseramar som aktörerna använder sig 
av i sina bedömningar av de situationer som de befinner sig i och 
den verksamhet som de har som målsättning att åstadkomma med 
sitt arbete. Kommunerna och Vägverkets lokala/regionala organisa-
tioner hade till exempel tillgång till de resurser som krävdes för att 
uppnå de målsättningar för äldreomsorgen respektive väghållningen 
som motsvarade den etablerade förståelsen av dessa verksamheter 
inom de egna organisationerna.39 Det är först när man särskiljer 
målsättningarna för de aktuella samarbetsprojekten, och ser dem 
som lösningar på problem som den vanliga verksamheten inte hade 
någon lösning på, som gruppernas resurser kommer in i processen 

 
39 Här kan Åmot till viss del ses som ett undantag här eftersom kommunen där, enligt 

min tolkning, såg kooperativets verksamhet som ett bidrag till att lösa äldreomsorgs-
frågan i kommunen i stort.  
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som en relevant resurs och den asymmetriska beroenderelationen i 
viss utsträckning jämnas ut. Även analysen av förståelseramarnas 
betydelse och förändringar fördjupas om den kompletteras med ett 
resursberoendetänkande. Här synliggörs resursberoendeperspektiv-
et som en bas för maktrelationen mellan de olika parterna som även 
fick sitt uttryck i att en dominerande förståelseram utvecklades. Den 
part som hade en maktposition gentemot sin medaktör, medvetet 
eller omedvetet, kunde även utnyttja sin möjlighet kontrollera och 
styra interaktionen på en kognitiv nivå. Det finns således enligt min 
tolkning en tydlig koppling mellan resultaten i det föregående och 
det här kapitlet. 



11 
KOMMUNIKATION OCH 
INSTITUTIONALISERADE 
SAMARBETSFORMER 

Som beskrevs i kapitel tre betraktas de fyra processer som studerats 
i den här undersökningen som samarbeten, snarare än konflikter.1 
Genomgående, för samtliga fyra processer, kan samarbete, inte kon-
flikt, ses som grundtemat för interaktionen. Diskussionen i det här 
kapitlet kommer i första hand att utgå ifrån en jämförelse mellan två 
av de studerade samarbetsprojekten – Vetlanda och Åmot. De 
inledande förutsättningarna för dessa processer var tämligen likart-
ade och samarbetena i båda processerna var relativt omfattande. 
Men trots dessa likheter utvecklade sig processerna åt olika håll. I 
Vetlanda utvecklades processen ifrån en uttalad konfliktsituation till 
ett konstruktivt samarbete där samtliga aktörer deltog aktivt i pro-
cessen och tillsammans bidrog till att alla parter kom att tjäna på 
samarbetet. I Åmot gick processen istället snabbt ifrån att samarbet-
et inledningsvis lovordades av båda parter till en konflikt mellan 
aktörerna som resulterade i att ett av huvudinslagen i samarbetet – 
att kollektivet utförde hemtjänsten på entreprenad åt kommunen – 
avvecklades.  

Temat för den analys som presenteras och diskuteras i det här 
kapitlet är således samarbetet i de olika processerna och de faktorer 
som kan ha påverkat och påverkats av hur samarbetet utvecklades. 
Den huvudsakliga frågeställningen i kapitlet är: På vilket sätt kan an-
alysen bidra till förståelsen av varför samarbetet utvecklades åt mot-
satta håll i processerna i Vetlanda respektive Åmot?  
 
1 Se avsnittet om interaktion som samarbete i kap. 3, s. 69 f. 
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En utgångspunkt för analysen är att fallstudierna kan tolkas som 
att de olika kollektiva aktörerna i båda processer – grupperna, kom-
munerna och (i Vetlanda) Vägverkets regionala organisation – kun-
de välja mellan att gå in i det aktuella samarbetet, eller att inte göra 
det. Ett engagemang i samarbetet skulle innebära att aktören fick 
satsa resurser på att försöka förverkliga den efterfrågade servicen. 
Men samtidigt hade samtliga aktörer, enligt min analys, något att 
vinna på att delta i samarbetet. I Vetlanda skulle medborgarna få 
den efterfrågade servicen. Kommunen skulle få en bättre infrastruk-
tur i sin glesbygd. Och Vägverkets regionala organisation skulle få 
tillgång till externa resurser – inte enbart medborgarnas och kom-
munen resurser, utan även centrala anslag och EU-bidrag. Dessa ex-
terna resurser skulle göra det möjligt för Vägverkets regionala orga-
nisation att åtgärda lågt prioriterade vägar, vars underhåll annars 
med stor sannolikhet skulle fortsätta vara eftersatt. Även i Åmot 
skulle samarbetet kunna leda fram till att medborgarna fick en efter-
frågad service. Här hade dessutom kommunen problem att erbjuda 
tillräckligt många äldreomsorgsplatser. Gruppens engagemang inne-
bar både att bygget av äldreboendet och driften av det blev billigare 
än om kommunen skulle ha startat det i egen regi. Dessutom inne-
bar gruppens deltagande i samarbetet även här en möjlighet att få 
tillgång till externa resurser i form av landsbygdsutvecklingsstöd.  

KOMMUNIKATIONENS BETYDELSE 
Som beskrevs i kapitel tre har jag i det här kapitlet valt att använda 
några bidrag till teorierna om kollektivt handlande och sociala di-
lemman som verktyg i analysen. Det första bidraget jag har valt att 
använda mig av lyfter fram betydelsen av möjligheten till kommuni-
kation ansikte mot ansikte och är hämtad ifrån Elinor Ostrom.2  

Jämförelsen mellan processerna i Vetlanda och Åmot visar att 
det i båda dessa processer fanns stora möjligheter till direkt kom-
munikation mellan parterna. I Vetlanda tog samtliga huvudaktörer 
aktiv del i processen och bildade dessutom ett nätverk av nyckelper-
soner, över organisationsgränserna, som arbetade tillsammans för 

 
2 Ostrom, 1998:7, sammanfattar sin genomgång av tidigare forskning inom området 

sociala dilemman med orden: ”No other variable has as strong and consistent an 
effect on results as face-to-face communication”. 
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att skapa lösningar på det upplevda problemet. Här talar samtliga 
parter också om den egna insatsen som en viktig del i processen. 
Ett exempel på detta är att representanternas beskrivningar av den 
egna organisationen spelade en viktig roll när den ursprungliga idén 
till samarbetet föddes.3 Även processen i Åmot kännetecknades av 
stora möjligheter till kommunikation. Båda parter engagerade sig 
aktivt i samarbetet med målsättningen att åstadkomma ett decentra-
liserat kooperativt äldreboende i Åmot. Detta samarbete skedde till 
viss del med hjälp av Kooperativ Utveckling Gävleborg. En av 
kommunens representanter i processen beskriver den så här: 

De hade ett engagemang och pratade mycket. Och hade också den här sociala 
basen som jag upplever det. Men där hade de inte riktigt lösningarna. De hade 
inte huset och de hade inte pengarna. Och de hade egentligen inte organisationen. 
Men sedan gick vi [kommunens representant och representanten för Kooperativ 
Utveckling Gävleborg] in. … Och gick in och satte ganska tidigt ihop någon typ 
av organisationsmodell hur det här skulle – byggde upp själva affärsidén om man 
kallar det för det. Man hade det i processform.4 

Varför kom då processen i Vetlanda att utvecklas till ett i många av-
seenden fungerande samarbete, medan processen i Åmot utveckla-
des i negativ riktning? 

Ostrom ger ett uppslag till svar på denna fråga som hon tyvärr 
inte utvecklar vidare. Utifrån att olika fallstudier har visat att samar-
beten har misslyckats även där det funnits möjlighet till direkt kom-
munikation mellan aktörerna menar hon att kommunikationen i sig 
inte är en tillräcklig mekanism för att parterna själva, under alla för-
utsättningar, ska kunna hitta fram till en långsiktigt hållbar samar-
betslösning. Det är vad kommunikationen bidrar med som är det 
viktiga. Enligt Ostrom ger kommunikationen parterna möjligheter 
att utbyta ömsesidiga åtaganden genom att bland annat ge varandra 
villkorade löften. Kommunikationen möjliggör också för parterna 
att skaffa sig information om varandras tidigare handlande och att 
utveckla en tillit till varandra som bland annat bygger på att olika 
former av samarbetsinsatser återgäldas och att parterna börjar se 
varandra som tillförlitliga samarbetsparter. Dessutom kan kommu-
nikationen bidra till att gemensamma normer skapas eller förstärks, 

 
3 Se fallbeskrivningen i kap. 5, s. 128 f. 
4 Intervju med f.d. planeringssekreteraren i Ockelbo kommun. 
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som underlättar arbetet att nå fram till en frivilligt överenskommen 
samarbetslösning.5  

Processen i Vetlanda kan, enligt min tolkning, kopplas till många 
av de dimensioner som Ostrom menar kännetecknar en positiv be-
tydelse av kommunikationen. Här kom processen att utvecklas till 
något som kan beskrivas som en reell dialog mellan parterna. De 
inblandade aktörernas olika beskrivningar av processen visar hur ett 
ömsesidigt förtroende mellan parterna växte fram i takt med att 
man började uppleva att den motsatta parten var beredd att ta an-
svar; att lyssna; och att försöka förstå: 

Och där vill jag påstå att Vägverket och kommunen skulle ställa oss i något 
sorts konfrontationsläge och se om vi [sockenråden] klarade att ta fram en priori-
tering. Och det var vad vi lyckades med och det trodde de inte att vi skulle lyckas 
med. Att vi kom överens om i vilken turordning vi ville ha vägarna gjorda. Då 
när de såg att vi lyckade med det – då ändrades attityden.6  

Utgångspunkten för Vetlandaprocessen var som tidigare beskrivits 
en uttalad och infekterad konflikt mellan medborgarna och i första 
hand Vägverket. Förtroendet mellan parterna var därför inlednings-
vis obefintligt. Men den dialog som uppstod i processen, när de till-
sammans försökte lösa det gemensamt identifierade problemet, bi-
drog till att parterna började utveckla en tillit till varandra. Parterna 
fick också inblick i varandras utgångspunkter och därmed större 
förståelse för varandras ställningstaganden; de fick tillfälle och tid 
att utveckla en gemensam förståelse av vad de strävade efter att ås-
tadkomma; och genom de återkommande mötena fick de möjlighet 
att bevisa för varandra att de var tillförlitliga samarbetsparter.  

Även om Ostrom fokuserar på den positiva spiral som kommu-
nikationen kan åstadkomma pekar hon också på möjligheten till en 
motsatt utveckling. Om parterna, av någon anledning, inte uppfyller 
sina ömsesidiga åtaganden eller om parterna på något annat sätt inte 
besvarar varandras tillit, kan kommunikationen istället bidra till att 
konflikter och samarbetssvårigheter utvecklas och befästs. Process-
en i Åmot kan ses som ett exempel på en sådan negativ spiral. Här 
kom kommunikationen inte att leda till att en tillit utvecklades mel-

 
5 Ostrom, 1998:6 f. Även forskningen om frivilliga organisationer har lyft fram betyd-

elsen av kommunikation och personliga kontakter för att samarbeten mellan frivilliga 
organisationer och kommuner ska uppstå. Se t.ex. Habermann, 1993:126 ff.; Olsson, 
1998:33 f. 

6 Intervju med representant för Bäckaby sockenråd. 
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lan parterna. Till skillnad ifrån processen i Vetlanda startade proces-
sen i Åmot utan någon tydlig konfliktbakgrund och samarbetet in-
leddes med en uttalad vilja ifrån båda parter att engagera sig i pro-
jektet. Ändå utvecklades processen ganska snabbt till en konflikt. 
Representanterna för gruppen beskriver till exempel hur de inte 
nådde fram till kommunen och att de kände sig överkörda. Och 
kommunen menade att gruppen kom med orättvisa beskyllningar 
när de sa att de ansåg att omsorgsbedömningarna inte gjordes lika 
om de gjordes för deras verksamhet jämfört med kommunens egen 
hemtjänst.7 

För att förklara hur kommunikationen både kan ge positiva och 
negativa effekter på viljan att uppnå samarbetslösningar kopplar 
Ostrom kommunikationen till en inre triangel av dimensioner som 
hon menar har ett positivt samband med förekomsten av internt ut-
vecklade samarbetslösningar. De tre dimensioner som hon på detta 
sätt lyfter fram som kärnan i förklaringen av viljan att samarbeta är 
aktörernas tillit (trust) till andra; hur mycket de olika aktörerna har 
investerat i att få ett rykte om sig att vara tillförlitliga (trustworthy); 
och hur utbredd en norm om ömsesidighet (reciprocity) är inom grup-
pen – det vill säga, i vilken utsträckning som förståelsen att man bör 
återgälda ett beteende med ett liknande beteende omfattas av 
aktörerna i gruppen. När kommunikationen påverkar dessa tre 
dimensioner i positivt riktning ökar sannolikheten, enligt Ostrom, 
för att parterna ska besluta sig för att samarbeta, samtidigt som en 
minskning av någon/några av dessa tre dimensioner minskar sanno-
likheten för samarbete.8  

De båda här jämförda samarbetsprocesserna synliggör två för-
lopp där man kan se en växelverkande påverkan mellan de tre dim-
ensioner som Ostrom ser som kärnan i sin förklaringsmodell – tillit, 

 
7 Intervjuer med representanter för Kooperativet Jägarbacken och Ockelbo kommun. 
8 Ostrom, 1998:12-13, skriver: ”This mutually reinforcing core [trust, reputation och 

reciprocity] is affected by structural variables as well as the past experiences of parti-
cipants. In the initial round of a repeated dilemma, individuals do or do not initiate 
cooperative behavior based on their own norms, how much trust they have that oth-
ers are reciprocators (based on any information they glean about one another), and 
how structural variables affect their own and their expectation of others’ behavior. If 
initial levels of cooperation are moderately high, then individuals may learn to trust 
one another, and more may adopt reciprocity norms. When more individuals use re-
ciprocity norms, gaining a reputation for being trustworthy is a better investment. 
Thus levels of trust, reciprocity, and reputation for being trustworthy are positively 
reinforcing. This also means that a decrease in any one of these can lead to a down-
ward spiral.”  
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tillförlitlighet och en ömsesidighetsnorm – där det ena leder i posi-
tiv riktning och det andra i negativ riktning.9  

TRANSAKTIONSKOSTNADERS BETYDELSE 
Ostroms positiva respektive negativa spiral av tillit, tillförlitlighet 
och ömsesidighet kan kopplas till det andra bidraget ifrån teorierna 
om kollektivt handlande som jag har valt att använda för att öka 
förståelsen av förutsättningarna för dessa olika samarbetslösningar. 
Detta andra bidrag är hämtat ifrån Michael Taylor och Sara Single-
ton som argumenterar för att förutsättningarna för samarbetslös-
ningar bäst förklaras i termer av transaktionskostnader.10  I deras arti-
kel hävdar de att det inte går att förstå varför vissa grupper av ak-
törer kan komma fram till en samarbetslösning, medan andra inte 
gör det, utan att relatera det till de transaktionskostnader som aktör-
erna möter i denna process.11 Processen fram till en samarbetslös-
ning kan enligt dessa forskare delas upp i tre faser som alla är mer 
eller mindre kostsamma för aktörerna att ta sig igenom och därmed 
kräver tillgång till resurser – transaktionsresurser. Aktörerna måste för 
det första identifiera vilka olika möjligheter till samarbeten som de 
har att välja mellan; för det andra måste de komma överens om en 
samarbetsform, det vill säga de måste förhandla med varandra; och 
slutligen, för det tredje, måste de hitta ett sätt att övervaka att alla 
som ingår i samarbetet uppfyller sin del och att kunna tvinga de 
som inte samarbetar självmant att ändå göra det. Utifrån dessa tre 
faser definierar de transaktionskostnaden för lösningen av sociala 
dilemman som bestående av informationssökningskostnader (search 
costs), förhandlingskostnader (bargaining costs) och kostnader för 
genomdrivande och övervakning (monitoring and enforcement costs). 

 
9 Ostrom räknar upp ett antal strukturella variabler som, enligt tidigare forskning, på-

verkar möjligheten att komma fram till samarbetslösningar och som hon menar har 
en indirekt påverkan på möjligheten att uppnå samarbetslösningar – genom sin 
påverkan på de tre dimensionerna tillit, tillförlitlighet och ömsesidighet. Men dessa 
strukturella variabler är relativt likartade i de jämförda processerna och ger därför, 
enligt min analys, ingen hjälp när det gäller att förklara skillnaderna mellan pro-
cesserna i Vetlanda resp. Åmot. 

10 Taylor & Singleton,1993. 
11 Teorin om transaktionskostnadernas betydelse lanserades Ronald H. Coase, 1937; 

1960, och kan förenklat beskrivas som att beslutet att två parter ska utbyta varor/ 
tjänster inte enbart är beroende av kostnaden för varan/tjänsten utan även av den 
kostnad som är förknippad med transaktionen i sig. 
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Av dessa faser, och kostnaderna kopplade till dem, är det främst de 
båda första faserna som är av intresse här.12  

Utifrån beskrivningen att det alltid behövs transaktionsresurser 
för att nå fram till en samarbetslösning menar Taylor och Singleton 
att det finns två sätt att förklara varför vissa grupper av aktörer 
lyckas, medan andra inte gör det. Den första förklaringen, som 
Taylor och Singleton menar är vilseledande, betonar tillgången av 
transaktionsresurser. Den innebär att de grupper som kommer fram 
till ett samarbete i större utsträckning har tillgång till de transak-
tionsresurser som krävs för att ta sig igenom de olika faserna och 
därmed komma fram till en lösning.13 Det är en beskrivning som får 
stöd av jämförelsen mellan processen i Vetlanda och Åmot. I pro-
cessen i Vetlanda lade både kommunen och den regionala vägverks-
organisationen ner transaktionsresurser på att ta fram olika former 
av underlag och möten där parterna hade möjlighet att träffas och 
prata ihop sig – det vill säga, resurser satsades på både informati-
onssökning och förhandling. Förutom dessa resurser fick man gen-
om samarbetet i Vetlanda också tillgång till externa resurser som var 
riktade anslag till det här samarbetet – i första hand anslaget ifrån 
Vägverkets centrala organisation – som även de kunde användas för 
dessa transaktionskostnader. I Åmot fick istället kommunen i sam-
band med att processen startade sämre ekonomi, vilket försvårade 
för kommunen att bidra med transaktionsresurser till kostnaderna 
för informationssökningen och förhandlingsprocessen. Och de 
externa resurser som de genom samarbetet fick tillgång till – främst 
EU- och landsbygdsutvecklingsbidrag – var mer kopplade till upp-
byggnaden av kooperativet i sig och inte för att försöka lösa sam-
arbetet mellan gruppen och kommunen.  

Den andra förklaringen som Taylor och Singleton erbjuder, och 
förespråkar, betonar istället behovet av transaktionsresurser. De 
grupper som kommer fram till ett samarbete har enligt denna för-
klaring inte tillgång till mer transaktionsresurser, istället har de ett 
mindre behov av resurser eftersom de kännetecknas av egenskaper 

 
12 I den kommande diskussionen har jag valt att avgränsa mig till att endast diskutera 

de två första delarna av transaktionskostnaderna för de samarbeten jag studerat. Min 
analys är dessutom inte så djupgående att det motiverar att jag håller dessa två del-
kostnader åtskilda i analysen. Därför har jag valt att förenkla språket och fortsätt-
ningen referera till kostnaderna för informationssökningen och förhandlingen sam-
mantaget som transaktionskostnaden för de studerade samarbetena.  

13 Taylor & Singleton, 1993. 
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som minskar transaktionskostnaderna och därmed även behovet av 
transaktionsresurser.14  Men jämförelsen mellan fallstudierna i Vet-
landa och Åmot stödjer, som beskrivits ovan, den förklaring som 
Taylor och Singleton argumenterar emot. 

Varken Ostrom eller Taylor och Singleton ger i sina artiklar – 
var för sig – något bra förslag till förklaring av skillnaderna mellan 
processerna i Vetlanda och Åmot. Men sammantaget erbjuder de, 
enligt min läsning av dem, en intressant ingång till en analys av den 
här typen av samarbetsprojekt. Det är i första hand den koppling 
mellan kommunikationens funktion i processen och transaktions-
kostnaden för att få till stånd ett samarbete som de båda bidragen 
sammantaget öppnar upp för. Möjligheten till kommunikation som 
en möjliggörande förutsättning – eftersom den påverkar de tre vari-
ablerna tillit, tillförlitlighet och ömsesidighet i positiv riktning – kan 
i transaktionskostnadstermer beskrivas som ett sätt att samla in in-
formation och förhandla fram en lösning. Kommunikation medför 
enligt detta tänkande transaktionskostnader och förutsätter därför 
en tillgång till tillräckligt med transaktionsresurser.15 Den förklaring 
som Taylor och Singleton förordar kan på motsvarande sätt beskri-
vas i kommunikationstermer. De grupper som kännetecknas av eg-
enskaper som minskar transaktionskostnaderna kan sägas ha ett 
mindre behov av att kunna kommunicera. Det vill säga, de behöver 
inte, i samma utsträckning som grupper som saknar dessa egenskap-
er, utnyttja möjligheten till kommunikation för att kunna komma 
fram till en samarbetslösning. Men det är när deras resonemang förs 
samman till en helhet som jag menar att de kan bidra till en viktig 
förståelse av de här studerade processerna.  

Tagna tillsammans menar jag att Ostroms och Taylor och Sing-
letons bidrag föreslår en intressant förklaring till skillnaderna mellan 

 
14 Taylor & Singleton, 1993, beskriver hur grupper som kännetecknas av: att det finns 

en stabilitet i relationen mellan medlemmarna i gruppen; att relationen omfattar flera 
olika situationer; att relationen mellan aktörerna är direkt – det vill säga, inte sker via 
någon tredje part; att medlemmarna i gruppen har gemensamma uppfattningar och 
preferenser även utanför det område som har med själva samarbetet att göra, har 
bättre förutsättningar att komma fram till samarbetslösningar. Men på samma sätt 
som när det gällde Ostroms strukturella variabler finns det ingen påtaglig skillnad 
mellan de båda jämförda processerna som talar för dessa egenskaper skulle kunna bi-
dra till förklaringen av skillnaderna i processernas utveckling.  

15 Det betyder att det finns paralleller mellan Ostroms beskrivning av kommunikation-
ens betydelse och det förklaringsalternativ som Taylor & Singleton beskriver som 
vilseledande. Taylor & Singleton argumenterar också emot Ostroms teoretiska bidrag 
i sin artikel.  
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processerna i Vetlanda och Åmot, eftersom resonemanget kan 
kopplas till ett av de preliminära resultat som den inledande jämför-
elsen mellan fallstudierna synliggjorde – att det fanns en skillnad 
mellan processerna när det gällde hur organiseringen av samarbetet 
uppstod. Skillnaden bestod i första hand i på vilket sätt som den 
slutligen valda samarbetsformen etablerades i processen. Om sam-
arbetsformen växte fram i den lokala processen, eller om den im-
porterades som en redan utvecklad, och i ett annat sammanhang et-
ablerad, samarbetsform. Den jämförande analysen av processerna i 
Vetlanda och Åmot ger således ytterligare ett förslag på ett samband 
mellan kommunikation, transaktionskostnader och samarbetslösn-
ingar som bygger på såväl Ostroms som Taylors och Singletons re-
sonemang. 

Processen i Vetlanda är ett tydligt exempel på hur en slutlig 
samarbetsform växer fram ur den lokala processen. När de intervju-
ade representanterna för samtliga tre huvudaktörer i processen be-
skriver vad som styrde samarbetet återkommer uttalanden om att 
man hade ett problem som man ville lösa. Frågan var hur detta 
skulle gå till. På vilket sätt kunde man bäst få fram de resurser som 
behövdes för att lösa problemet? Dessa inledande diskussioner 
resulterade i Projektet Glesbygdsvägar som det första försöket i 
Sverige att förbättra vägar på det här sättet. I Vetlanda var man så-
ledes något av föregångare. Där hade parterna inga tidigare liknande 
projekt att inspireras av när de skulle fastställa formen för samarbe-
tet. Detta bidrog till att processen i Vetlanda kom att utvecklas så 
att en reell dialog kom till stånd och att den samarbetsform som 
senare kom att användas utvecklades i den lokala processen. Här 
måste parterna kommunicera för att hitta fram till en samarbetslös-
ning. Det behövde man inte göra i samma utsträckning i Åmot. 
Åmotstudien visar en bild av en process där man redan ifrån början 
kom att arbeta utifrån en mer eller mindre färdig samarbetsform 
som hämtades in till projektet ifrån förebilden Ingelsgården i Löv-
vik. Här informerades byborna om möjligheten att starta ett koop-
erativt äldreboende i Åmot på ett möte som kommunen och Koop-
erativet Utveckling Gävleborg var med och ordnade. Då hade redan 
politiker och anställda inom äldreomsorgen varit på studiebesök till 
bland annat Ingelsgården. Organiseringen av kooperativet i Lövvik 
och det avtal som de hade med sin kommun fungerade som något 
av en mall för samarbetet i Åmot:  
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Men då framstod ju Lövvik att det skulle vi ju få. Det var nästan så att planka 
Lövviks avtal så är det okey. För det fick vi också, deras avtal fick vi ju, och det 
var ju bra det då.16 

Den tolkning jag gör av materialet i Åmotstudien är att deras val att 
bygga upp sitt samarbete efter exemplet i Lövvik fick till följd att 
parterna aldrig på allvar satte sig ner och kommunicerade med var-
andra på det sätt som Ostrom beskriver är en möjliggörande förut-
sättning för att långsiktigt hållbara samarbeten ska komma till stånd. 
Den importerade samarbetsformen kom att fungera som något av 
en genväg förbi den positiva spiral av tillit, tillförlitlighet och ömse-
sidighet som kommunikationen i Vetlanda utvecklades till. I Åmot 
fick parterna på grund av denna genväg inte samma möjligheter att 
lära känna varandra och förstå varandras utgångspunkter och in-
ställning till samarbetet. Den gjorde också att parterna inte fick sam-
ma tillfälle att förmedla sin förståelse av verksamheten till varandra, 
vilket kan kopplas till det förra kapitlets diskussion av betydelsen av 
konkurrerande verksamhetsförståelser. Den importerade samarbets-
formen bidrog, enlig min tolkning, på detta sätt till att konflikten 
dels uppstod, dels blev svår att lösa.  

I kommunikations- och transaktionskostnadstermer kan proces-
sen i Vetlanda beskrivas som en process där parterna var mer eller 
mindre tvungna att använda sig av resurskrävande kommunikation 
för att hitta fram till en samarbetslösning, medan man i processen i 
Åmot hade möjligheten att ta en kortsiktigt resurssparande genväg. 
När processerna inleddes fanns det som tidigare beskrivits i båda 
fallen stora möjligheter till kommunikation. I Vetlanda användes 
dessa möjligheter i högre grad än i Åmot. Den importerade samar-
betsformen i Åmotprocessen bidrog enligt min tolkning till detta. 
Medan Vetlandaprocessen kan ses som ett exempel på en kommu-
nikation mellan parterna som innebar att stora transaktionskostna-
der togs i anspråk och ledde till en positiv spiral av tillit, tillförlitlig-
het och ömsesidighet, kan den importerade samarbetsformen hjälpa 
till att förklara hur kommunikationen i Åmotprocessen kom att få 
negativa förtecken och därför bidra till att samarbetet där fick svå-
righeter att fungera på längre sikt. Det samband mellan kommuni-
kation, transaktionskostnader och använda samarbetsformer som 
jämförelsen mellan dessa två processer visar upp leder till följande 

 
16 Gruppintervju med representanter för kooperativet Jägarbacken. 
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tolkning. Att man i Vetlanda var föregångare inom sitt område bi-
drog positivt till möjligheten att komma fram till ett mer långsiktigt 
hållbart samarbete eftersom man därigenom hade ett större behov 
av resurskrävande kommunikation för att identifiera möjliga sam-
arbetsalternativ och för att förhandla sig fram till en samarbetsform 
som parterna kunde enas om. Förekomsten av en redan färdig sam-
arbetsform bidrog i Åmot istället negativt till möjligheten att utvec-
kla hållbart samarbete eftersom man här genom att importera denna 
samarbetsform inte behövde satsa de transaktionsresurser som skul-
le ha behövts investeras i processen för att samarbetet skulle ha bli-
vit mer långsiktigt hållbart. Denna tolkning pekar, till skillnad ifrån 
den förklaring som Taylor och Singleton argumenterar för, på att 
det inte behöver vara en fördel att transaktionskostnaderna i en 
samarbetsprocess är små. Samtidigt synliggör analysen här att möj-
ligheten till kommunikation inte alltid behöver betyda att aktörerna 
väljer att använda sig av denna möjlighet.  

INSTITUTIONALISERADE SAMARBETSFORMER 
Förståelsen av hur den importerade samarbetsformens fick en ne-
gativ betydelse för hur samarbetet utvecklades kan fördjupas ytter-
ligare om man till resonemanget ovan fogar några av huvuddragen i 
Douglass Norths teori om institutioner.17 North bygger sin teori, som 
han själv skriver, på en kombination av en teori om mänskligt hand-
lande och en teori om transaktionskostnader.18 En av grundtankarna 
för den koppling som North gör mellan institutioner och transak-
tionskostnader hämtar han ifrån Coases klassiska arbeten om transak-
tionskostnader ur vilka det, enligt North, går att utläsa ett centralt 
budskap: ”when it is costly to transact, institutions matters”.19  
 
17 Se även kap. 3, s. 62 ff., för en diskussion om Norths bidrag till analysramen för den 

här undersökningen. 
18 North, 1990, definierar transaktionskostnaden som en kostnad för information och 

delar in den i dels measurement costs som omfattar de kostnader som är förknippade 
med att mäta värdet på den vara/tjänst som ska utbytas, dels enforcement costs som om-
fattar kostnader för att skydda rättigheter, samt genomdriva och övervaka överens-
kommelser. Det är således en annan definition av transaktionskostnadsbegreppet än 
den som jag har använt här, men jag menar att Norths grundläggande resonemang är 
relevant även för den här diskuterade typen av transaktionskostnader. Den teori om 
mänskligt handlade som North använder sig har Simons, 1986, teori om begränsad 
rationalitet som utgångspunkt och ligger således nära den förståelse av rationalitet 
som den här undersökningens analysram bygger på. 

19 North, 1990:12. Se även Coase, 1937 & 1960. 
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Enligt North har institutioner betydelse för transaktionskostna-
den eftersom de bidrar till att behovet av transaktionsresurser redu-
ceras. Som redan framkommit i analysramen i kapitel tre kan insti-
tutioner beskrivas som kognitiva fenomen som reglerar och kont-
rollerar olika aktörers handlande. Institutioner är därför viktiga 
verktyg när aktörer ska tolka sin omgivning. De fungerar som ett 
ramverk som förenklar förståelseprocessen och underlättar därmed 
även beslutsprocessen. Institutioner fungerar således som vägled-
ningar när aktörer ska handla i olika transaktionsrelationer. Efter-
som institutioner fungerar som strukturerande och reglerande kog-
nitiva verktyg minskar de den osäkerheten som de olika aktörerna 
upplever i en relation. Att minska osäkerhet är också, enligt North, 
den viktigaste uppgiften som institutioner har.20 Ju svårare en aktör 
har att samla in relevant information, och göra rätt bedömning av 
den, desto mer osäkerhet.21   

Denna koppling mellan transaktionskostnader och institutioner 
har, enligt min tolkning, en giltighet för de studerade processerna 
eftersom även olika samarbetsformer kan vara mer eller mindre in-
stitutionaliserade. Med andra ord: En samarbetsform kan i olika ut-
sträckning vara ett uttryck för en etablerad förståelse av hur ett sam-
arbete bäst bör vara utformad. Den redan utvecklade och etablerade 
samarbetsform som man valde att använda sig av i Åmot kan besk-
rivas som en institutionaliserad samarbetsform. Den utvecklades i 
ett annat liknande sammanhang och spreds sedan till det samman-
hang som processen i Åmot utgör. Genom att ta till sig denna insti-
tutionaliserade samarbetsform fick parterna i Åmotprocessen till-
gång till en förståelseram som gav struktur åt deras agerande, med 
en minskad osäkerhet i tolkningen av situationen och ett förenklat 
samarbete som följd. Den erbjöd en redan färdig förståelse av hur 
deras samarbete bäst skulle utformas och därmed minskade behovet 
av transaktionsresurser. I Åmot erbjöd den institutionaliserade sam-
arbetsformen en möjlighet att minska osäkerheten när det gällde 
hur processen skulle utvecklas och vilket resultat som den skulle 

 
20 North, 1990:6. Organisationers strävan efter att på olika sätt reducera osäkerheten i 

sina relationer med sin omgivning har i den här undersökningen även diskuterats i 
kap. 9 som fokuserade på organisationernas resursberoende.  

21 North, 1990:25, skriver: ”Institutions exist to reduce the uncertainties involved in 
human interaction. These uncertainties arise as a consequence of both the complex-
ity of the problems to be solved and the problem-solving software (to use a com-
puter analogy) possessed by the individual.” 
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leda fram till. Det är därför inte på något sätt förvånande att aktör-
erna där utnyttjade denna möjlighet. Att använda ett redan exister-
ande samarbete som mall bör av samtliga inblandade ha setts som 
ett rationellt och kostnadseffektivt sätt att åstadkomma den efter-
frågade samhällsservicen.  

Även den samarbetsform som utvecklades i Vetlanda kan be-
skrivas i termer av institutionalisering. Men här använde sig aktörer-
na istället av olika transaktionsresurser för att aktivt utveckla en ny 
samarbetsform. I takt med att processen utvecklades etablerades 
också en förståelse av hur den här typen av samarbetsprojekt bäst 
skulle utformas som kom att delas av de inblandade aktörerna i det 
här lokala sammanhanget. Istället för att använda en institutional-
iserad samarbetsform som minskade transaktionskostnaden använ-
de man sig här av omfattande transaktionsresurser för att skapa en 
institutionaliserad samarbetsform – institutionaliserad i betydelsen 
etablerad och accepterad av aktörerna i det lokala sammanhanget. 
Denna utveckling i Vetlanda kan, enligt min tolkning, i alla fall till 
viss del förklaras av att man där var föregångare och därför inte ha-
de någon möjlighet att ta hjälp av en redan utvecklad samarbets-
form. Vetlandaprocessens tydliga fokus på att lösa det upplevda 
problemet med vägstandarden så kostnadseffektivt och rationellt 
som möjligt talar för att även dessa aktörer skulle ha använt sig av 
en redan institutionaliserade samarbetsform – om de hade haft val-
möjligheten.   

Förutom att North beskriver institutioner som hjälpmedel som 
minskar osäkerheten i transaktioner framhåller han även att institu-
tioner är resultatet av mänskligt handlande och att de inte med nöd-
vändighet är samhällsekonomiskt effektiva. Istället är de, enligt 
North, ofta skapade för att ge fördelar åt de aktörer som har sådana 
förhandlingspositioner att de kan påverka vilka regleringar som ska 
gälla för ett visst sammanhang.22 Med hjälp av North kan således ett 
maktperspektiv föras in i diskussionen om institutionaliserade sam-
arbetsformers betydelse för möjligheten att komma fram till håll-
bara och långsiktiga samarbetslösningar. Valet att importera en ins-
titutionaliserad samarbetsform visade sig i Åmotprocessen inte leda 
till en långsiktigt hållbar samarbetslösning. Här var det dessutom 

 
22 North, 1990:16, skriver: Institutions are not necessarily or even usually created to be 

socially efficient; rather they, or at least the formal rules, are created to serve the inte-
rests of those with the bargaining power to device new rules.” 



 
 
 
 
 
 
KAPITEL 11 

 274

kommunen som, utifrån sin maktposition, till stora delar tolkade 
innehållet i den samarbetsform som importerades.23 Valet av vilken 
samarbetsform som importerades och vilken förståelse av denna 
samarbetsform som skulle etableras i processen kan, enligt min ana-
lys av processen, kopplas till den maktrelation som kännetecknade 
samarbetet. Kommunen, med sitt problemformuleringsprivilegium, 
hade de största möjligheterna att etablera sin tolkning och använd-
ning av den importerade samarbetsformen som den allmänt accep-
terade förståelseramen.  

Även i Vetlandaprocessen går det, enligt min tolkning, att göra 
en koppling mellan den samarbetsform som etablerades och parter-
nas maktpositioner. Här utvecklades processen så att grupperna, 
tillsammans med de personer inom kommunen och den regionala 
vägverksorganisationen som hade samma syn på vägarna som grup-
perna, fick en bättre förhandlingsposition än den som gruppen i 
Åmot hade gentemot kommunen. Det fick i sin tur till följd att 
grupperna började ställa krav på hur samarbetet skulle fungera och 
vad det skulle resultera i. På samma sätt som man här lyckades att 
föra in en alternativ verksamhetsförståelse, vid sidan av den som 
redan var institutionaliserad inom Vägverkets organisation, utveck-
lades processen också så att fler parter var med och påverkade ut-
formningen av samarbetsformen, vilket enligt min tolkning kom att 
bidra till att maktrelationen i denna process balanserades. 

EN JÄMFÖRELSE MED DE ÖVRIGA PROCESSERNA 
Sambandet mellan, å ena sidan, möjligheten till kommunikation och 
transaktionskostnader/resurser och, å andra sidan, hur samarbets-
formen kom in i processerna återfinns också i de övriga två fallstud-
ierna – även om samarbetet i dessa processer inte var lika omfattan-
de. Analysen av processen på Holmön visar upp en delvis likartad 
utveckling som den i Vetlanda. Projektet på Holmön beskrivs inte 
på samma sätt som i Vetlandastudien som en process av ömsesidigt 
givande och tagande av parter som är lika aktiva i arbetet att hitta en 
lösning på det identifierade problemet. Här beskriver båda parters 
representanter istället hur gruppen var den drivande huvudaktören i 
processen och att gruppen utvecklade idén om ett äldreboende på 
 
23 Jfr avsnittet om tolkningens betydelse i kap. 3, s. 55 f. 
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Holmön till stora delar i en egen inre process. Men gruppens repre-
sentanter säger sig samtidigt ha haft en fungerade kommunikation 
med kommunen på de punkter de själva tog initiativ till den. Och 
både gruppen och den dåvarande äldreomsorgschefen ger bilden av 
att man i det samarbete som fanns utvecklade en ömsesidig förståel-
se och tillit. När den första äldreomsorgschefen slutade, och en ny 
kom i hennes ställe, verkar den ömsesidiga förståelsen i viss mån ha 
försvagats. Bland det som talar för en sådan tolkning kan nämnas 
de problem som parterna hade att förstå varandra i samband med 
att avtalet skulle omförhandlas. Gruppen hade till exempel i denna 
förhandling vissa svårigheter att få gehör för att de speciella förut-
sättningar som en liten isolerad ö innebar borde medföra att deras 
situation specialbehandlades av kommunen. Kommunen å sin sida 
hade problem att förmedla att deras förutsättningar för att produce-
ra äldreomsorg hade förändrats under de senaste åren. Gruppens 
representanter beskriver dessutom hur de såg kommunens initiativ 
till en omförhandling av avtalet som ett ifrågasättande av dem själva 
och kooperativets verksamhet.24  

I likhet med de båda tidigare processerna – Vetlanda och Åmot – 
hade man i processen på Holmön stora möjligheter till kommunikati-
on. Och även om man inte verkar ha utnyttjat denna möjlighet lika 
mycket som i Vetlanda beskriver båda parter hur kommunikationen 
inledningsvis bidrog till en positiv spiral av ömsesidig tillit och förstå-
else. I jämförelse med processen i Vetlanda bedömer jag den samar-
betslösning som man kom fram till i Holmöprocessen som mindre 
stabil. Denna bedömning grundar sig i första hand på att parterna 
hade mer skilda uppfattningar om samarbetes syfte och verksamhet-
ens målsättning vid tidpunkten för fallstudien än i inledningen av 
samarbetet. Det verkar som att man i Holmöprocessen hade svårare 
att hålla fast vid grundförutsättningarna för samarbetet än vad man 
hade i Vetlanda. Detta kan troligen delvis förklaras utifrån de skill-
nader i förändrade terrängförhållanden som beskrivits ovan, det vill 
säga att terrängförutsättningarna för verksamheten äldreomsorg troli-
gen har förändrats mer i negativ riktning än förutsättningarna för 
verksamheten väghållning.25 Dessutom bidrog antagligen bytet av äl-
dreomsorgschef, och att en av nyckelpersonerna i gruppen trappat 

 
24 Intervjuer med representanter för Serviceboende i Holmön, samt f.d. och nuvarande 

äldreomsorgschefen i Sävar. 
25 Se Kap 8, s. 195 ff. 
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ner sitt engagemang, negativt till stabiliteten i samarbetet i Holmö-
processen. Det finns en inbyggd skörhet i ett samarbete mellan två 
organisationer om det bygger på en ömsesidig tillit som växt fram 
mellan enstaka representanter för dessa organisationer.26  

Men samtidigt stödjer också analysen av Holmöprocessen min 
tolkning att hur samarbetsformen kommer in i bilden är viktig. Äv-
en på Holmön var man bland pionjärerna inom sitt verksamhets-
område – äldreomsorgen – när det gäller den här typen av samar-
beten mellan en kommun och en organisation som kanaliserar med-
borgarnas engagemang. I likhet med processen i Vetlanda hade man 
här ingen genväg att ta till när man skulle arbeta fram en samarbets-
form. Att gruppen här kom att arbeta mer självständigt menar jag 
har haft mindre betydelse för hur samarbetet skulle komma att upp-
fattas än att den kommunikation som man ändå hade bidrog till en 
positiv utveckling av tillit. Min förklaring till att kommunikationen i 
Holmöprocessen fick denna positiva effekt är att man där, liksom i 
Vetlanda, måste ha en reell dialog för att hitta fram till en lösning.    

Även min tolkning av processen i Norra Venjan stödjer det här 
föreslagna förklaringen. I Norra Venjan var komplikationerna så 
stora att parterna aldrig fick igång något riktigt samarbete. Vägverk-
ets organisation engagerade sig endast marginellt i projektet och 
överlät på gruppen att tämligen självständigt arbeta fram en samar-
betslösning. Detta kan delvis förklaras med hjälp av ett påpekande 
som Taylor och Singleton gör om att rationella aktörer inte bör väl-
ja att gå in i ett samarbete om detta samarbete antas vara förknippat 
med större transaktionskostnader än vad de bedömer sig kunna vin-
na på samarbetet.27 Det behöver således inte vara en optimal, eller 
ens en bra, lösning på ett gemensamt problem att börja samarbeta. 
Eftersom den lokala vägverksorganisationen i processen i Norra 
Venjan är den aktör – av samtliga studerade aktörer – som beskriver 
sig ha haft minst nytta av att ett samarbete skulle komma till stånd 
är en sådan tolkning trolig. Samtidigt bidrog detta handlande ifrån 
vägverksorganisationens sida, enligt min tolkning, till att kommuni-
kationen mellan parterna aldrig utvecklades till en reell dialog och 
att den under långa perioder låg helt nere. Min sammanfattande för-
ståelse av processen i Norra Venjan är att det här knappast förekom 

 
26 Jfr Lindfors, 1997:108, som diskuterar den sårbarhet som kännetecknar en organisa-

tion där mycket av arbetet kretsar kring enstaka mycket aktiva eldsjälar. 
27 Taylor & Singleton, 1993:205. 
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någon reell kommunikation mellan parterna – vilket innebar att 
man där varken bidrog till den positiva spiral av tillit, tillförlitlighet 
och ömsesidighet som processen i främst Vetlanda är ett exempel 
på eller den negativa utveckling som processen i Åmot kan ses som 
ett exempel på. Kommunikationen i Norra Venjan var, enligt denna 
tolkning, så liten att parterna aldrig fick tillfälle att ändra sin inställ-
ning till varandra, varken i positiv eller i negativ riktning.  

Även i Holmöprocessen var kommunikationen mellan parterna 
mindre än i både Vetlanda och Åmot. Det som i första hand skiljer 
processen i Norra Venjan ifrån den på Holmön är enligt min tolkning 
innehållet i den kommunikation som ändå fanns. Och detta innehåll 
kan i sin tur kopplas till hur samarbetsformen kom in i bilden. Till 
skillnad ifrån på Holmön hade man i Norra Venjan möjlighet att im-
portera en redan färdig samarbetsform som erbjöd en genväg till hur 
samarbetet skulle lösas. I Norra Venjan importerade man denna fär-
diga samarbetsform ifrån det landsomfattande Projekt Landsbygds-
vägen som startades av Vägverkets centrala organisation och Folk-
rörelserådet Hela Sverige ska leva som ett försök att sprida den sam-
arbetsform som visat sig framgångsrik i Vägverkets region Sydöst, till 
hela landet. Fallstudien visar hur Intresseföreningens tankar runt 
formerna för ett eventuellt kommande samarbete till stora delar kom 
att begränsas till de idéer som presenterades på det upptaktsmöte 
som genomfördes inom Projekt Landsbygdsvägen:   

Det är ju en idé de har gett oss med den här inbjudan, att vara med, och sedan 
hoppade vi bara på. Vi såg ju liksom chansen där när vi hade varit på den där 
genomgången. /…/ Tanken var ju den att Vägverket skulle vara en del, sedan 
kanske kommunen skulle gå in med någon del. Jordägarna skulle gå in med 
någon del och väganvändarna också. /…/ Det var ju det det här gick ut på – 
att det skulle ju vara till någon sorts självkostnadspris för att få mera väg för 
mindre pengar eller någonting sådant.28 

Att det är en idé som kommer utifrån framkommer också i inter-
vjuerna med representanterna för både den lokala vägverksorganisa-
tionen och kommunen, även om de inte talar lika direkt om den 
samarbetsform som är kopplad till idén: 

Som jag kommer ihåg det så var det ett ställningstagande ifrån Vägverkets led-
ning att vi skulle ställa upp och stötta. … Och så fick vi väl ett påbud och som 

 
28 Gruppintervju med representanter för Norra Venjans Intresseförening.  
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jag minns så blev vi nog sedan kontaktade antingen av Vägverkets informations-
direktör i Borlänge, eller om det var det här Folkrörelserådet … Och sedan var 
jag ute på ett par möten och den här idén presenterades.29 

Trots att ledningen för Projekt Landsbygdsvägen i olika former av 
informationsmaterial framhållit att den grundläggande idén med 
projektet måste anpassas till de förhållanden som råder i varje en-
skilt lokalt sammanhang kom, enligt min tolkning, den samarbets-
idén som projektet exporterade ifrån Småland att erbjuda en genväg 
till hur samarbetet skulle kunna lösas som bidrog till att parterna i 
Norra Venjans upplevde ett mindre behov av att kommunicera.30 
Parterna satt på var sitt håll och uppfattade sig agera utifrån en ge-
mensam ram för hur samarbetet skulle lösas – utan att de satte sig 
ner och stämde av med varandra vilken förståelse respektive part 
hade av projektet och målsättningen med arbetet. Att Vägverkets 
lokala organisation till slut valde att genomföra en upprustning av 
den aktuella vägen helt i egen regi, samtidigt som Intresseförening-
en jobbade för att sammanställa ett förslag till hur lokala resurser 
kunde utnyttjas, tyder på att parterna inte tolkade den importerade 
samarbetsformen på ett likartat sätt. Den importerade samarbets-
formen gav i Norra Venjan, liksom i Åmot, en genväg förbi en reell 
kommunikation, även om det inte framstår lika tydligt här eftersom 
kommunikationen även av andra orsaker inte var lika omfattande.  

Något som ytterligare stödjer tolkningen att den importerade 
samarbetsformen i två av processerna – den i Norra Venjan respek-
tive Åmot – kom att få stor betydelse är att de intervjuade represen-
tanterna här talar om organisationsformen i sig på ett sätt som man 
inte gör i de två övriga processerna. I både Norra Venjan och Åmot 
förekommer uttalanden som till exempel ”det är väl det som är me-
ningen med ett kooperativ”31 som tyder på att parterna där hade 
med sig en förståelse av hur samarbetet skulle struktureras som de 
använde som referens i det egna arbetet och som de i intervjuerna 
vill framhålla som den rätta förståelsen. 

 
29 Gruppintervju med representanter för Vägverket i Falun. 
30 Se t.ex. Folkrörelserådet & Vägverket, 1996; Projekt Landsbygdsvägen, 1997; Väg-

verket, 2000;  
31 Gruppintervju med representanter för Kooperativet Jägarbacken. Se även ovanstå-

ende citat ifrån gruppintervjun med representanter för Norra Venjans Intresseför-
ening.  
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EN JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE 
LANDSBYGDSUTVECKLINGSFORSKNING 

Den tolkning av fallstudierna som presenterats och diskuterats i det 
här kapitlet är intressant att jämföra med den tidigare forskningen 
om landsbygdsutveckling eftersom den delvis talar emot resultat i-
från denna forskning när det gäller vilka faktorer som påverkar lokal 
mobilisering och lokalt utvecklingsarbete i positiv riktning. Inom 
denna forskning används ofta den så kallade nödvändiga triangeln som 
teoretisk modell.32 Denna modell innebär att man lyfter fram tre 
förutsättningar som ökar chanserna för att lokala utvecklingsprojekt 
ska lyckas – lokalt initiativ, yttre impulser och kommunalt stöd.33  Med lo-
kalt initiativ menar man att det är viktigt att de som bor i en bygd, 
och som förutsätts bli involverade i ett projekt, upplever föränd-
ringen som nödvändig. Om människor inte bedömer ett projekt 
som nödvändigt kommer de inte att mobilisera sina mänskliga och 
materiella resurser. Därför ökar chanserna för ett projekt att lyckas 
om initiativet kommer ifrån människorna i lokalsamhället. Det är en 
beskrivning som stämmer överens med slutsatserna i den här un-
dersökningen. Fokuseringen på problemet och att det upplevdes 
som centralt för bygdens överlevnad har jag bland annat diskuterat i 
kapitel sex. Och diskussionen i främst kapitel sju stödjer betydelsen 
av kommunalt stöd. 

Däremot stödjer analysen i den här undersökningen inte be-
skrivningen av yttre impulser som en viktig förutsättning för lokal 
mobilisering och utveckling. Yttre impulser fungerar enligt denna 
tidigare forskning som viktiga inspirationsgivare.34 Den bakomligg-
ande tankegången är att det inte alltid är möjligt för medborgarna i 
en bygd att själva hitta lösningar på det egna konkreta problemet 
och att det därför är viktigt att kunna hämta idéer och få stöd uti-
från. De yttre impulser som brukar nämnas i de här sammanhangen 
är bland annat att det finns föregångsprojekt som kan fungera som 
katalysatorer, inspiratörer och vägledare. De importerade samar-
betsformer som diskuterats i det här kapitlet kan ses som exempel 
på sådana yttre impulser. Men dessa yttre impulser kan enligt ana-
lysen av de här studerade processerna även fungera som en begrän-

 
32 Almås, 1985. 
33 Se t.ex. Björklund, 1996; Ronnby, 1991, för analyser av ett svenskt sammanhang.  
34 Ronnby, 1991:206 ff. 
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sande förutsättning för lokal mobilisering och lokalt utvecklingsar-
bete. I alla fall verkar det gälla i den mån som man ser lyckade loka-
la utvecklingsprojekt som reella samarbeten mellan en organisation 
som kanaliserar medborgarnas engagemang och olika typer av stat-
liga eller kommunala organisationer. En yttre impuls, bland annat i 
form av en etablerad samarbetsidé, kan uppfattas som en resurs-
sparande genväg som kan vara ett kostnadseffektivt sätt att få till 
stånd en efterfrågad samhällsservice. Men valet att använda sig av 
den kan få negativa konsekvenser på längre sikt. Den kognitiva 
karta som den institutionaliserade samarbetsformen erbjuder aktör-
erna att handla utifrån kan minska det upplevda behovet av kom-
munikation och därmed minska möjligheten att en positiv spiral av 
tillit, tillförlitlighet och ömsesidighet uppstår. Eller för att beskriva 
slutsatserna i det här kapitlet i mer generella termer: Samarbeten 
kostar. Ska ett samarbete ha möjlighet att leda till långsiktigt positiva 
effekter av ökad tillit, tillförlitlighet och ömsesidighet verkar det 
krävas det att ett visst mått av transaktionsresurser investeras i dem.  

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 
I det här kapitlet har fokus legat på samarbetet i de olika processer-
na och att den jämförande analysen har synliggjort att de processer 
som kan beskrivas i termer av konstruktiva samarbeten också är de 
som var föregångare för den här typen av projekt inom sitt speciella 
verksamhetsområde. För att ge en möjlig förklaring till dessa skill-
nader har jag i kapitlet använt mig av bidrag till teorierna om kollek-
tivt handlande och sociala dilemman som analytiska verktyg.  

Jämförelsen mellan de olika fallstudierna visar att man i samtliga 
processer hade möjlighet till kommunikation, vilket är en av de fak-
torer som beskrivs bidra positivt till att samarbetslösningar kommer 
till stånd. Men denna möjlighet utnyttjades på olika sätt i de olika 
processerna och dessa skillnader kopplas i kapitlet till de transakti-
onskostnader som var förknippade med arbetet att försöka komma 
fram till en samarbetslösning – och hur behovet av transaktionsre-
surser minskades när man förde in en institutionaliserad samarbets-
form i processen som erbjöd en redan färdig struktur för hur sam-
arbetet bäst borde utformas.  
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I processerna i Vetlanda och på Holmön hörde man till före-
gångarna för den studerade typen av samarbetsprojekt och hade 
därför inte möjlighet att importera en institutionaliserad samarbets-
form. Här använde parterna sig också av möjligheten till kommuni-
kation till att utveckla en reell dialog där parterna utvecklade ett öm-
sesidigt förtroende för varandra som bland annat omfattade att res-
pektive motpart skulle ta sitt ansvar för att samarbetet skulle funge-
ra och att man därför skulle kunna åstadkomma den efterfrågade 
servicen. Både i Norra Venjan och i Åmot hade man som efterfölja-
re till tidigare projekt möjlighet att använda sig av en genväg som 
reducerade behovet av kommunikation och därmed även minskade 
de transaktionskostnader som var förknippade med arbetet att 
komma överens om en samarbetslösning. Genvägen bestod av en 
institutionaliserad samarbetsform som redan hade utvecklats och 
etablerats i ett annat liknande sammanhang. Denna importerade 
samarbetsidé erbjöd en struktur för samarbetet som bland annat 
reducerade antalet potentiella handlingsalternativ för de olika part-
erna och därmed minskade osäkerheten när det gällde att bedöma 
såväl de egna insatserna i samarbetet och det förväntade resultatet 
av det. I Åmotprocessen kom dock denna genväg att bli något av en 
senväg då den, enligt min tolkning, bidrog till att parterna aldrig 
kom att möta varandra i en reell dialog på det sätt som var fallet 
främst i Vetlanda. Möjligheten till kommunikation fanns i Åmot-
processen men utnyttjades inte i tillräcklig utsträckning eftersom ut-
vägen att använda en redan institutionaliserad samarbetsform min-
skade det upplevda behovet av en reell dialog.  

Samtidigt förs en institutionaliserad samarbetsform, eller någon 
annan form av institutionaliserad strukturering av aktörers förståel-
se, in i ett annat sammanhang med hjälp av en tolkningsprocess. 
Aktörer tolkar både situationen de befinner sig i och de institutioner 
som finns i deras omgivning på olika sätt. Därför påverkades de här 
studerade processernas utveckling av vilken aktör som hade tolk-
ningsföreträdet. Den jämförande analysen av fallstudierna pekar 
också på att aktörerna med starka maktpositioner i samarbetena till 
stor del kom att påverka hur den importerade samarbetsformen 
kom att tolkas och översättas till det nya sammanhanget. 



 

12 
EN SAMMANFATTNING AV 

FALLSTUDIERNA 
I de föregående kapitlen har jag lyft fram olika faktorer som utifrån 
den jämförande analysen av de fyra fallstudierna kan sägas ha både 
påverkat och påverkats av hur respektive process utvecklades och 
vad de resulterade i. Tanken med det här kapitlet är i första hand att 
koppla samman dessa faktorer för de olika fallstudierna var för sig, i 
syfte att ge en mer sammantagen bild av respektive process. Dessut-
om avslutas kapitlet med en sammanfattande diskussion om vad 
dessa förutsättningar kan sägas ha fått för konsekvenser för utform-
ningen och omfattningen av medborgarnas engagemang.  

Innan jag övergår till att sammanfatta faktorerna ifrån de tidig-
are kapitlen kan det dock vara på sin plats att påminna om några av 
förutsättningarna för den genomförda analysen. De fyra fallstudier-
na som utgör det empiriska materialet för den här undersökningen 
valdes i syfte att möjliggöra en jämförelse mellan å ena sidan projekt 
med få komplikationer i samarbetsprocessen och å andra sidan pro-
cesser som hade haft fler komplikationer och där samarbetet på oli-
ka sätt hade varit mer begränsat.1 Detta urval får konsekvenser för 
vilka slutsatser som kan dras av analysen. I samtliga fyra fallstudier 
startades någon form av samarbetsprojekt och dessa projekt resulte-
rade i att den efterfrågade samhällsservicen kom till stånd – det 
byggdes decentraliserade kooperativa äldreboenden och de aktuella 
vägarna förbättrades. Detta innebär bland annat att det har varit 
svårare att utifrån analysen säga något om möjliggörande respektive 
 
1 Se kap. 4, s. 92 f., för en diskussion av valet av fall att studera. 
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begränsande förutsättningar för att processerna startade och upp-
nådde målet att få till stånd den efterfrågade servicen.2 Istället är det 
i första hand faktorer som kan kopplas till skillnaderna i själva sam-
arbetet som analysen har haft möjlighet att synliggöra. Det är också 
de faktorer som enligt min tolkning har fungerat som antingen möj-
liggörande eller begränsande förutsättningar för att processerna ut-
vecklades, respektive inte utvecklades, till konstruktiva samarbeten 
som kommer att betonas i det här kapitlet. Med konstruktiva samar-
beten menar jag i det här sammanhanget att processerna för det för-
sta handlade om verklig interaktion – att samarbetsparterna möttes i 
ett ömsesidigt givande och tagande – och för det andra att den ef-
terfrågade samhällsservicen kom till stånd med hjälp av en kombi-
nation av offentliga och frivilliga insatser. Eftersom det är grupper-
nas engagemang som är det speciella med de här studerade proces-
serna ligger betoningen på i vilken utsträckning som deras insatser 
på ett positivt sätt kan sägas ha bidragit i respektive process och om 
representanterna för dessa grupper känt sig delaktiga i processernas 
utveckling och utfall.  

En annan viktig förutsättning för den här analysen har varit att 
den har gjorts utifrån de teoretiska glasögon som jag har valt att an-
vända mig av. Slutsatserna dras således utifrån ett uttolkarperspektiv 
och de sammanfattningar som strax följer ska mer ses som teoreti-
ska scenarier än nyanserade fallbeskrivningar.3 Det är därför troligt 
att läsare med insyn i någon av processerna upplever sammanfatt-
ningen som en alltför förenklad beskrivning. Ett exempel på detta 
är att jag utifrån min betoning av hur samarbetet mellan grupperna 
och de statliga och kommunala organisationerna fungerade beskriv-
er processerna med komplikationer som mer misslyckade än den 
bild som de inblandade själva ger i intervjuerna. När till exempel re-
presentanterna för gruppen i Åmot sammanfattar resultatet av sitt 
engagemang beskriver de konflikten om hemtjänsten som en jobbig 
och negativ erfarenhet. Samtidigt anser de att de har fått ut mycket 
av sina insatser och säger sig vara mycket nöjda med att ha lyckats 
bygga huset och hålla igång de övriga aktiviteterna som är inrymda 
där.4 Även i Norra Venjan säger man sig vara relativt nöjda med sitt 
 
2 I den mån detta ändå har diskuterats i de föregående kapitlen har jag strävat efter att 

relatera analysen till tidigare forskning. 
3 Se t.ex. Ostrom, 1998:14, som argumenterar för teoretiska scenarier som ett sätt att 

beskriva komplexa samband mellan många olika faktorer. 
4 Gruppintervju med representanter för kooperativet Jägarbacken. 
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engagemang i projektet eftersom det ledde till att vägen förbättrades 
– även om det inte skedde i form av ett reellt samarbete mellan 
gruppen och Vägverkets lokala organisation.5 På motsvarande sätt 
beskrivs här i första hand processen i Vetlanda i förenklande positi-
va termer.6 

Hittills i analysdiskussionen har jag beskrivit ett antal olika fak-
torer som jag menar kom att dels samverka med varandra, dels på-
verka och påverkas av processens utveckling och utfall på olika sätt. 
Kapitel sex och sju utgick ifrån ett aktörsperspektiv och lyfte fram 
tre huvuddimensioner: aktörernas förståelseramar, centrala resurser 
och organiseringen. Beskrivningen av aktörernas förståelseramar 
omfattade i första hand hur de olika aktörerna upplevde och tolkade 
situationen de befann sig i och den samarbetsprocess som de valde 
att delta i: upplevde man att det fanns ett reellt problem som det var 
viktigt att försöka lösa; hur definierades detta problem; och vilka 
motiv uppger aktörerna för sitt engagemang i de aktuella samarbets-
projekten? I avsnittet om centrala resurser diskuterades när det gäll-
de grupperna de resurser som grupperna samlade och kanaliserade 
med hjälp av sitt engagemang och när det gäller de kommunala och 
statliga organisationerna fokuserades här den resurs som jag tolkar 
som den kanske mest centrala för att dessa processer skulle utveck-
las till ett samarbete utan alltför stora komplikationer – det vill säga 
förekomsten av kommunala och statliga eldsjälar. Under rubriken 
”Organiseringen” diskuterades dels hur grupperna organiserade det 
egna arbete och hur de såg på organiserandet av samarbetet, dels 
hur en ökad företagisering av de kommunala och statliga organisati-
onerna kom att påverka möjligheterna för den här typen av samar-
betsprojekt. 

I kapitel åtta diskuterades istället olika terrängförhållanden. De 
faktorer som togs upp var demografiska och ekonomiska förutsätt-
ningar; historiska konfliktpotentialer i form av kommunsamman-
slagningar och befolkningens inställning till Vägverket; tidigare och 
omgivande servicenivåer; samt statliga regleringar av de olika verk-
samhetsområdena och andra relevanta regleringar. Här diskuterade 
jag även betydelsen av att terrängen alltid tolkas av aktörerna. 

 
5 Gruppintervju med representanter för Norra Venjan Intresseförening. 
6 Se även kap. 4, s. 95 f., om problemen att med denna typ av undersökning få insyn i 

konflikter mellan aktörer som fortfarande är beroende av varandra. 
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Slutligen hade kapitlen nio till och med elva ett mer uttalat pro-
cessperspektiv. Där använde jag mig av olika analytiska teman för 
att lyfta fram tre viktiga dimensioner i processernas utveckling. Det 
första temat som lyftes fram var resursberoendet. Här diskuterades 
den betydelse som både en asymmetrisk beroenderelation hade och 
hur aktörer med maktpositioner i olika stor utsträckning valde att 
utnyttja sina kontrollmöjligheter. Det andra temat handlade istället 
om förståelseramar. Hur tolkade och förstod aktörerna den situati-
on som de hade att hantera och hur kom dessa förståelseramar både 
att påverka och påverkas av processerna? Vilket problem såg man 
och i vilken utsträckning anpassades verksamheten till att bli en lös-
ning på de identifierade problemen? Det tredje och sista temat 
ägnades åt betydelsen av kommunikationen mellan de inblandade 
aktörerna och hur en importerad och redan institutionaliserad sam-
arbetsform kan ses som ett sätt att minska behovet av transaktions-
resurser och viljan att utnyttja möjligheten till kommunikation. Sam-
tidigt betonades det återkommande i dessa kapitel att de olika dim-
ensionerna samverkade i en process.  

GEMENSAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Några av de ovan uppräknade faktorerna förekom på ett likartat sätt 
i de fyra studerade processerna. Ett par sådana faktorer återfinns 
hos de diskuterade terrängförhållandena. Ett exempel är införandet 
av ett marknadstänkande i de kommunala och statliga organisation-
erna och hur det kan ses som en begränsande förutsättning för den 
här typen av samarbetsprojekt. Ett annat exempel är den historia av 
spänningar mellan centralorter och tidigare självständiga kommuner 
som finns som en resonansbotten för samtliga processer.  

Men de flesta likheterna återfinns i den jämförande analysen av 
grupperna. Samtliga grupprepresentanter beskrev likartade pragmat-
iska motiv för sitt engagemang. De motiverar i intervjuerna sitt och 
övriga engagerades insatser utifrån ett individuellt egenintresse eller 
ett mer kollektivt gruppintresse. Och de beskriver hur de bedömde 
det identifierade problemet som så viktigt för både dem själva och 
den bygd de lever i att de var beredda att satsa sin tid och andra 
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resurser för att försöka bidra till att hitta en lösning på det.7  Också 
när det gäller gruppernas centrala resurser visar fallstudierna upp en 
likartad bild. I samtliga fall bestod grupperna i första hand av ett få-
tal mycket engagerade personer och de resurser som dessa personer 
förde med sig var, i relation till det uppsatta målet för engagemang-
et, relativt små, men de var i högsta grad relevanta för både den 
aktuella verksamheten och samarbetet i sig. Runt sig hade dessa 
kärngrupper dessutom kontaktnät av olika aktörer med tillgång till 
specialresurser. Dessa kontaktnät mobiliserades när det fanns behov 
av sådana resurser. Samtliga grupper signalerade dessutom ett mer 
eller mindre tydligt ointresse när det gäller organiseringsaspekter – 
både när det gäller organiseringen av det egna arbetet och hur 
samarbetet mellan dem själva och kommunerna och Vägverkets 
organisationer skulle organiseras. Gruppernas organisering och 
agerande kan beskrivas som målrationellt. De engagerade sig för att 
försöka lösa ett identifierat problem. Det var också, enligt min 
tolkning, denna målsättning som i förlängningen styrde både enga-
gemangets utformande och ointresset för organiseringsaspekter.  

Fallstudierna ger sammantaget en bild av att dessa gruppfaktor-
er påverkade att samarbetena kom till stånd och att de bidrog till att 
samarbetsprojekten lyckades åstadkomma den efterfrågade sam-
hällsservicen. Utan gruppernas engagemang hade inget samarbete 
varit möjligt och kommunerna och vägverksorganisationerna hade 
med stor sannolikhet inte satt igång de aktuella verksamheterna på 
egen hand. Däremot är det mer tveksamt i vilken utsträckning som 
dessa faktorer kan ses som möjliggörande respektive begränsande 
förutsättningar för ett reellt och konstruktivt samarbete. De före-
kommer som beskrevs ovan på ett likartat sätt i alla fyra processer – 
oavsett omfattningen av samarbete mellan aktörerna eller graden av 
komplikationer i interaktionsprocessen.  

 I de följande avsnitten kommer jag istället att koncentrera dis-
kussionen på de förutsättningar som skiljde sig åt mellan proces-
serna och sätta dem i relation till samarbetets omfattning och före-
komsten av komplikationer. Jag har valt att börja med den fallstudie 
som speglar den process som hade de största komplikationerna, och 
där samarbetet var begränsat, för att sedan gå mot en minskad kom-

 
7 Fallstudierna skiljer sig dock åt när det gäller bedömningen av hur angeläget detta 

problem var att åtgärda, vilket jag återkommer till i de olika teoretiska scenarierna för 
respektive process. 
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plikationsgrad och sluta med det, enligt den här analysen, mest ut-
vecklade och konstruktiva samarbetet. 

NORRA VENJAN 
Processen i Norra Venjan är den process som enligt min tolkning 
hade de största komplikationerna. Här kom aldrig något konstruk-
tivt samarbete igång. Vägverkets lokala organisation var relativt pas-
siv när det gällde att samarbeta med de andra aktörerna, vilket ledde 
till att gruppen, till viss del tillsammans med kommunen, arbetade 
tämligen självständigt. Processen slutade med att Vägverkets lokala 
organisation bestämde sig för att helt på egen hand genomföra den 
aktuella vägförbättringen. När jag bad representanterna för Intresse-
föreningen att göra en utvärdering av vad projektet hade resulterat i 
gjorde de det med bland annat följande formuleringar: 

Vi sparkade på hjulet och sedan började det rulla. … Ja, det är väl så här. Vi 
hade lagt ner den här grejen, nu skulle vi visa att vi inom den här lokala biten 
kunde åstadkomma någonting. Så det var liksom att de tog udden ur det här. 
Vi uppfattade det väl som så här att det är inte riktigt fint att ha ett projekt 
med lokal anknytning. Utan här går staten in i alla fall till slut och talar om att 
nu blir det så här. Det gjorde man ju aldrig men man fick den känslan. Men 
okey, så här efteråt hade det varit roligt att ha gjort det här men å andra sidan 
vet vi att det är mycket arbete också som måste till för att genomföra en sådan 
här sak med organisation och så, men det tror jag att vi kanske skulle ha klarat 
av. Men så här efteråt är ju målet nått i alla fall, att vi har fått den här vägen. 
/…/ Nej, jag tror inte att vi förlorade någonting på att Vägverket gjorde det 
men det kändes lite snöpligt att tjopp så kör de igång. /…/ Så vi har ju fått det 
vi ville ha. … Ja, men varför hade man inte kunnat göra det på en gång då? 
Och sedan att man skapar det här projektet, man sitter och väntar på dem att 
nu måste de ju komma med någonting. Det känns liksom som en typ av terapi, 
ungefärligen.8 

Av detta citat framgår att de intervjuade representanterna är nöjda 
med att ha fått vägen gjord. Men samtidigt är de inte nöjda med den 
roll de kom att spela i processen. De beskriver hur de känner att de 
inte blev tagna riktigt på allvar och att processen inte innebar att de 
fick möjlighet till ett reellt inflytande och ansvarstagande.  

 
 
8 Gruppintervju med representanter för Norra Venjans Intresseföreningen. 
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Många av de tidigare nämnda faktorerna kan kopplas till att pro-
cessen i Norra Venjan inte kom att utvecklas till ett konstruktivt 
samarbete. Bland de aktörsfaktorer som lyftes fram i kapitel sex och 
sju tolkar jag i första hand parternas bedömning av problemets an-
gelägenhetsgrad som en central begränsande förutsättning. Ingen av 
de inblandade parterna bedömde att det var direkt kritiskt för bygd-
ens framtid att den aktuella vägsträckan förbättrades. Byn hade sin 
huvudsakliga förbindelse med sitt kommuncentrum, och den övriga 
omvärlden, via en annan väg som höll god kvalitet. Standarden på 
den aktuella vägen var därför inte avgörande för deras möjlighet att 
pendla till arbete eller olika former av samhällsservice. Representan-
terna för Intresseföreningen kopplade också behovet av en upprust-
ning av vägen främst till möjligheten att få dit turister och den bo-
fasta befolkningens rekreation – det vill säga, nyttan sågs ur ett läng-
re tidsperspektiv. Vägverket i Falun gjorde i sin tur bedömningen 
att något egentligt behov av en upprustning av vägen inte förelåg. 
Andra begränsande förutsättningar var att Vägverkets lokala organi-
sation inte såg ett samarbete med gruppen och kommunen som ett 
framkomligt arbetssätt för att få till stånd en förbättrad väg. Grup-
pen och den lokala vägverksorganisationen hade därtill helt skilda 
förståelseramar när det gällde vägarnas funktion i samhället. Medan 
gruppen såg en upprustad väg som en möjlighet att få dit fler turis-
ter och därmed ge servicefunktionerna i byn större möjlighet att 
överleva, bedömde Vägverkets lokala organisation behovet av en 
upprustning av den aktuella vägen utifrån trafikintensiteten och tra-
fiksäkerheten. Kommunens stöd kan däremot till viss del ses som 
en möjliggörande förutsättning eftersom det både innebar att extra 
resurser satsades i samarbetet och att gruppens syn på vägen fick 
ökad legitimitet. Men samtidigt som representanterna för Intresse-
föreningen säger sig ha känt detta stöd saknades det här en viktig 
möjliggörande förutsättning eftersom det varken inom kommunen 
eller inom den lokala vägverksorganisationen fanns någon tydlig 
eldsjäl som dels hade en vilja och ett engagemang att driva ett alter-
nativt samarbetsprojekt, dels hade något reellt inflytande över pro-
cessens utveckling och utfall.  

När det gäller de olika terrängförutsättningarna är det mest int-
ressant att jämföra de båda väghållningsprojekten. En sådan jämför-
else visar att de inblandade aktörerna verkar ha bedömt att proces-
sen i Norra Venjan hade relativt sett sämre ekonomiska förut-



 
 
 
 
 
 
KAPITEL 12 

 290

sättningar än den i Vetlanda. Det landsomfattade ”Projekt Lands-
bygdsvägen” hade inga ekonomiska resurser knutna till sig som 
kunde användas till upprustningen av de aktuella vägarna och part-
erna gjorde en negativ tolkning av möjligheterna att få tillgång till 
medel ur EU:s strukturfonder. Dessutom tolkades olika former av 
regleringar av de olika parterna i Norra Venjan som mer begränsan-
de än vad man gjorde i Vetlanda. Analysen synliggör endast en di-
mension där Norra Venjan kan sägas ha haft en mer möjliggörande 
förutsättning för samarbetsprojektet jämfört med Vetlanda. I Norra 
Venjan beskrivs inte den historiska relationen mellan befolkningen 
och Vägverket som en sådan uttalad konflikt som representanterna i 
Vetlanda talar om, vilket betyder att man i Norra Venjan hade en 
bättre grundläggande relation att bygga samarbetet på.  

Om man istället går över till de olika analysteman som togs upp 
i de senaste tre kapitlen fanns det i Norra Venjan, liksom i de andra 
fallstudierna, redan ifrån början en tydlig asymmetri i resursberoen-
det. Det som utmärker fallstudien i Norra Venjan är istället att a-
symmetrin i resursberoendet bibehölls processen ut. Vägverkets lo-
kala organisation ansåg sig inte ha något behov av de resurser som 
gruppen kunde erbjuda – dels för att de inte bedömde att den aktu-
ella vägen var i behov av en förbättring, dels för att de inte verkar 
ha ansett att gruppen skulle kunna erbjuda något mervärde som de 
verkligen hade användning av. Eftersom samarbetet aldrig kom 
igång på riktigt var det också svårt för gruppens representanter att 
förmedla till Vägverkets lokala organisation vilka fördelar som deras 
resurstillskott skulle kunna innebära för Vägverket. Dessutom var 
markinlösenfrågan inte lika konfliktfylld här, vilket gjorde att grup-
pens möjlighet att bidra med det arbetet inte blev lika attraktiv för 
Vägverkets organisation som den var i Vetlanda. Samtidigt innebar 
kommunens engagemang i projektet att de gjorde stora delar av 
projekteringsarbetet åt Vägverket, vilket betydde att gruppens enga-
gemang förde med sig även andra resurser än deras egna in i samar-
betet. Här fanns en potential till ett mer balanserat resursutbyte som 
till viss del kom att utnyttjas. Samtidigt verkar Vägverket inte ha be-
dömt sig ha något reellt behov av dessa resurser eftersom de inte 
ansåg att standarden på den aktuella vägen var något problem. Någ-
on mer balanserad förståelse av resursberoendet utvecklades därför, 
enligt min tolkning, aldrig i den här processen.    
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I Norra Venjan kom processen dessutom aldrig att utvecklas på 
ett sådant sätt att parterna fick tillfälle att komma fram till en gem-
ensam verksamhetsförståelse. Även detta kan kopplas till att grupp-
en i det stora hela jobbade självständigt på sin kant, i visst samarbe-
te med kommunen, medan Vägverket avvaktade vad detta arbete 
skulle resultera i. Den här fallstudien ger en bild av en process där 
gruppen ifrån början såg ett problem, medan Vägverkets lokala or-
ganisation inte gjorde det. Gruppens alternativa förståelse av vägar-
na funktion fick här inget gehör hos den lokala vägverksorganisati-
onen. Därför kan man säga att Vägverkets etablerade förståelse av 
vägarnas funktion och prioriteringsgrunder kom att dominera i den-
na process. Att processen här aldrig utvecklades till något egentligt 
samarbete innebar dessutom att parterna fick få tillfällen att för-
medla den egna problemförståelsen till de potentiella samarbetspar-
terna. Båda parterna höll också fast vid sina respektive förståelse-
ramar processen ut. 

Dessa aspekter av processen kan även kopplas till utnyttjandet 
av möjligheten till kommunikation. Det var svårt att balansera det 
asymmetriska resursberoendet eftersom samarbetsparterna aldrig 
utvecklade en reell dialog där i första hand gruppen kunde förmedla 
vilka resurser som de skulle kunna erbjuda och hur dessa skulle ha 
kunnat utöka den sammantagna nyttan. På samma sätt begränsade 
avsaknaden av en konstruktiv kommunikation förutsättningen för 
att parterna skulle utveckla en gemensam verksamhetsförståelse. 
Processen i Norra Venjan är enligt min tolkning den process där 
möjligheten till kommunikation var mindre än i de övriga fallen – 
främst beroende på den lokala vägverksorganisationens mer avvak-
tande inställning och att de inte bedömde att det fanns något egent-
ligt problem som samarbetet skulle kunna lösa. Men även om möj-
ligheterna till kommunikation var mer begränsade så fanns de där. 
Och att dessa möjligheter inte utnyttjades fullt ut menar jag till viss 
del kan förklaras av att den importerade samarbetsformen erbjöd en 
genväg som innebar att man i mindre omfattning tog transaktions-
resurser i anspråk. Studien i Norra Venjan är det tydligaste exemplet 
på hur en redan färdig samarbetsform importeras in i ett nytt sam-
manhang. Med de lyckade resultaten i Vägverkets region Sydöst 
som förebild skapade Vägverket centralt, tillsammans med Folkrör-
elserådet ”Hela Sverige ska leva”, det landsomfattande Projekt 
Landsbygdsvägen. Det var i ett försök att komma med i detta pro-
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jekt som Intresseföreningen i Norra Venjan började engagera sig i 
den här frågan och idéerna om hur ett eventuellt samarbetsprojekt 
skulle kunna se ut var vid det stadiet redan tämligen utvecklade in-
om Projekt Landsbygdsvägen. Även Vägverkets lokalkontor i Falun 
fick denna samarbetsidé presenterad för sig uppifrån – ifrån Väg-
verkets centrala organisation. Behovet av kommunikation upplev-
des troligen som relativt litet eftersom parterna hade fått tankarna 
om samarbetet presenterade för sig tillsammans med en färdig 
samarbetsidé. Strukturen för hur samarbetet skulle läggas upp och 
vad det skulle leda fram till fanns redan där – men verkar ha tolkats 
olika av de olika parterna. Av citatet ovan kan man också utläsa att 
inte enbart representanterna för Vägverkets lokala organisation vän-
tade på att samarbetsparten skulle visa upp bevis på sitt engage-
mang. Den färdiga samarbetsformen verkar här även ha påverkat 
tydligheten i ansvarsfördelningen i samarbetet och det resulterade i 
att parterna väntade in varandras agerande. Med termer lånade ifrån 
Ostroms diskussion om förutsättningar för samarbetslösningar kan 
man säga att det här varken uppstod någon positiv eller negativ spi-
ral av tillit, tillförlitlighet och ömsesidighet, vilket, enligt min tolk-
ning, i alla fall delvis kan förklaras med att möjligheten till kom-
munikation inte utnyttjades. 

I slutskeendet av processen i Norra Venjan bedömde den lokala 
vägverksorganisationen att engagemanget i Norra Venjan hade 
somnat in, samtidigt upplevde de att det fanns ett påbud uppifrån, 
från Vägverkets centrala organisation, att projektet skulle genom-
föras. Förbättringsarbetet genomfördes också av Vägverket helt på 
egen hand, utan att projektet utvecklades till ett konstruktivt samar-
bete. Och de frivilliga insatserna blev följaktligen begränsade till ett 
visst planeringsarbete. Av citatet ovan framgår också att represen-
tanterna för Intresseföreningen inte var nöjda med den delaktighet 
som de upplevt sig ha i processen. Men om fokus istället läggs på 
målsättningen att få till stånd den efterfrågade samhällsservicen blir 
bilden en annan. Utifrån en sådan utgångspunkt finns det i fallstudi-
en mycket som talar för att den lokala vägverksorganisationen, uti-
från dess tolkning av situationen och medaktörerna, gjorde en rim-
lig bedömning av de transaktionskostnader som var kopplade till 
genomförandet av ett reellt och konstruktivt samarbete och den 
nytta som detta samarbete skulle ha genererat. Min bild av proces-
sen är att representanter för den lokala vägverksorganisationen, 
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eftersom de inte såg något egentligt problem kopplat till den aktu-
ella vägsträckan, uppfattade den presumtiva nyttan av samarbetet 
som liten. Som en konsekvens kom troligen de kostnader som ett 
reellt samarbete skulle föra med sig – kostnader som dessutom var 
svåra att uppskatta – uppfattas som alltför stora. 

ÅMOT 
Efter processen i Norra Venjan är det processen i Åmot som upp-
visar de största komplikationerna. Men till skillnad från den ensidigt 
negativa utvecklingen i Norra Venjan hade processen i Åmot två 
tydliga faser. Den första fasen av processen – planeringen och upp-
byggnaden av kooperativet – kan beskrivas som ett relativt kon-
struktivt samarbete. Under denna inledande fas i processen upplev-
de gruppen att den fick ett stort stöd ifrån kommunen. Deras 
arbetsinsatser lovordades och samarbetet kändes konstruktivt. Rep-
resentanterna för kooperativet säger sig också vara stolta över att ha 
klarat av att ro projektet med att planera och bygga fastigheten i 
land. Det var i processens andra fas, när ombyggnationen av husen 
började bli färdig och samarbetet om hemtjänsten skulle etableras, 
som problemen uppstod. Parterna hade delade meningar om hur 
avtalets skulle utformas och sedan utökades konflikten till att bland 
annat handla om vad den kollektiva tid som kooperativet hade till 
sitt förfogande skulle räcka till och hur bedömningarna av de äldres 
omsorgsbehov gjordes hos dem jämfört med i den kommunala 
hemtjänsten. I denna andra fas byttes den tidigare känslan av att 
vara behövd till något som kan beskrivas om en kombination av ett 
ökat ansvar för de gamla i byn och en vanmakt över att inte kunna 
påverka situationen:  

Sedan hade vi väl uppfattningen att de gjorde olika bedömningar helt enkelt – 
om de gjorde dem här eller om de gjorde dem i Ockelbo. Så illa var det ju fak-
tiskt. För vi hade ju insyn. Ni [några av gruppmedlemmarna] jobbade ju i 
Ockelbo och kunde jämföra. … Ja, det var minuter här och de kunde ha halv-
timmar där nere. Det var ju där skillnaden var. /…/ Ja, för jag menar – ha 
fem minuter till en pensionär som vi hade på många. Ja, vad hinner man göra? 
… Du hinner ju inte mer än säga hej och så ut tillbaka. Hur ska den äldre 
orka vara kvar hemma? /…/ Det skulle ju kooperativet klara av. Alltså det 
var ju de där fyra timmarna [den kollektiva tiden] igen då. De där fyra timmar-
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na gnagde de på så. Och man blev så maktlös. … Såg man en tjänsteman som 
man inte ville, man gick omvägar. För man tyckte inte att de behandlade folk 
riktigt.9  

Att denna konfliktkänsla sitter i även vid intervjutillfället framgår av 
svaret på frågan om de kan tänka sig att i framtiden gå in i någon 
annan form av samarbete med kommunen: 

Vi säljer inte huset heller. Nej, det har vi ju sagt. Det känner vi ju för, som vi 
har slitit så oerhört med alltså. Det ska de [kommunen] bara inte få har vi ju 
sagt. Men det kändes ju så ett tag också då, att vi struntar i alltihop och lämnar 
över det till kommunen. Men nej, det får vi försöka kämpa emot. För så lätt-
vindigt ska de inte få det.10 

Även den utveckling som processen i Åmot kom att få kan kopplas 
till de ovan uppräknade faktorerna. Att samarbetet i processens in-
ledande skede verkar ha fungerat relativt bra kan relateras till ett an-
tal olika möjliggörande förutsättningar. Processen i Åmot skiljer sig 
till exempel ifrån den i Norra Venjan genom att gruppens huvud-
sakliga samarbetspart, här kommunen, bedömde det som angeläget 
att få till stånd den efterfrågade samhällsservicen. Inte enbart för att 
de ville ha decentraliserade äldreboenden, utan även för att man be-
hövde bygga ut äldreomsorgen totalt sett inom kommunen. Kom-
munen visade dessutom tilltro till att den tänkta samarbetsformen 
kunde vara en framkomlig väg för att ett decentraliserat äldreboen-
de i Åmot skulle kunna förverkligas. De resurser som gruppen kun-
de erbjuda sågs av kommunen som ett viktigt tillskott som kunde 
göra det möjligt att få till stånd det efterfrågade decentraliserade 
äldreboendet. Kommunen ansåg också att gruppens engagemang 
innebar möjligheter att få tillgång till olika externa resurser – i första 
hand bidrag för landsbygdsutveckling och EU-bidrag. Även när det 
gäller tjänstemännen var situationen en annan i Åmot än i Norra 
Venjan. I Åmotprocessen fanns i de inledande faserna i processen 
en tjänsteman inom kommunförvaltningen som kan beskrivas som 
något av en eldsjäl. Han slutade sedan sin tjänst innan konflikten 
började prägla processen, utan att få någon efterföljare. Dessutom 
hade parterna vid starten av processen ett delvis gemensamt identi-
fierat problem – båda ville hitta ett sätt att erbjuda de gamla en möj-
lighet att bo kvar ute i byarna. Däremot liknar de inledande förut-
 
9 Gruppintervju med representanter för Kooperativet Jägarbacken. 
10 Gruppintervju med representanter för Kooperativet Jägarbacken. 
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sättningarna i Åmot i viss mån förutsättningarna i Norra Venjan när 
det gäller den bedömda angelägenhetsgraden för att få det upplevda 
problemet åtgärdat. I Åmot hade pro-föreningen drivit frågan om 
ett decentraliserat äldreboende innan processen kom igång men de 
flesta som engagerade sig i gruppen hade, enligt den bild som fall-
studien ger, inte tidigare sett problemet som så angeläget att de hade 
engagerat sig innan idén om ett kooperativt äldreboende presentera-
des för dem på det informationsmöte som kommunen var med och 
anordnade. 

Tittar man istället på de inledande terrängförhållandena och 
jämför dem med terrängförhållandena i den andra äldreomsorgsstu-
dien, som enligt min tolkning kan ses som ett exempel på en pro-
cess med mindre komplikationer, finns det både skillnader och lik-
heter. Åmot är en relativt större del av kommunen Ockelbo än 
Holmön är av både kommunen Umeå och kommundelen Sävar. 
Det kom troligen att påverka processen i Åmot så till vida att de be-
slut som kommunen fattade angående samarbetet hade större be-
tydelse för kommunens övriga verksamhet än vad var fallet i Hol-
möprocessen. En annan skillnad är att det kooperativa äldreboendet 
på Holmön i större utsträckning verkar ha ersatt ett tidigare inform-
ellt och mer individuellt omsorgsarbete, medan de gamla i Åmot 
inte på samma sätt hade motsatt sig flytten till centralorten och där-
för i större utsträckning utnyttjat den kommunala äldreomsorgen 
redan innan det fanns ett decentraliserat alternativ. Ytterligare en 
annan skillnad är att andelen äldre är högre på Holmön än i Åmot. 
Sammantaget tolkar jag dessa skillnader som att terrängförhållande-
na för Åmotprocessen redan ifrån början gav ett mindre gynnat un-
derlag för att ett konstruktivt samarbete skulle utvecklas. Problemet 
bedömdes som mer angeläget på Holmön, samtidigt som det fanns 
ett större utrymme för att prova på alternativa arbetssätt.  

De relativt sett mindre gynnsamma terrängförhållandena i Åmot 
förändras dessutom förhållandevis tidigt i processen i negativ rikt-
ning när kommunens ekonomi försämrades, vilket jag tolkar som en 
central begränsande förutsättning för att denna process skulle ut-
vecklas till ett konstruktivt samarbete. Ser man till resursberoende-
aspekten kan man tolka kommunens sämre ekonomi som en möj-
lighet till att balansera den asymmetriska beroenderelationen något. 
Den sämre ekonomin bidrog också till viss del till att kommunen 
upplevde att de hade större nytta av de resurser som gruppens enga-
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gemang förde med sig in i processen – både gruppens egna resurser 
och olika externa resurser. Men den försämrade ekonomiska situati-
onen verkar istället i första hand ha ökat kommunens vilja att kont-
rollera samarbetet. Det var fortfarande kommunen som bidrog med 
de största resurserna och de förändrade ekonomiska förutsättning-
arna innebar bland annat att kommunen upplevde ett större behov 
av att minska osäkerheten när det gällde den egna resursinsatsen. 
Enligt min tolkning av fallstudien kom kommunens kontroll över 
samarbetet och vilja att styra verksamhetens utformning här att bi-
dra till konflikten mellan parterna och till att gruppen valde att inte 
förlänga avtalet för hemtjänsten.  

Denna fallstudie ger dessutom en bild av hur de båda parterna 
ifrån början hade en delvis gemensam verksamhetsförståelse men 
att kommunen relativt snabbt kom att koncentrera sig på att lösa 
problemet hur de skulle kunna erbjuda äldreomsorg till kommunens 
alla behövande gamla när de gamla blev allt fler och resurserna min-
skade. Viljan att erbjuda ett decentraliserat äldreboende, som de del-
ade med gruppen, kom mer eller mindre bort ur processen. Denna 
förskjutning i kommunens verksamhetsförståelse och problemdefi-
nition innebar att parterna ganska snabbt kom att arbeta utifrån 
skilda uppfattningar om vad det var man ville åstadkomma med den 
verksamhet som processen utmynnade i – det vill säga vilket prob-
lem verksamheten skulle lösa. Samtidigt visar fallstudien hur kom-
munens problemformulering och verksamhetsförståelse kom att 
dominera processen. Det var i första hand kommunens problem 
som verksamheten kom att lösa. Den utformning av verksamheten 
som skulle ha varit en lösning på det problem som gruppen identi-
fierade försvann tämligen snabbt i planeringsprocessen.   

Gruppens förståelse av samarbetsprojektet och den verksamhet 
som det var tänkt att resultera i kom, allt eftersom processen ut-
vecklades, att färgas av kommunens förståelse. Detta kan till viss del 
ses som ett uttryck för den maktrelation som fanns mellan parterna. 
Jag tolkar det som att denna påverkan till stora delar skedde omed-
vetet – ifrån båda parters sida. Det vill säga, ingen av parterna ver-
kar ha reflekterat över vad den lösning som de slutligen kom att väl-
ja hade för djupare konsekvenser för den service som skulle kunna 
erbjudas, än mindre verkar parterna ha gjort någon bedömning av 
hur detta påverkat samarbetsprojektet i sig. Samtidigt kan föränd-
ringen i gruppens förståelseram ses som en konsekvens av den 
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asymmetriska beroenderelationen, vilken i sin tur kan kopplas till att 
kommunen här utnyttjade sin möjlighet att kontrollera och påverka 
– både medvetet och omedvetet. Med det inte sagt att gruppen helt 
och hållet tog till sig kommunens verksamhetsförståelse. Dock är 
det min tolkning av processen i Åmot att den konflikt som uppstod 
till viss del kan förklaras med hjälp av de olika aspekter av proces-
sen som analystemat om verksamhetsförståelser lyfte fram. Grup-
pens engagemang bottnade i tanken att verksamheten skulle erbjuda 
en lösning på problemet att de gamla Åmotsborna inte hade möjlig-
heten att bo kvar i byn fram till dess de avled. Den lösning som 
slutligen genomfördes anpassades dåligt till detta problem. När äl-
dreboendet först inte blev något särskilt boende och kommunen 
därefter drog ner på finansieringen av de kringtjänster som var 
tänkta att höja standarden på den omsorg de skulle kunna erbjuda 
de gamla, stod gruppen där med ansvaret för en verksamhet som 
inte löste det problem som en gång hade fått dem att engagera sig. 
Den frustration som gruppen upplevde när samarbetet med kom-
munen började kärva kan enligt min tolkning bland annat förklaras 
med att gruppens verksamhetsförståelse på detta sätt till stora delar 
försvann ur processen. 

Återigen framstår den importerade samarbetsformen, tillsam-
mans med de lägre transaktionskostnader som den innebar, som en 
bidragande orsak till att processen kom att utvecklas på det sätt den 
gjorde. I likhet med processen i Norra Venjan importerade man i 
Åmot en mer eller mindre färdig samarbetsform. Här hade samar-
betsparterna Ingelsgården i Lövvik som förebild och tanken var att 
den utformningen av verksamheten i stort sett skulle kopieras. En 
skillnad mellan Norra Venjan och Åmot är att det här är de lokala 
aktörerna som själva söker rätt på en samarbetsform att importera 
medan det i Norra Venjan var utomstående aktörer som presenter-
ade samarbetsidén för de lokala aktörerna. Den institutionaliserade 
samarbetsformen erbjöd inte bara en struktur för hur ett samarbets-
projekt som var svårbedömt kunde genomföras, den minskade ock-
så behovet av transaktionsresurser eftersom det blev mindre nöd-
vändigt för parterna att utnyttja den möjlighet till kommunikation 
som fanns till en kostsam reell dialog. Avsaknaden av en reell dialog 
medförde att parterna aldrig fick tillfälle att skapa förståelse för var-
andras utgångspunkter eller att utveckla tillit till samarbetsparternas 
ansvarstagande i processen. När kommunikationen mellan parterna 
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inledningsvis rörde sig på ett mer allmänt plan upplevde de att de 
pratade om samma saker, men de hade gjort olika tolkningar av vad 
den institutionaliserade samarbetsformen innebar och det blev tyd-
ligt när de i ett senare skede skulle sätta sig ner och formulera avtal-
et. Utan den genväg i kommunikationen som den importerade sam-
arbetsformen innebar hade dessa olika förståelser troligen synlig-
gjorts tidigare och parterna hade dessutom haft förutsättningar för 
att komma fram till en mer underbyggd gemensam lösning. Dess-
utom kom framför allt kommunens försämrade ekonomi att påver-
ka dess möjlighet att leva upp till tidigare löften och därmed uppfat-
tas som tillförlitlig av samarbetsparten. 

Denna importerade samarbetsform kom dessutom att bidra till 
att formen fokuserades på ett sätt som bland annat fick till följd att 
det bakomliggande identifierade problemet inte blev den ledstjärna 
för samarbetet som det blev i Vetlanda och på Holmön. I Åmot 
kom man dessutom att fokusera på formen på ytterligare ett sätt 
som jag menar kom att fungera som en övervägande begränsande 
förutsättning för samarbetet. Här valde man att kombinera äldrebo-
endet med andra aktiviteten i byn, bland annat en bystuga med IT-
utrustning med mera. Detta gjorde man för att få tillgång till de ov-
an nämnda externa resurserna i form av utvecklingsbidrag ifrån 
länsstyrelsen och EU, vilket kan ses som positivt ur ett resursbero-
endeperspektiv eftersom balansen i beroenderelationen utjämnades. 
Men denna utvidgning av syftet med verksamheten innebar också, 
enligt min tolkning, att problemet som skulle lösas blev mindre tyd-
ligt och att det blev lättare för parterna att tala förbi varandra. 

HOLMÖN 
Processen på Holmön valdes ut att ingå i den här undersökningen 
som ett mer konstruktivt samarbetsprojekt. Men i jämförelse med 
den andra ”lyckade” processen – Vetlanda – var samarbetet i Hol-
möprocessen inte lika omfattande och intensivt. I intensitet liknar 
denna process istället den i Norra Venjan, det vill säga den process 
som hade mest komplikationer. Trots det tolkar jag processen på 
Holmön, även efter analysen, som ett övervägande konstruktivt 
samarbete. På samma sätt som i Norra Venjan arbetade gruppen 
här relativt självständigt när de tog fram olika handlingsförslag och 
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presenterade så gott som färdiga förslag, i olika omgångar, för kom-
munen. Men till skillnad från i Norra Venjan resulterade processen i 
Holmöstudien i att parterna till slut kom fram till en lösning där 
gruppens engagemang togs till vara. Här kom gruppen att ta ett ut-
talat ansvar för såväl den konkreta uppbyggnaden av äldreboendet 
som för den långsiktiga verksamhet som det innebär att driva ett äl-
dreboende. Avtalet mellan kommunen och den ekonomiska fören-
ingen, utformades dessutom så att föreningen här hade ett större in-
flytande över hur verksamhetsdriften än vad var fallet i Åmot. Ett 
exempel på det är att avtalet i Holmöstudien föreskriver att ersätt-
ningen skulle betalas ut i en fast klumpsumma per år, medan ersätt-
ningen i Åmotstudien var beroende av kommunens löpande be-
dömning och blev därför svår att förutsäga för kooperativet. De 
intervjuade representanterna för gruppen på Holmön talar också 
med stolthet om det arbetet de lagt ner och de resultat de åstad-
kommit. Till detta kan läggas att beskrivningarna av hur omför-
handlingarna av avtalet skedde, och vad de resulterade i, visar att de 
också där kände att de fick gehör för sin syn på verksamheten och 
dess förutsättningar – även om de hade svårare att få den nya äldre-
omsorgschefen att förstå deras verklighetsbild. Allt detta talar för 
att processen kan beskrivas som ett konstruktivt samarbete. 

Av de ovan uppräknade aktörsfaktorerna tolkar jag i första hand 
att gruppen identifierade ett tydligt problem, som de dessutom såg 
som centralt för möjligheten till bygdens fortlevnad och därmed 
även den egna möjligheten att bo kvar på ön, som en viktig möjlig-
görande förutsättning för det här samarbetet. Gruppen hade här, 
under hela den del av processen som jag har studerat, detta problem 
i fokus och representanterna för gruppen gör själva uttalade kopp-
lingar till detta bakomliggande problem när de beskriver händelse-
utvecklingen. Det innebar enligt min tolkning att gruppen här, jäm-
fört med till exempel den i Åmot, hade lättare att ta plats och ställa 
krav i processen. Bedömningen att problemet var angeläget att lösa 
bidrog troligen också till att det gick relativt lätt att knyta personer 
med nyttiga resurser till gruppens arbete. Andra möjliggörande för-
utsättningar var att det fanns ett visst kommunalt stöd genom att 
några tjänstemän ställde sig positiva till gruppens idéer och upp-
muntrade dem att arbeta vidare med projektet. Dessutom visade 
kommunen tilltro till samarbetsformen som en framkomlig väg för 
att få till stånd ett äldreboende på ön – det var i samband med att 
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den kooperativa driftsformen kom med i bilden som kommunen 
började se ett äldreboende ute på ön som ett realistiskt projekt. Men 
det finns också mer begränsande förutsättningar. En sådan är att 
kommunen ifrån början inte gjorde någon entydig bedömning att 
det fanns ett angeläget problem att lösa. Till detta kommer att tjäns-
temännen i denna studie inte tog lika aktiv del i processen eller lade 
ner lika mycket personligt engagemang för att förverkliga målsätt-
ningen att få människor att öka sitt engagemang i sin bygds förvalt-
ning och utveckling som tjänstemännen i Åmot- och Vetlandapro-
cessen.  

Terrängförhållandena i denna process har jag redan tagit upp i 
sammanfattningen av Åmotprocessen. Viktigast av de speciella ter-
rängförutsättningarna för processen på Holmön är enligt min tolk-
ning att den unika situation som öns avskilda läge mitt ute i Kvar-
ken, och dess begränsade befolkning, har inneburit en historia av 
speciallösningar för att lösa olika former samhällsservice. Det inne-
bar troligen att en alternativ samarbetsform hade lättare att bli ac-
cepterad av båda parter. Dessa terrängförhållanden menar jag till 
viss del vägde upp de begränsande förutsättningar som kan kopplas 
till kommunen i denna process. En annan viktig möjliggörande ter-
rängförutsättning jämfört med processen i Åmot var att Holmöpro-
cessen startade innan kommunerna i Sverige på allvar började foku-
sera på problemet att kunna erbjuda en utökad äldreomsorg med 
minskande resurser. När denna diskussion kommer in även i denna 
process finns det också här tecken på att dessa försämrade demo-
grafiska och ekonomiska förutsättningar försvårade samarbetet, 
men det verkar ha underlättat att man då redan hade en etablerad 
verksamhet och en historia av ett fungerande samarbete. 

Tittar man istället på analysen utifrån ett mer tydligt process-
perspektiv kan man även här göra en koppling till de unika terräng-
förhållandena. Liksom i de övriga fallstudierna fanns här en tydlig 
asymmetri i resursberoendet till gruppens nackdel men till skillnad 
från i första hand processen i Åmot utnyttjade kommunen inte sin 
maktposition till att kontrollera och styra dels samarbetet, dels ko-
operativets verksamhet, i lika stor utsträckning. Till viss del kan 
detta troligen förklaras av att kommunen här inte kände samma 
behov av kontroll eftersom samarbetet både var unikt och berörde 
en liten del av kommundelens verksamhet. En annan möjliggörande 
förutsättning var, enligt min tolkning, att kommunen i inlednings-
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fasen av denna process inte hade någon konkurrerande problemde-
finition av betydelse att ta hänsyn till. Fallstudien på Holmön ger en 
bild av en process där det problem som gruppen identifierade kom 
att dominera processen och även på ett tydligt sätt påverka utform-
ningen av den verksamhet som blev resultatet av samarbetsprojekt-
et. Man kan säga att gruppen i inledningen av processen lyckades 
förändra kommunens förståelse i så måtto att de fick dem att intres-
sera sig för ett samarbetsprojekt som kommunen inte tog något ini-
tiativ till och som delar av kommunen inte verkar ha sett något 
egentligt behov av. När kommunen efter ett antal år började priori-
tera en egen problemformulering, verkar denna förändring i första 
hand vara kopplat till förändringar i terrängförhållandena. Även 
gruppernas problemförståelse verkar ha påverkats av dessa föränd-
rade terrängförhållanden, men också av kommunens sätt att hantera 
dessa förändringar. Kommunens förskjutning i problemdefinitionen 
resulterade enligt min förståelse av processen bland annat i att de 
föreslog en utformning av verksamheten som inte var förenlig med 
gruppens problemformulering. Då uppstod komplikationer även i 
denna process. Här lyckades dock parterna att reda ut problemen 
som uppstod när deras olika verksamhetsförståelser kom till tydligt 
uttryck vid omförhandlingen av avtalet. En möjliggörande förutsätt-
ning för detta var enligt min tolkning att parterna, trots det relativa 
begränsade samarbetet, utnyttjade möjligheten till kommunikation 
till att skapa en reell dialog med varandra. Även om det försvårade 
samarbetet att den tidigare äldreomsorgschefen, med vilken grupp-
en utvecklat en tillitsfull relation, slutat, satte sig parterna också vid 
omförhandlingarna ner och förde en dialog där man försökte för-
medla sina olika utgångspunkter och förståelser av verksamheten. 

 På samma sätt som i de övriga fallstudierna menar jag att denna 
utveckling kan kopplas till avsaknaden/förekomsten av en redan et-
ablerad och institutionaliserad samarbetsform. I jämförelse med 
processen i Vetlanda var samarbetet som ledde fram till att den 
kommande samarbetsformen utvecklades inte lika intensivt i Hol-
möprocessen, men även här hörde man till föregångarna när det 
gällde den här typen av samarbetsprojekt och samarbetsformen ut-
vecklades lokalt – som en lösning på det lokalt upplevda problemet. 
Arbetet med att komma fram till denna samarbetslösning innebar 
att parterna fick tillfälle att sätta sig ner och förhandla med varand-
ra, vilket bland annat ledde till att det utvecklades ett förtroende 
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mellan parterna. Dessa förhandlingar bidrog också till att parterna 
fick en inblick i varandras utgångspunkter och verksamhetsförståel-
ser och därmed kom en i alla fall delvis gemensam problemdefiniti-
on att utvecklas. Det innebar enligt min tolkning att parterna ut-
vecklade något av en gemensam grund för samarbetet och fick stör-
re möjligheter att hantera de komplikationer som uppstod vid om-
förhandlingen av avtalet. Gruppens förmåga att hålla fast vid sin 
prioritering när det gäller verksamhetens målsättning, trots att kom-
munen föreslog en annan utformning av verksamheten, kan dessut-
om tolkas som att gruppen hade en relativt stark position gentemot 
kommunen. Vid tidpunkten för fallstudien dominerade fortfarande 
gruppens problembild och verksamheten var utformad som en lös-
ning på det problem som de prioriterade, och som ifrån början hade 
fått dem att engagera sig. 

VETLANDA 
Slutligen tolkas här processen i Vetlanda som det mest tydliga ex-
emplet på ett väl fungerande samarbete. Efter år av allt högljuddare 
klagomål till Vägverket och kommunen över vägarnas dåliga stand-
ard innebar den här studerade processen att bybornas problem istäl-
let kom att kanaliseras i ett, som de upplevde det, konstruktivt sam-
arbete. Den inledande delen av processen, när de olika parterna gick 
samman och försökte hitta nya och alternativa sätt att lösa problem-
et, kan beskrivas som något av ett givande och tagande mellan part-
erna – även om samrådsgruppen med nyckelpersoner ifrån bland 
annat Vägverket och kommunen var mycket drivande. Gruppernas 
representanter beskriver hur de engagerade byborna kunde komma 
med bra lösningar inom områden som Vägverket brukade ha prob-
lem med och hur de efter hand fick bekräftelse på det ifrån Vägver-
ket och kommunen – byborna började ses som seriösa samarbets-
parter: 

Så det är väl det som är det unika tror jag i det här egentligen, det är ju de att vi 
klarade mer än vad myndigheterna tror i det här fallet. Vi klarade att göra en 
inbördes prioritering i vilken ordning som vi ville ha det gjort [rangordna olika 
vägsträckor] och det tror jag är viktigt att man klarar den biten. … Man [myn-
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digheterna] trodde inte att de som bodde på landsbygden hade utan man trodde 
att. … De hade svårt att se att vi skulle komma överens.11  

När jag bad representanterna för de olika parterna att utvärdera det 
här samarbetet säger de bland annat att relationen har gått från kon-
frontation till samarbete. Bybor skulle idag inte ringa och skälla ut 
Vägverket. De har fått ett helt annat överseende. Samtidigt har ock-
så Vägverket fått en annan inställning till byborna och det finns en 
annan dialog mellan parterna än innan processen inleddes.  

I motsats till processen i Norra Venjan, som kan kopplas till så 
gott som samtliga ovan beskrivna faktorers negativa aspekter, kan 
processen i Vetlanda kopplas till dem i en nästan uteslutande positiv 
riktning. Bland de aktörsfaktorer som enligt min analys kom att fun-
gera som möjliggörande förutsättningar för det här samarbetet kan i 
första hand nämnas olika faktorer hos de statliga och kommunala 
organisationerna. Nyckelpersoner inom dessa organisationer identi-
fierade ett problem som de ansåg var angeläget att försöka åtgärda 
och de definierade dessutom detta problem på ett likartat sätt som 
grupperna. Dessa tjänstemän signalerade också en tydlig tilltro till 
samarbetsidén. Några av dessa nyckelpersoner kan dessutom beskri-
vas som eldsjälar som ville åstadkomma något i samarbete med 
kommunens invånare; som var beredda att testa alternativa lösning-
ar; och som satsade sitt eget personliga engagemang i projektet och 
lyckades få med andra på idén. Jämfört med Norra Venjan tog 
kommunen här ett större ansvar och arbetade mer aktivt för att 
hitta en lösning på problemet. Att kommunen satsade både tid och 
ekonomiska resurser på ett statligt ansvarsområde gav dessutom 
legitimitet åt samarbetstanken. När det gäller faktorer som kopplas 
till grupperna tolkar jag i första hand deras bedömning att det fanns 
ett problem som det var viktigt att hitta en lösning på som en cent-
ral möjliggörande förutsättning. Deras fokus på att hitta en lösning 
på detta problem innebar bland annat att grupperna hade ett tydligt 
syfte med sitt deltagande i samarbetet och att det blev lättare att 
samla ihop relevanta resurser och att komma med förslag till alter-
nativa tillvägagångssätt som medverkade till att upprustningsprojek-
ten blev kostnadseffektiva.  

Terrängförhållandena för denna process har jag redan varit inne 
på i sammanfattningen av processen i Norra Venjan. De viktigaste 

 
11 Intervju med representant för Bäckaby sockenråd. 
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av dessa är enligt min tolkning att man i Vetlandaprocessen lycka-
des få resurser avsatta speciellt för dessa samarbetsprojekt och där-
för inte behövde konkurrera med andra upprustningsarbeten som 
var aktuella att genomföra utifrån Vägverkets traditionella prioriter-
ingslistor. Dessutom verkar man i denna process i högre grad ha ta-
git fasta på de möjligheter som olika regleringar gav istället för att se 
dem som begränsningar. Ovan beskrev jag hur avsaknaden av en 
uttalad konflikt mellan befolkningen och Vägverket kan ses som en 
möjliggörande förutsättning, men samtidigt kan den konflikt som 
fanns i Vetlanda kopplas till att medborgarna upplevde att det fanns 
ett reellt problem med vägarnas standard. Den kan därför ha bidra-
git positivt till deras vilja att engagera sig i samarbetet och den bid-
rog dessutom till att gruppernas erbjudande att lösa markinlösenfrå-
gan innebar ett större och mer attraktivt resurstillskott än vad var 
fallet i Norra Venjan. Och representanterna för både kommunen 
och Vägverket beskriver hur konflikten hade gått så långt att de 
upplevde att något måste göras för att lösa den. Den uttalade kon-
flikten kan därför även ses som en möjliggörande förutsättning.  

Slutligen går det även här att se ett samband mellan de olika 
processaspekter som diskuterats i kapitlen nio till och med elva. 
Också här var utgångspunkten ett tydligt asymmetriskt resursbero-
ende men processen ledde fram till att det upplevda beroendet till 
viss del balanserades. Grupperna kunde göra delar av Vägverkets 
arbete som annars ofta var resurskrävande för dem och samarbetet 
innebar dessutom att man fick tillgång till viktiga externa resurser.  
Denna balansering av resursberoendet kan till viss del ses som ett 
resultat av den omfattande dialog som parterna hade med varandra, 
vilket i sin tur, enligt min tolkning, har ett samband med att man 
här var föregångare och inte hade någon genväg i form av en redan 
institutionaliserad samarbetsform att tillgå. Genom att parterna här 
hade de resurser som en reell dialog kräver, och tog tillvara möjlig-
heterna till kommunikation, utvecklades här den typ av positiva spi-
ral av tillit, tillförlitighet och ömsesidighet som Ostrom beskriver 
som en central förutsättning samarbetslösningar. Denna dialog 
medförde också att grupperna fick möjlighet att förmedla till Väg-
verket den nytta som gruppens engagemang kunde bidra med. Den 
utvecklade dialogen i denna process fick dessutom till följd att part-
erna fick möjlighet att beskriva sina respektive verksamhetsförståel-
ser och problemdefinitioner för varandra och tillsammans närma sig 
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en mer gemensam förståelse av vilket problem som skulle lösas och 
hur verksamheten därför skulle utformas. En annan viktig aspekt av 
processens påverkan på parternas förståelseramar är att det i Vet-
landa fanns ett samarbete över organisationsgränserna som gör det 
svårt att prata om olika parter i processen i andra termer än före-
språkare respektive inte förespråkare för samarbetsidén. I denna 
process arbetade förespråkarna aktivt med den alternativa problem-
formulering som kom att bli den dominerande förståelseramen. 
Förespråkarna påverkade på detta sätt aktivt den övriga vägverks-
organisationens förståelse av vägarnas funktion genom att föra in 
en alternativ prioriteringsgrund vid sidan av den etablerade. Jag tol-
kar inte denna process som att den alternativa problemformulering 
som förespråkarna argumenterade för helt kom att konkurrera ut 
den etablerade problemformuleringen. Men att vägarna belades, 
trots att det i vissa avseenden kan ses en nackdel för näringslivets 
lastbilstransporter, talar för att i första hand landsbygdsbefolkning-
en problem, med bland annat dyra driftskostnader för sina bilar, ge-
nom processen kom att få ett visst gehör inom Vägverkets organisa-
tion. 

KONSEKVENSER FÖR 
MEDBORGARNAS ENGAGEMANG 

Vad säger då dessa fyra fallstudier sammantaget om vad de möjlig-
görande och begränsande förutsättningarna för den här typen av 
samarbetsprojekt kan leda till för konsekvenser för inriktningen och 
omfattningen av medborgarnas engagemang?  Detta avslutande av-
snitt är tänkt som en övergång till nästa kapitels diskussion om civil-
samhällesteoriernas relevans och jag har därför valt att avgränsa dis-
kussionen till de två dimensioner som framkommit i analysen av 
fallstudierna och som jag menar har den största betydelsen för be-
skrivningen av civilsamhället och dess funktion i samhället. Dessa 
dimensioner är för det första det pragmatiska motivet och för det 
andra de kommunala och statliga organisationernas dominerande 
position i processerna.  

Den första dimensionen, det pragmatiska motivet, återfinns i 
samtliga studerade processer. Eftersom grupperna först och främst 
engagerade sig för att försöka få till stånd en viktig samhällsservice 
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som man upplevt sig sakna, blev den huvudsakliga målsättningen 
för gruppernas arbete att förverkliga denna service. En konsekvens 
av det pragmatiska motivet blev enligt min tolkning att grupperna 
valde en koncentrerad, informell och flexibel organiseringsform 
som man ansåg vara effektiv för att uppnå just detta konkreta mål. I 
samtliga processer valde grupperna organisera sig i arbetsgrupper 
där de som ingick i dessa i stor utsträckning hade relevant kunskap 
om de aktuella verksamhetsområdena och/eller ett utvecklat kon-
taktnät som omfattade personer och andra aktörer med resurser 
projekten kunde ha nytta av.12 De hade också viktiga ingångar i den 
kommunala och den statliga förvaltningen. I väghållningsfallen var 
dessa arbetsgrupper löst kopplade till redan befintliga organisationer 
– sockenråd respektive Intresseföreningen – som även de känne-
tecknades av en informell organisering. I äldreomsorgsfallen inled-
des engagemanget istället i studiecirkelform, för att formaliseras till 
ekonomiska föreningar när den långsiktiga verksamheten skulle 
starta och man fick ansvaret för stora kollektiva resurser. Både en-
gagemanget i sig och den organiseringsform som grupperna valde 
att kanalisera engagemanget i kan därför snarast beskrivas som mål-
rationellt. Och den främsta orsaken till denna inriktning och om-
fattning av engagemanget står enligt min tolkning att finna i det 
pragmatiska motivet, vilket i sin tur kan kopplas till den typ av pro-
blem man identifierat. Det handlade i samtliga processer om att en-
gagera sig för att få till stånd en service som uppfattades som cent-
ral för byborna själva och bygdens överlevnad – även om den upp-
levda angelägenhetsgraden varierade mellan fallstudierna.  

Denna tolkning av omfattningen av det studerade engagemang-
et får till viss del stöd av den senaste SCB-undersökningen om för-
eningslivet i Sverige.13 Där skiljer man ut lokala aktionsgrupper som 
en kategori föreningar som man specialstuderar. Det är en kategori 
som enligt min läsning av rapporten till stora delar består av lokala 
utvecklingsgrupper.14 SCB:s analys visar bland annat att olika 
former av företagare och jordbrukare är starkt överrepresenterade i 

 
12 Jfr Berglund, 1998:123, som beskriver hur de lokala utvecklingsgrupper som hon 

undersökte riktade sin mobilisering mot ”nyttiga invånare” med värdefulla resurser 
och att grupperna beskrev detta som en både positiv och nödvändig strategi. 

13 SCB, 2003. 
14 Se t.ex. SCB 2003:60 där författarna använder beteckningen ”lokala utvecklingsgrup-

per” mer eller mindre synonymt med ”lokala aktionsgrupper”.  
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just dessa aktionsgrupper15 – personer som har tillgång till resurser 
som kan vara av intresse för den här typen av projekt och som 
dessutom har större möjligheter än anställda att förfoga över sina 
resurser på ett flexibelt sätt. Kategorierna företagare och jord-
brukare kan också antas innehålla många ”problemlösare” och en-
treprenörer – personer som får saker att hända och når resultat och 
därför i sig kan ses som viktiga resurser i arbetsprocessen. 

Den andra dimensionen som jag vill lyfta fram är de kommun-
ala och statliga organisationernas dominerande roll som innebar att 
processer fick en tydlig maktdimension. Denna beskrivning av pro-
cesserna grundar sig i första hand på att det genomgående i fallstu-
dierna finns en större variation när det gäller aktörsfaktorerna hos 
de kommunala och statliga organisationerna än när det gäller faktor-
er knutna till grupperna. Dessa variationer samvarierar dessutom i 
stor utsträckning med graden av komplikationer i samarbetet. Även 
den asymmetriska maktrelationen mellan aktörerna i processerna 
kom, enligt min tolkning, att påverka inriktningen på och omfatt-
ningen av gruppernas insatser. Det är i första hand i de två fallstudi-
er som speglar processer med mer omfattande komplikationer som 
den asymmetriska maktrelationen blir tydlig, men även i de fallstudi-
er som skildrar ett mer konstruktivt samarbete återfinns denna a-
symmetriska maktrelation. Skillnaden ligger istället, som jag ser det, 
främst i att de kommunala och statliga organisationerna i de mer 
konstruktiva samarbetena inte i samma utsträckning utnyttjade sina 
maktpositioner – antingen för att man inte ansåg sig ha ett behov av 
att kontrollera samarbetet eller för att man hade tjänstemän inom 
den egna organisationen som aktivt stödde grupperna i deras arbe-
te.16 Samtidigt visar analysen att det var aktörerna med svaga makt-
positioner som förlorade på att en reell dialog inte uppstod i proces-
serna med komplikationer. Det var i dialogen som grupperna i de 
mer konstruktiva samarbetsprocesserna hade möjlighet att förmedla 

 
15 SCB:s resultat när det gäller de lokala aktionsgrupperna ska dock tolkas med viss för-

siktighet då det urval som de använder sig av i dessa analyser endast uppgår till 119 
personer för undersökningen år 2000 och 71 personer för motsvarande undersök-
ning år 1992. 

16 Denna slutsats stöds av forskning om frivilligsektorn i stort. T.ex. sammanfattar 
Henriksen & Ibsen, 2001b:18, forskningsläget i den nordiska frivilligforskningen 
med bl.a. formuleringen: ”Forskningen viser imidlertid, at karakteren af den frivillige 
sektor i høj grad er bestemt av velfærdsstaten og den politiske intresse derfor. Dels 
taler meget for, at den frivillige sektors sammensætning er påvirket af, hvilke opgaver 
den offentlige sektor tager sig af, og hvordan den gør det”. 
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både sina verklighetsförståelser och vad de hade att bidra med i 
samarbetet, vilket ledde fram till att beroenderelationen till viss del 
balanserades i dessa processer.   

Den asymmetriska beroenderelationen fick, enligt den föregåen-
de analysen, till följd att grupperna i stor utsträckning anpassade 
sina insatser till de kommunala och statliga organisationernas förstå-
else av situationen och hur denna situation bäst skulle hanteras.17 
Grupperna var helt beroende av de resurser som kommunerna och 
Vägverket kontrollerade. Samarbetena förutsatte att dessa organisa-
tioner beslutade sig för att gå in i projekten och de olika grupperna 
hade relativt sett lite att locka med.18 Denna anpassning kom enligt 
min tolkning bland annat att innebära att de kommunala och statliga 
organisationernas definition av det problem som fanns i bygden, 
och deras förståelse av hur detta problem kunde lösas, till stor del 
kom att påverka vilken inriktning som gruppernas engagemang 
fick.19 Till exempel har den tidigare analysen bland annat lyft fram 
att bedömningen av potentialen hos gruppernas engagemang, och 
hur de bäst skulle organiseras, främst kom att göras utifrån de 
kommunala och statliga organisationernas förståelse av den efter-
frågade servicen.20 

 
17 Här skiljer sig min analys ifrån Berglunds, 1998:188, slutsatser. Hon betonar de loka-

la gruppernas möjligheter att påverka ett samarbete med kommunala organisationer 
genom att avsluta sin avhandling med orden: ”De lokala utvecklingsgruppernas möj-
ligheter att få en positiv behandling och resurstilldelning vilar därför till stor del på 
deras förmåga att dels utveckla öar av kommunikativ rationalitet inom den kommun-
ala organisationen, dels låta sig integreras i systemet för att få tillgång till regelstyrda 
offentliga medel.  

18 Denna anpassning kunde ske till mer eller mindre uttalade villkor. Ett exempel på en 
anpassning till mindre outtalade krav är när grupperna i Vetlandaprocessen arbetade 
fram olika förslag på hur samarbetet skulle kunna gå till, för att på så sätt göra väg-
verksorganisationen mer intresserad av projekten. 

19 Däremot förekommer det i fallstudierna, med ett undantag, inget stöd för att grup-
perna – uttalat eller outtalat – ställde krav, eller kom med önskemål om, på vilket sätt 
som deras medaktörer skulle agera i samarbetsprocessen för att de själva skulle vara 
intresserade av att delta. Undantaget är att en av grupprepresentanterna i Vetlan-
dastudien beskriver hur de en bit in i samarbetsprocessen började ställa krav på hur 
vägarna skulle förbättras för att de skulle vara intresserade av att samarbeta. Det var 
således i det mest konstruktiva samarbetet som ett sådant kravställande skedde och 
det gjordes först en bit in i processen när samarbetet resulterat i att de kommun-
ala/statliga organisationerna börjat visa uppskattning för gruppernas insatser och det 
asymmetriska resursberoendet till viss del hade balanserats. Se citat, s. 302. 

20 Jfr Theodorsson, 2001:139 f., som i sin forskning om lokala aktionsgrupper bl.a. 
kommer fram till slutsatsen att det inte räcker att en aktionsgrupp är resursstark, den 
behöver också bli accepterad som en värdig motpart – dvs. prata ett språk och ha ett 
sanningsanspråk som överensstämmer med den förståelse som politikerna och 
tjänstemännen har.  
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En central konsekvens för gruppernas engagemang, som, enligt 
min tolkning av fallstudierna, båda dessa förutsättningar bidrog till, 
är att gruppernas insatser till stor del kom att koncentreras till det 
som kan beskrivas som en utförarnivå – till det konkreta arbetet att 
producera den efterfrågade servicen. En möjlig förklaring till detta 
är att det främst var på denna utförarnivå som gruppernas resurser 
kunde fungera som en begränsning av de resurser som kommuner-
na och vägverksorganisationerna själva skulle satsa i projekten. Här 
går det att göra en koppling till det ovan diskuterade pragmatiska 
motivet. Även representanterna för dessa organisationer beskriver 
både sitt eget och gruppernas engagemang i processerna i första 
hand utifrån ett pragmatiskt motiv. Hur ska vi på bästa sätt få till 
stånd den efterfrågade servicen? Gruppernas resurser värderades 
främst, av båda parter, utifrån deras betydelse i det konkreta arbetet 
att få till stånd den efterfrågade servicen. Det är också min samman-
tagna bild av processerna att inriktningen av gruppernas engage-
mang på utförarnivån i hög grad bidrog till att de kommunala och 
statliga organisationerna beslutade sig för att delta i samarbetspro-
jekten.  

Samtidigt innebar denna inriktning att gruppernas engagemang i 
första hand kom att satsas på en nivå där gruppernas medlemmar 
inte var speciellt intresserade av att engagera sig.21 Den sammantag-
na bilden av de fyra processerna som analysen har gett är att de eg-
na insatserna i det konkreta serviceproducerande arbetet inte var 
något som grupperna ifrån början såg som något positivt i sig.22 
Denna tolkning stödjer sig bland annat på den gemensamma his-
torien av olika former av kravställan om att kommunen eller Väg-
verket skulle åtgärda det upplevda problemet. Enligt min tolkning 
är det troligt att byborna tacksamt hade tagit emot en service som 
kommit till stånd med hjälp av enbart statliga/kommunala resurser 
på utförarnivån. 

Men om man istället ser på beslutsnivån, visar den tidigare ana-
lysen att några av de intervjuade grupprepresentanterna både lyfter 

 
21 Jfr Lorentzen, 2001:42, som skriver att: ”en kan hevde at de mange kommunale 

medvirkningsstrategiene er med på å flytte oppmerksomheten fra det en kan kalle 
input-siden – nemlig politikken –til output-siden, som er forvaltningens fordelning av 
velferdstjenester”. Kursivering i originalet.  

22 Jfr Berglund, 1998:143, som pekar på att få lokala utvecklingsgrupper var intresser-
ade av överta och starta egen verksamhet inom de traditionellt offentliga ansvarsom-
rådena.  
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fram värdet av deras engagemang på denna nivå och visar ett intres-
se för att engagera sig genom att göra den typen av insatser. De be-
skriver i intervjuerna hur ett engagemang på denna nivå hade möj-
lighet att ge ett positivt bidrag till både kvantiteten och kvaliteten 
hos den service som skulle produceras. Ett sådant positivt bidrag till 
kvantiteten på servicen menar man berodde på det nytänkande, och 
de olika uppslag till alternativa lösningar, som grupperna kunde bi-
dra med. Den efterfrågade servicen kunde med hjälp av gruppernas 
engagemang produceras både mer kostnadseffektivt och mindre by-
råkratiskt – och därmed kunde pengarna räcka till mer service. Ett 
annat bidrag handlar om servicens kvalitet och beskrivs i intervjuer-
na med grupprepresentanterna som att gruppernas engagemang på 
beslutsnivån innebar att man i utformningen av verksamheterna 
kunde prioritera sådant som annars inte skulle ha fått samma utrym-
me.23 

Även dessa kompletterande fördelar, som insatserna på en be-
slutsnivå sägs medföra, beskrivs dock i intervjuerna med grupprep-
resentanterna i instrumentella termer. Det var för att grupperna 
med hjälp av dessa insatser ansåg sig kunna uppnå kostnadseffek-
tivitet, inklusive okonventionella och obyråkratiska lösningar, som 
de menar att deras insatser hade något speciellt att tillföra på den 
beslutsfattande nivån. Intresset för att bidra med egna insatser på en 
beslutsnivå verkar enligt min tolkning ha lika mycket att göra med 
ett missnöje med hur de kommunala och statliga organisationerna 
fungerar på den administrativa och beslutsfattande nivån som med 
en vilja att själva vara delaktiga i beslutsprocessen.  
 

 

 
23 Ett exempel på sådana alternativa prioriteringar var när gruppen i Åmotstudien be-

slutade sig för att själva fungera som byggherre för byggandet av Jägarbacken, bland 
annat för att kunna gynna näringslivet på orten genom att utnyttja lokal arbetskraft 
och lokala företag som leverantörer. Ett annat exempel är att gruppen i Holmöstudi-
en valde en större självständighet gentemot kommunen före en större ersättning för 
den vårdinsats som kooperativet utförde utifrån motivet att de därmed kunde priori-
tera kvaliteter i omsorgen som de tyckte var viktiga men som de upplevde sig få liten 
förståelse för ifrån kommunens sida. 



13 
DET FRIVILLIGA 

SAMHÄLLSENGAGE-
MANGETS BETYDELSE 

I och med det föregående kapitlet avslutades presentationen och 
diskussionen av den analys som hade som målsättning att uppfylla 
den här undersökningens första syfte. I denna analys har det empiri-
ska materialet ifrån fallstudierna i första hand relaterats till den orga-
nisationsteoretiska analysram som presenterades i kapitel tre. Ambi-
tionen med det här avslutande analyskapitlet är istället att uppfylla 
undersökningens andra syfte: att diskutera relevansen i civilsamhäl-
lesteoriernas beskrivningar av det frivilliga samhällsengagemangets 
funktion i samhället i stort. Användningen av dessa teoriers be-
greppsapparat i den politiska debatten innebär bland annat att de 
olika perspektivens kognitiva kartor för hur människors frivilliga 
samhällsengagemang kan förstås förmedlas till oss. Det här kapitlet 
ska ses som ett försök att problematisera dessa kognitiva kartor ge-
nom att jämföra dem med den förståelse av det frivilliga samhälls-
engagemanget som den här undersökningen ger. Eller för att an-
knyta till landskapsmetaforen i undersökningens analysram: I det 
här kapitlet jämförs den bild som civilsamhällesteoriernas kognitiva 
kartor ger med de vyer som de fyra studerade utsnitten ur det soci-
ala landskapet erbjuder.  

Den övergripande frågeställningen i detta kapitel är således: I 
vilken utsträckning kan de bilder av det frivilliga samhällsengage-
manget, som de båda teoretiska perspektiven som presenterades i 
kapitel två förmedlar, sägas vara relevanta beskrivningar av de pro-
cesser som studerats i den här undersökningen? Kapitlet inleds med 
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en diskussion av i vilken utsträckning som de studerade processerna 
kan sägas ha lett fram till ökad sammanhållning och ett större an-
svarstagande respektive en bättre fungerande demokratisk process – 
det vill säga, de funktioner som de både teoretiska perspektiven till-
skriver det frivilliga samhällsengagemanget. Därefter problematiser-
as förståelsen genom att detta stöd kopplas till de tidigare redovisa-
de och diskuterade analysresultaten. Som ett nästa steg relateras den 
fördjupade förståelsen till tidigare forskning om både föreningsen-
gagemang och politiskt engagemang. Kapitlet avslutas sedan med 
att den fördjupade förståelsen av den studerade typen av samhälls-
engagemang jämförs med den bild av medborgarnas samhällsenga-
gemang som finns i den senaste demokratiutredningens slutbetänk-
ande. Jämförelsen med slutbetänkandet görs i första hand för att jag 
ser texten som ett bra exempel på hur civilsamhället, och männi-
skornas insatser där, diskuterats i Sverige under det senaste decen-
niet.1  

FALLSTUDIERNAS STÖD ÅT 
 CIVILSAMHÄLLESTEORIERNAS BILD AV DET 

FRIVILLIGA SAMHÄLLSENGAGEMANGET 
I kapitel två beskrev jag hur bidragen till teorifältet runt uttrycket 
civilsamhället till stora delar ägnat sig åt att diskutera vad männi-
skors frivilliga engagemang i det samhälle de lever i, eller avsakna-
den av ett sådant engagemang, kan ha för konsekvenser för detta 
samhälle. De flesta bidragen till fältet är överens om att det civila 
samhället är ett utrymme för människors frivilliga samhällsengage-
mang och dess organisering. Men utöver denna grundläggande sam-
stämmighet finns stora skillnader mellan de olika bidragen. I kapitel 
två valde jag att lyfta fram två huvudsakliga sätt att beskriva det 
civila samhällets, och därmed också det frivilliga samhällsengage-
mangets, funktion i samhället. Dessa två perspektiv talar om olika 
typer av engagemang och tillskriver också det frivilliga samhällsen-
gagemanget olika funktioner.  

 
1 Jfr Jacobsson, 1999:212, som i en analys av ett antal svenska demokratiutredningar 

skriver: ”Man kan konstatera att den demokratidiskussion som fördes i den allmänna 
samhällsdebatten återfinns i SOU ungefär ett decennium senare.”  
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Det första perspektivet, det kommunitära, menar att civilsam-
hället främst har en norm- och värderingsgenererande funktion i 
samhället i stort. Dessa normer och värderingar sägs i första hand 
skapas genom att det frivilliga samhällsengagemanget sker i form av 
ett konkret utförande av olika typer av samhällsuppgifter. De kon-
kreta samhällsinsatser som sker i civilsamhället är, enligt detta tänk-
ande, förutsättningen för att de normsystem som ett samhälle byg-
ger på ska kunna reproduceras. När människor engagerar sig, gen-
om att ta ett frivilligt ansvar för att dessa samhällsuppgifter blir ut-
förda, kommer de i kontakt med varandra, vilket i sin tur får till 
följd att de inser sitt beroende av varandra. Om ansvaret för dessa 
samhällsuppgifter istället ligger hos staten eller marknaden menar 
företrädare för detta perspektiv att möjligheten att utveckla en käns-
la av samhörighet och ömsesidigt ansvarstagande i ett samhälle be-
gränsas.2 

Finns det då något stöd i det empiriska materialet för att det fri-
villiga engagemanget i de studerade samarbetsprojekten har den 
funktion som det kommunitära perspektivet beskriver? Ett oproble-
matiserat svar på denna fråga är ett entydigt ja. Ett exempel på detta 
är att de som varit engagerade i grupperna gör bedömningen att 
processerna har ökat känslan av samhörighet bland dem, vilket 
framgår på olika sätt i samtliga fyra fallstudier.3 Tydligast kommer 
det dock fram i Vetlandastudien som också undersökt den process 
som jag utifrån min analys beskrivit som det mest konstruktiva sam-
arbetet. När grupprepresentanterna i Vetlanda talar om resultat i 
form av en ökad samhörighetskänsla i bygden gör man det bland 
annat med följande formuleringar: 

Sedan är det en sak. Det här spelar nog mycket mer roll än vad man tror egent-
ligen. … Jag menar, landsbygden har ju blivit så idag att du har ju inte tid att 
prata och umgås. Här fick man chansen och gå ihop och hänga på spaden och 
prata, dra lite historier och så vidare. Det blev ju också en social gemenskap. Det 
tror jag var väldigt viktigt här. Och det hände saker och man hade ett gemensamt 
intresse. Och man jobbade mot ett gemensamt mål. … Grannar kom tillsam-

 
2 Se t.ex. Wolfe, 1989:18-19, som skriver: ”We learn how to act toward others because 

civil society brings us into contact with people in such a way that we are forced to re-
cognize our dependence on them. We ourselves have to take responsibility for our 
moral obligations, and we do so through this gift called society that we make for 
ourselves.” 

3 Jfr även Forsberg, 2001b:225, som i sin fallstudie av utvecklingsarbetet i Trehörning-
sjö drar slutsatsen att en viktig del av arbetet var att skapa något tillsammans. 
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mans som nästan inte hade pratat med varandra. Så det läkte många sår de här 
arbetena. … Man är för upptagen och stressad men det här var ett sätt och den 
sociala kontakten tror jag har levt vidare på många ställen. Det ska man nog ha 
klart för sig att det blir många som träffas fortfarande och fortfarande finns det 
de som diskuterar vägen och så här. Det har blivit någonting som man har gjort 
gemensamt. Det tror jag är det viktigaste egentligen. Det är inte bara vägen som 
väg.4 

Och då kan man tänka att här är någonting som vi har gjort tillsammans. Och 
det har också gett en bättre sammanhållning. Det är svårare att åka igenom en 
by, och man ser en människa, utan att man hejar på varandra. Ja, det är en lite 
annan mentalitet. Vi har gjort någonting. Vi har lyckats få någonting tillsam-
mans. Och jag är ingen romantiker som ser allting i gyllensött just bara för 
vägarna, men visst har det förändrats lite det har det gjort.5  

Ett liknande stöd återfinns i fallstudierna när det gäller ett ömsesid-
igt ansvarstagande. Återigen är det studien i Vetlanda som innehåll-
er de tydligaste formuleringarna. Följande citatet pekar på att de 
som hade varit med och engagerat sig i de studerade processerna 
kom att känna ett större gemensamt ansvar för att den samhällsser-
vice man hade varit med att förverkliga inte missbrukades.  

Det skulle aldrig ha hänt tidigare om en skogsmaskin skulle ha kört sönder. 
Det var en som gjorde det här för några år sedan. Han blev anmäld av någon 
här ute och det hade aldrig hänt tidigare. Det var lite vår väg – att han körde 
sönder vår väg. Det blev lite så. Man känner sig lite delaktig i vägen och det är 
ganska intressant för bara för att man har varit med lite grann så känner man 
sig delaktig och det tror jag också var en viktig bit. Det är sådant som man ald-
rig tänkte på ifrån början. Att folk skulle börja tänka att man blir delaktig. 
Man blir mer rädd om vägen. Man ser till att inte köra i onödan.6  

Det andra perspektivet, det nypluralistiska, argumenterar istället för 
civilsamhällets demokratiserande funktion. Enligt detta perspektiv 
är människors frivilliga engagemang i den demokratiska processen 
en förutsättning för att ett demokratiskt politiskt system ska kunna 
uppstå och fortsätta att existera. Det betyder att civilsamhällets 
funktion är att erbjuda ett utrymme för människor att frivilligt enga-
gera sig i en demokratisk process. Enligt denna förståelse är civil-
samhället politiserat och en central del i ett pluralistiskt samhälle där 

 
4 Intervju med representant för Bäckaby sockenråd. 
5 Intervju med representant för Fröderyds sockenråd 
6 Intervju med representant för Bäckaby sockenråd. 
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olika parter har motstridiga mål för hur samhället bör utvecklas och 
där dessa olika målsättningar kommer till uttryck i en decentraliser-
ad demokratisk process som formar det framtida samhället.7 Denna 
förståelse av människornas samhällsengagemang innebär enligt min 
läsning av perspektivet att ett utvecklat civilsamhälle ger möjlighet 
åt medborgarna i ett samhälle att i första hand delta aktivt i det be-
slutsfattande som bestämmer hur samhället ska se ut.8  

Samtliga fallstudier visar upp exempel på hur grupper av med-
borgare engagerade sig i det samhälle som de levde i. Grupperna 
satte sig in i ämnet och tog ställning till hur väghållningen respekti-
ve äldreomsorgen borde vara organiserad och förvaltad i respektive 
bygd. De försökte även på olika sätt påverka kommunens och Väg-
verkets agerande. Samtidigt, enligt min analys av processerna, inne-
bar gruppernas engagemang i främst Norra Venjan, men också i 
Åmot, inte att de fick ett reellt inflytande i beslutsfattandet. Istället 
är det i första hand processen på Holmön, men även den i Vetlan-
da, som motsvarar det teoretiska perspektivets framställning. I dessa 
processer kom grupperna att bidra till att den demokratiska proces-
sen decentraliserades genom att de med sitt engagemang kom att 
påverka utformningen av de verksamheter som sedan startades. Det 
är också i dessa fallstudier som grupprepresentanterna i intervjuerna 
själva gör bedömningen att gruppernas insatser på olika sätt kom att 
göra en skillnad på en beslutsnivå. Sammantaget visar således fall-
studierna, vid en första inblick i processerna, upp ett stöd för båda 
teoriperspektivens beskrivningar av det frivilliga samhällsengage-
mangets betydelse för samhället i stort. Men kopplas denna bild till 
den analys som diskuterats i de föregående kapitlen kompliceras 
förståelsen.  

 
7 Se t.ex. Keane, 1998:8 som i sin tillbakablick på sitt bidrag till teoriperspektivet i slut-

et av 1980-talet skriver: ”These volumes understood democracy as a special type of 
political system in which civil society and state institutions tend to function as two 
necessary moments, separate but contiguous, distinct but interdependent, internal 
articulations of a system in which the exercise of power, whether in the household or 
the corporate boardroom and government office, is subject to public disputation, 
compromise and agreement.” 

8 Se t.ex. Walzer, 1995b:18, som skriver ”Citizenship, taken by itself, is today mostly a 
passive role: citizens are spectators who vote. … But in the associational networks of 
civil society – in unions, parties, movements, interests groups, and so on – these 
same people make many smaller decisions and shape to some degree the more dis-
tant determinations of state and economy. And in a more densely organized, more 
egalitarian civil society, they might do both these things to greater effect.”  
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Innan jag övergår till en fördjupad diskussion av relevansen i de 
båda teoriperspektiven vill jag klargöra att jag i fortsättningen av det 
här kapitlet har valt att gå ett steg längre än vad som, utifrån det 
empiriska material som undersökningen bygger på, går att säga om 
frivilligt samhällsengagemang och dess funktion i samhället. Det 
som går att uttala sig om är teoriernas relevans för just dessa pro-
cesser och deras resultat. Analysen har gjorts på fyra enstaka fallstu-
dier och ska följaktligen tolkas därefter.9 Fallstudiernas mer allmän-
na relevans ligger, som tidigare nämnts, i första hand på det teori-
genererande planet. Finns det några faktorer, och kopplingar mellan 
olika faktorer, i dessa processer som kan sägas ha bidragit till dess 
utveckling och resultat och som samtidigt kan bidra till ett försök 
att förklara varför, eller varför inte, civilsamhällesteorierna ger en 
relevant bild av processernas resultat? Mitt svar på denna fråga är ja, 
vilket gör det intressant att sätta in undersökningens resultat i ett 
vidare svenskt sammanhang och diskutera dem utifrån ett antagan-
de om en mer allmän giltighet. 

DET PRAGMATISKA MOTIVET 
OCH DET MÅLRATIONELLA HANDLANDET 

De intervjuade grupprepresentanterna gjorde först och främst en 
pragmatisk bedömning av huruvida de skulle engagera sig och satsa 
sina resurser på de studerade projekten. Ingen av dem beskriver 
motiven till varför han/hon – eller de andra engagerade medborgar-
na i respektive projekt – beslutade sig för att engagera sig i termer 
som kan kopplas till de funktioner som de två civilsamhällespers-
pektiven framhåller.10 Samtidigt är det motiv som de engagerade 
människorna har för sina insatser inget som civilsamhällesteoretik-
erna ägnar något större intresse. Dessa teoretiker diskuterar sällan 

 
9 Se diskussionen i kap. 4 om generaliserbarheten i den här typen av undersökningar. 
10 Detta gäller även de intervjuade representanterna för kommunerna och Vägverket – 

med ett undantag. Kommunrepresentanterna i Åmot talar också om vikten av att 
människor engagerar sig i den samhällsservice som de själva utnyttjar. Men det är 
min sammantagna bild av processerna att även dessa representanter i första hand 
värderade de frivilliga insatserna utifrån dess instrumentella funktion. Det är också 
ifrån de delar av intervjuerna som handlar om resultatet av de studerade processerna 
som citaten i det här kapitlet är hämtade. När jag i intervjuerna uttryckligen frågade 
om man hade haft motiv som kunde kopplas till civilsamhällesteoriernas samhällsbe-
skrivningar i åtanke när man gick in i samarbetet fick jag nekande svar, utom ifrån 
kommunrepresentanterna i Åmotstudien 
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om den funktion de tillskriver det frivilliga samhällsengagemanget 
uppstår som en avsiktlig eller oavsiktlig konsekvens av människor-
nas handlande. Walzer skriver till exempel att ”Vi behöver därför 
tänka ut ett sätt att locka in frivilliga i de statligt finansierade och 
övervakade aktiviteterna”.11 Det viktiga är att det frivilliga engage-
manget finns i ett samhälle – inte varför de enskilda människorna 
beslutar sig för att engagera sig.  

Detta förhållningssätt till motivets relation till funktionen åter-
finns även hos bidrag till svensk forskning om föreningslivet och 
dess funktion i samhället. I till exempel den senaste SCB-undersök-
ningen om föreningslivet i Sverige pekar författarna ut tre samhälls-
uppdrag som de menar att föreningslivet har i samhället: (1) väl-
färdsförsörjning; (2) generering av socialt kapital; samt (3) fören-
ingarnas demokratiska folkstyrelseuppdrag.12 Men medan välfärds-
försörjningen kopplas till människors motiv till sitt engagemang ser 
författarna de två sista funktionerna som ”en mer fundamental sam-
hällsvälfärdsresurs”13 och förklarar sin syn på i alla fall den sista 
funktionen som en oavsiktlig konsekvens av människors handlande 
med en för sammanhangen ovanligt tydlig formulering: ”Nu menar 
vi naturligtvis inte att någon enda människa går in i en förening med 
syftet att bli en mer fullfjädrad demokrat. Den demokratiska trän-
ingen får man på köpet – medan man sysslar med det föreningen är 
till för.”14  

Civilsamhällesteorierna visar således upp ett ointresse för motiv-
et till det frivilliga engagemanget, men den här undersökningen pek-
ar på att ett sådant ointresse kan vara problematiskt. De pragmati-
ska motiven i de här studerade processerna kom att påverka såväl 
det sätt som grupperna valde att mobilisera och organisera sina re-

 
11 Walzer, 1997b:129, min kursivering. 
12 SCB, 2003:10 f,; Vogel et al, 2003:78. Trots beteckningen välfärdsförsörjning på den 

första funktionen är det till övervägande del kompletterande och mer perifera 
servicefunktioner som SCB-undersökningen menar. Författarna talar om att fören-
ingarna bidrar till välfärdsproduktionen genom att: underlätta värderade aktiviteter; 
ge sociala kontakter; ge information; skapa identitet; skapa samhörighet; samt vara en 
arena för kreativitet. 

13 Vogel et al, 2003:78. 
14 Vogel et al, 2003:80-81. Denna tredje funktion som SCB lyfter fram har tydliga lik-

heter med den som de nypluralistiska bidragen till civilsamhällesteorierna beskriver. 
Den andra funktionen är i första hand kopplad till Putnams teorier om socialt kapital 
och kan även den betraktas som en oavsiktlig konsekvens. Men i SCB-undersökning-
en använder man sig av ett lite vidare perspektiv och talar om genereringen av för 
samhället nödvändiga normer och värderingar – det vill säga, i likhet med det ovan 
beskrivna kommunitära perspektivet. 
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surser på som den funktion som engagemanget fick i samarbetspro-
cesserna. De pragmatiska motiven kom att bidra till att grupperna 
handlade målrationellt, både när det gällde engagemangets omfatt-
ning bland medborgarna och organiseringen av dels det egna arbet-
et, dels samarbetet med de kommunala och statliga organisationer-
na. I förlängningen kom motivet därmed även att påverka de oav-
siktliga konsekvenserna i form av en samhörighetskänsla, ett ömse-
sidigt ansvarstagande och bidraget till den demokratiska processen. 

Denna påverkan kommer bland annat fram i gruppintervjun 
med representanterna för kooperativet Jägarbacken i Åmot när de 
på en direkt fråga ifrån mig – har arbetet med kooperativet lett till 
att man fått mer gemenskap i byn? – svarar med följande ord: 

Jag tror att det här hänt hemskt mycket. Ja, det har faktiskt det. Ja, många 
kände ju inte varandra något speciellt heller. Bara det. Ja, åtminstone vi som 
håller på här. Vi kände väl kanske så här att det var några som inte vågade 
komma hit och hjälpa till för att de visste inte hur de skulle fråga. Så var det nå-
gon som frågade ett tag. För de liksom inte visste hur de skulle komma in i det 
här. Det är ju en gemenskap. Vissa var rädda att tränga sig på.15 

Detta citat kan tolkas som att den målrationella organiseringen av 
gruppens arbete påverkade hur många som kom att omfattas av den 
uppkomna samhörighetskänslan. Den organiseringsform man valde 
att använda sig av var effektiv för att uppnå det konkreta målet men 
innebar samtidigt att det först och främst var en liten grupp – kärn-
gruppen av mycket aktiva eldsjälar – som kom att omfattas av käns-
lan av samhörighet. Citatet kan till och med tolkas i direkt motsatt 
riktning än den som det kommunitära perspektivet förståelse inne-
bär, det vill säga att de frivilliga insatserna kom att påverka samhör-
ighetskänslan i bygden negativt. Det är inte otroligt att de som var 
rädda att tränga sig på kom att uppleva ett större avstånd till dem 
som ingick i kärngruppen än vad de hade gjort innan projektet bör-
jade.  

Även när det gäller ett ömsesidigt ansvarstagande visar fallstudi-
erna upp stöd för att denna oavsiktliga konsekvens kom att påverk-
as av det pragmatiska motivet och den målrationella organiseringen. 
Det framkommer bland annat i fortsättningen av det ovan återgivna 
citatet ifrån intervjun med representanten för Bäckaby sockenråd:16  

 
15 Gruppintervju med representanter för Kooperativet Jägarbacken. 
16 Se citatet på s. 316. 
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Men det händer fortfarande. Där är det tydligen så att vissa ränder går inte ur. 
För det har ringt folk nu i vår till mig och frågat – tror du att vi kan köra på 
vägen, du som känner till det där. Och jag har inget med det att göra längre, men 
det är fortfarande lite det där.17  

På ett liknande sätt beskriver den huvudansvarige för vägprojektet i 
Norra Venjan sin roll: 

Och den biten känner jag att det är ju min väg. Jag var ju inblandad i det. De 
hör av sig varenda gång som det är något. Men nu har jag bett dem om att… 
Nu ringer de till sin egen jour och så får han beställa hyvling eller så. För jag ser 
vägen kanske bara en gång i månaden. För den är ju utanför mitt revir [som 
busschaufför] ändå. Men det känner jag att det är min väg. Men det är ju nor-
malt tänkt också. Man vänder sig till den person som man vet har hållit på och 
jobbat med det där.18 

Det målrationella handlandet verkar således ha påverkat det ömse-
sidiga ansvarstagandet på ett liknande sätt som när det gällde sam-
hörighetskänslan. Den roll som ledare och huvudansvariga som 
dessa två eldsjälar tog på sig under projekten hänger kvar även efter 
att arbetet avslutats. En större ansvarskänsla för att vägen under-
hålls och brukas på rätt sätt kan sägas ha uppstått hos befolkningen. 
Men detta utökade ansvarstagande har enligt citaten i första hand 
tagits av den lilla kärnan av mycket engagerade eldsjälar, vilket fick 
till följd att ömsesidigheten i ansvarstagandet begränsades. 

När det gäller engagemangets bidrag till den demokratiska pro-
cessen är bilden något mer komplicerad. Även här beskriver grupp-
representanterna i intervjuerna resultatet som en oavsiktlig konsek-
vens av deras handlande. Samtidigt säger de att de redan inlednings-
vis såg skäl för att engagera sig på den beslutande nivån. Deras 
medverkan i beslutsprocessen motiverades inte enbart av viljan att 
få till stånd den efterfrågade servicen, utan även av en vilja att vara 
med och bestämma hur den kom till stånd. Grupprepresentanterna 
beskriver hur de såg såväl kvantitativa som kvalitativa fördelar med 
att det fanns frivilligt engagerade människor med i beslutsprocesser-
na.19 Men de talar också om dessa bidrag i instrumentella termer 
och beskriver de kommunala och statliga organisationernas ineffek-

 
17 Intervju med representant för Bäckaby sockenråd. 
18 Gruppintervju med representanter för Norra Venjans Intresseförening. 
19 Samtidigt har undersökningens upplägg försvårat bedömning om, och i så fall i vil-

ken utsträckning som, dessa uppgivna motiv är en efterkonstruktion eller inte.  
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tivitet och byråkrati som huvudargument för den egna medverkan i 
beslutsprocesserna. Samtidigt verkar det pragmatiska motivet och 
den målrationella organiseringen också i detta avseende ha motver-
kat det demokratiska bidraget. Den organisering som bedömdes ef-
fektiv för att få till stånd den efterfrågade servicen innebar att det 
var små grupper av företrädesvis redan resursstarka personer som 
kom att engagera sig. Dessa grupper av aktiva eldsjälar ökade sitt 
deltagande i den demokratiska processen. Men om man med en väl 
fungerande decentraliserad demokratisk process menar att den ska 
omfatta alla människor i ett samhälle – att alla ska ha möjlighet att 
delta i beslutsfattandet – visar de studerade processerna inte upp en 
sådan utveckling.20  

Den tolkning som jag gör av de studerade processerna innebär 
att den form man väljer att organisera medborgarnas engagemang i, 
och i förlängningen av detta även det motiv som människor har för 
sitt engagemang, blir viktiga dimensioner i förståelsen av medborg-
arengagemangets funktion i samhället. Bedömningen att den efter-
frågade servicen var viktig både för dem själva och för bygdens ut-
veckling, tillsammans med bedömningen att man inte kunde vänta 
sig att kommunen eller Vägverket skulle åtgärda bristen, innebar i 
de studerade processerna att de engagerade medborgarna mobiliser-
ade resurser och utformade sina insatser för att uppnå den konkreta 
målsättningen. De oavsiktliga resultaten – i form av en större sam-
hörighetskänsla, ett ökat ansvarstagande, samt ett bidrag till den de-
mokratiska processen – återfinns i fallstudier men kom, på grund av 
den valda organiseringen av gruppernas insatser, i stor utsträckning 
att begränsas till den inre kärnan av mycket aktiva relativt 
resursstarka personer.21 En mer allmän spridning av dessa oavsikt-
liga konsekvenser hade krävt en annan organiseringslogik än den 
som de inblandade bedömde var den rätta för att få till stånd den 
efterfrågade samhällsservicen. Samtidigt visar tidigare forskning om 
 
20 Se även Elander, 1999, som för en liknande diskussion om hur trenden att organi-

sera kommuners arbete i olika former av nätverk och partnerskap, där företrädare 
för näringslivet och starka byråkrater tenderar att få dominerade roller, riskerar att 
leda till elitistiska och sluta samarbetsformer – med svårigheter för både resurssvaga 
medborgargrupper och politiker att få insyn och möjlighet att utkräva ansvar. 

21 Denna tolkning kan jämföras med den kritik av i första hand det kommunitära pers-
pektivet som framhåller att bidragen till perspektivet ofta saknar en diskussion om 
vilka det civila samhället är tänkt att omfatta. Se bl.a. Dahlkvist, 1995; Pateman, 
1988; Sommestad, 1995. Se även Berglund 1998:13 som diskuterar hur en resursstark 
grupp kan dominera en bygd på ett sådant sätt att andra befolkningsgrupper stängs 
ute från den politiska arenan. 
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lokal mobilisering att det krävs att människor upplever ett projekt 
som angeläget och viktigt för dem själva eller bygdens överlevnad 
för att de ska vara beredda att satsa sin tid och andra resurser.22 
Sammantaget leder detta fram till en paradox som om man drar den 
till sin spets kan formuleras: det pragmatiska motivet är en förut-
sättning för människornas engagemang, samtidigt som det inverkar 
hämmande på de resultat som civilsamhällesteorierna menar att det-
ta engagemang ska leda till. Eller för att använda Webers termino-
logi: det verkar vara svårt att uppnå en värderationell målsättning 
med hjälp av ett målrationellt handlande.23  

DE KOMMUNALA OCH 
STATLIGA ORGANISATIONERNAS 

BETYDELSE I PROCESSERNA 
I kritiken av civilsamhällesteorierna har, med få undantag, inte be-
tydelsen av motivet till det frivilliga samhällsengagemanget diskuter-
ats.24 Däremot har denna kritik i stor utsträckning intresserat sig för 
den, som de anser, problematiska relationen mellan civilsamhället 
och staten.25 Denna kritik kan kopplas till den andra förutsättningen 
för de här studerade processerna som jag har valt att avgränsa dis-
kussionen i det här kapitlet till – de kommunala och statliga organi-
sationernas betydelse i processerna. Jag har tidigare beskrivit att ett 
av motiven för att använda Walzers bidrag till teorierna om civil-
samhället som en ingång i den här undersökningen har varit att han 
ger staten en dubbel funktion – både som ramsättare åt det civila 
samhället och som aktör i det – som skiljer sig ifrån de flesta övriga 
bidragen till teorifältet.26 Jag gick således in i analysarbetet med för-

 
22 Se t.ex. Ronnby, 1991:206 f.; Bull, 1993:36. 
23 Jfr Weber, 1983:18. Jfr även Seligmans, 1992:202 f., kritik att användningen av ut-

trycket civilsamhället innebär att man ignorerar problemet att en ökande rationalitet 
begränsar basen för samhällssammanhållningen. 

24 Se dock Lorentzen, 2001, som i sin diskussion av betydelsen av en förändring ifrån 
kollektiv till subjektiv individualism lyfter fram att rationella sammanslutningar blir 
allt vanligare i det moderna samhället. Dessutom har, som jag strax återkommer till, 
den tidigare nordiska forskningen om frivilligsektorn på olika sett pekat på att det 
har skett en rationalisering av det frivilliga engagemanget, utan att direkt ha kritiserat 
de teorier som granskas i det här kapitlet. 

25 Se kap. 2, s. 41 ff. 
26 Walzer, 1995b:22, skriver: ”I want to warn against the anti-political tendencies that 

commonly accompany the celebration of civil society. The network of association in-
corporates, but it cannot dispense with, the agencies of state power.”  
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förståelsen att de kommunala och statliga organisationerna skulle ha 
en central betydelse för de studerade processerna. Och analysen av 
fallstudierna har synliggjort att dessa organisationer hade en än mer 
avgörande betydelse för processernas utveckling och resultat än vad 
jag hade förväntat mig att finna. De kommunala och statliga förvalt-
ningsorganisationerna fungerade som mycket aktiva aktörer med 
stort inflytande över i de studerade processerna, samtidigt som både 
dessa förvaltningar och andra statliga organisationer på olika sätt 
har varit med och formulerat olika terrängförutsättningar för samar-
betsprocesserna.27  

I det föregående kapitlet beskrev jag att de kommunala och stat-
liga organisationernas agerande på ett avgörande sätt kom att påver-
ka hur gruppernas engagemang kanaliserades och vilken inriktning 
det fick. Gruppernas delaktighet i samarbetsprocessen bestämdes 
till övervägande del av de statliga och kommunala samarbetsparter-
nas agerande och inställning till gruppernas engagemang. Om man 
relaterar detta resultat till de oavsiktliga konsekvenser som diskuter-
as i det här kapitlet, kom det, enligt min tolkning, i första hand att 
påverka bidraget till den demokratiska processen. Den tidigare ana-
lysen har pekat på att grupperna visade upp en vilja till engagemang 
i beslutsfattandet. När de frivilliga insatserna sedan i stor utsträck-
ning kom att kanaliseras till utförarnivån – som ett resultat av kom-
munerna och vägverksorganisationernas agerande i processerna – 
innebar det bland annat att deltagandet i beslutsfattandet kom i and-
ra hand. Koncentrationen på utförarnivån kom på detta sätt att be-
gränsa gruppernas möjligheter att bidra till den demokratiska pro-
cessen.  

Svårigheterna att komma in och få möjlighet att göra någon 
skillnad på den beslutande nivån beskrivs tydligast av grupprepre-
sentanterna i Norra Venjan – den grupp som deltog i den process 
som aldrig utvecklades till något reellt samarbete och där processen 
slutade med att Vägverket utförde vägförbättringen helt i egen regi. 
Grupprepresentanterna i Norra Venjan beskriver bland annat hur 
deras inflytande hade förutsatt att kommunen och Vägverket släppt 

 
27 På den här punkten skiljer sig resultaten av den här undersökningen av andra 

beskrivningar av två av de studerade processerna. Males, 1993, beskriver t.ex. att en 
av de vägsträckor som förbättrades inom Projekt Glesbygdsvägar var ett resultat av 
bybornas initiativ. Och Wondmeneh, 2003, beskriver Byarådet i Åmot som initiativ-
tagare för det kooperativa äldreboendet Jägarbacken. 
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in gruppen och gett dess medlemmar möjlighet att påverka, något 
som de upplevde inte skedde i deras fall:28 

Rädslan tror jag också finns att ger man lillfingret åt någon så kanske det hade 
kommit trettio stycken till väggrupper som skulle ropa och skrika att – ja, men 
det gick ju. I Venjan fick de ju den där vägen när de höll på. Nej, men just det 
här att det ropas ut och Vägverket får stämpeln på sig att trycker man på riktigt 
och jobbar då blir vi tvungen att gå med på det och det och det. Så de törs liksom 
inte plocka fram fingret för då är de rädda att då tar de hela handen för dem. 
Utan man ska hela tiden vara ett snäpp ovanför. … Ja, jag vet inte. Det är ju 
lika med kommunen också när vi höll på med det här då [att få ett bättre äldre-
boende i byn] att man nonchalerar det här liksom hela tiden och motarbetar den 
biten.29  

Sammantaget visar de fyra fallstudierna i den här undersökningen 
att det frivilliga samhällsengagemangets omfattning, organisering 
och inriktning på olika sätt kan påverka eventuella oavsiktliga kon-
sekvenser i form av såväl en decentraliserad demokratisk process 
som en ökad samhörighetskänsla och ett större ansvarstagande. De 
resultat av medborgarnas engagemang som det kommunitära res-
pektive det nypluralistiska perspektivet beskriver återfinns i fallstu-
dierna, men hos en begränsad grupp av befolkningen och i en be-
gränsad omfattning. Och detta utfall av processerna kan, enligt min 
tolkning, i alla fall delvis förklaras med hjälp av kopplingen till det 
pragmatiska motivet och det målrationella handlandet, samt de 
kommunala och statliga organisationernas avgörande betydelse för 
processerna utveckling och resultat. 

Innan jag går vidare till att koppla dessa slutsatser till den tidig-
are forskningen om föreningsengagemang är det dock viktigt att 
uppmärksamma en begränsning i den här undersökningens upplägg. 
Fallstudierna har enbart undersökt ett samarbetsprojekt i varje bygd. 
Fler samarbetsprojekt av den här typen i en och samma bygd skulle 
kunna innebära att olika grupper av människor engagerar sig i olika 
projekt och att dessa projekt tillsammans skulle innebära att en stör-
re andel av medborgarna skulle omfattas av en utökad samhörig-
hetskänsla och ett större frivilligt ansvarstagande, samt bli mer del-

 
28 Det är dock en beskrivning av processen som Vägverkets representanter inte delar. 

Se fallbeskrivningen i kap. 5. Jfr även t.ex. Bull, 1997:359 f. Forsberg, 2001b:226, 
som beskriver hur utvecklingsgrupper ofta känner sig hindrade och motarbetade i 
sina kontakter med myndigheter och kommuner. 

29 Gruppintervju med representanter för Norra Venjans intresseförening. 
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aktig i den demokratiska processen. Gruppernas strävan efter att 
engagera människor med relevanta resurser för att lösa det aktuella 
problemet talar för ett sådant scenario – människor besitter olika re-
surser som olika bra i olika projekt. Fallstudierna ger även ett visst 
stöd åt en sådan tolkning. Representanten för Bäckaby sockenråd 
beskriver i intervjun med honom att framgångarna med vägprojek-
ten bland annat har gett en annan grupp i bygden inspiration att 
börja arbetat med ett försöka öppna ett gym i en av byarna: 

Och det är också en sådan här sak som har blivit en följd av att man har sett att 
andra projekt har lyckats. Så är det ju fler som vill försöka inom det de är int-
resserade av. … Så det händer nog ganska mycket och folk tänker och börjar 
engagera sig på ett annat vis …30  

Men samtidigt visar analysen att till de viktiga resurserna för att 
åstadkomma både bättre vägar och decentraliserade äldreboenden 
räknades ett kontaktnät in i de kommunala och statliga organisati-
onerna. Det talar istället för att om många liknande samarbetspro-
jekt drevs i en och samma bygd skulle människor med dessa resurs-
er vara aktuella för engagemanget i ett antal olika projekt.  

För att jag skulle ha kunnat uttala mig om ett aggregerat resultat 
av många liknande projekt i en bygd hade det behövts ett annat un-
dersökningsupplägg. Men det ska inte tolkas som att slutsatserna i 
den här undersökningen är mindre intressanta. De lyfter fram vikti-
ga förutsättningar som jag menar bör tas i beaktande även i sådana 
studier. Ett argument för detta är att slutsatserna får stöd av den ti-
digare forskningen om föreningsengagemanget i Sverige, vilket är 
ämnet i nästa avsnitt. 

ETT OJÄMLIKT OCH 
SERVICEINRIKTAT FÖRENINGSLIV 

När jag nu övergår till att koppla den ovanstående diskussionen 
först till tidigare forskningsresultat och därefter till innehållet i den 
senaste demokratiutredningen har jag valt att koncentrera diskussi-
onen till samhällsengagemangets betydelse för den demokratiska 
processen. Detta för att det är till detta ämnesområde som de flesta 
intressanta forskningsresultaten kan räknas, men också för att jag 

 
30 Intervju med representant för Bäckaby sockenråd. 
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menar att undersökningens slutsatser i första hand kan hjälpa till 
och problematisera den delvis nya roll som de frivilliga organisati-
onerna har kommit att tillskrivas under det senaste decenniet. Den-
na nya roll kan sägas bottna i, å ena sidan, den deltagardemokratiska 
norm som länge har varit stark i Sverige och, å andra sidan, det ök-
ande intresset för frivilligorganisationerna som presumtiva utförare 
av olika välfärdstjänster. När man idag argumenterar för att frivilliga 
organisationer bör gå in och ta ett större ansvar för produktionen 
av olika former av välfärdsservice förekommer det argument som 
dels lyfter fram betydelsen för den demokratiska processen, dels att 
det har blivit ekonomiskt problematiskt för staten att ensam ta hela 
ansvaret för välfärdsproduktionen. Mer renodlade kommunitära ar-
gument om nödvändigheten av att vissa kollektiva samhällsuppgift-
er utförs med hjälp av frivilligt samhällsengagemang, för att skapa 
en ökad samhörighetskänsla och ett större ömsesidigt ansvarstagan-
de i ett samhälle, var också mer frekventa när tankarna om civilsam-
hället började få sin nya aktualitet i den svenska debatten i början av 
1990-talet.31 

Den tidigare svenska forskningen om det frivilliga engagemang-
ets betydelse för den demokratiska processen har mest förhållit sig 
till antingen den svenska folkrörelsetraditionen eller Putnams teori-
er om socialt kapital.32 Och även om denna forskning till största de-
len har ägnats åt andra former av frivilliga föreningsaktiviteter än 
det samhällsengagemang som de här studerade grupperna har syss-
lat med finns det en del resultat som är intressanta att sätta i relation 
till analysen i det här kapitlet.33 Jag kommer här att avgränsa diskus-
sionen till två sådana resultat: för det första det ojämlika förenings-
engagemanget och för det andra föreningslivets förändrade organi-
sering. 

Det ojämlika föreningsengagemanget 
När det gäller utseendet och omfattningen av föreningsengage-
manget visar ett antal studier att Sverige har ett klasspräglat fören-
 
31 Jfr Trägårdh, 1999. 
32 Jfr Wijkström & Lundström, 2002:60 f. 
33 Jfr t.ex. SCB, 2003:16, där författarna beskriver hur Putnams teorier om det sociala 

kapitalets betydelse för den demokratiska processen har kommit att ge en starkt upp-
buren och kollektiv ideologisk självförståelse av den svenska folkrörelsedemokratin 
både en generell och vetenskaplig legitimitet.   
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ingsliv och att denna ojämlikhet i princip har varit oförändrad under 
1990-talet. Till exempel visar den senaste SCB-undersökningen av 
föreningslivet i Sverige att klasskillnaderna visserligen är små när det 
gäller medlemskap i föreningar, men att de växer när man istället tit-
tar på aktivitet och inflytande. Det är framför allt högutbildade män 
i övre medelåldern som är starkt överrepresenterade när det gäller 
förtroendeuppdrag, aktivt deltagande och personligt agerande i för-
eningslivet.34 Dessutom visar SCB:s undersökning att de som anser 
sig ha politiska resurser, och använder dem, också är överrepresen-
terade inom föreningslivet. Dessa två överrepresenterade grupper 
kan till stora delar antas överlappa varandra. Till detta kan läggas att 
Eva Jeppsson Grassman och Lars Svedberg i sin forskning talar om 
en slags kumulativitet i medborgarskapet. Med detta menar de att: 

medborgarskapets gestaltning i form av frivilligt arbete ofta inte är ”istället för” 
andra resurser och aktiviteter, utan snarare har karaktären av ”både och” – 
både förvärvsarbete och frivilligt arbete, både andra åtaganden och frivilligt enga-
gemang.35  

Jeppsson Grassman och Svedberg talar inte speciellt om innehavet, 
och utnyttjandet, av politiska resurser men kumulativiteten går igen 
även här.36    

Speciellt intressant för den här undersökningen är att denna ku-
mulativitet verkar vara särskilt stor hos de personer som är engage-
rade i lokala aktionsgrupper. I SCB:s undersökning görs ett antal 
specialstudier av engagemanget i olika typer av föreningar, de lokala 
aktionsgrupperna är en sådan föreningstyp. Denna specialstudie vis-
ar att resursstarka grupper är mer överrepresenterade i dessa fören-
ingar jämfört med de övriga föreningskategorierna.37 Till detta kan 
läggas att, som tidigare nämnts, företagare och jordbrukare har en 
jämförelsevis stark överrepresentation i dessa grupper. Dessa result-
at kan dessutom kopplas till Berglunds forskning som visat att med-

 
34 SCB, 2003:36. 
35 Jeppsson Grassman & Svedberg, 1999.  
36 Se t.ex. SOU 2000:1, s 204, där man gör denna koppling med referens till Jeppsson 

Grassman & Svedberg. 
37 Enl. SCB, 2003:53 & 123, hör de som brukar delta i politiska grupper; är medlem-

mar i ett politiskt parti; samt har deltagit i demonstrationer, till dessa överrepresen-
terade grupper. Samtidigt visar specialstudien av dessa grupper att det även här finns 
delvis överlappande obalanser när det gäller vilka som är medlemmar och aktiva. Sär-
skilt sammanboende män, över 55 år, dominerar i dessa grupper. Även de som varit 
aktiva i liknande situationer och har bättre ekonomi och högre materiell levnads-
standard än genomsnittet är överrepresenterade 
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lemmarna i de lokala utvecklingsgrupperna som lyckades med sina 
projekt ofta jobbade som tjänstemän inom den kommunala förvalt-
ningen; var politiskt aktiva; eller var bekanta med kommunens led-
ande politiker. 38 

Ojämlikheten i föreningslivet har två sidor och Jeppsson Grass-
man och Svedberg visar att knappt en fjärdedel av befolkningen inte 
är engagerade på något sätt i de frivilliga aktiviteter som de under-
sökt.39 Denna inaktiva grupp domineras av lågutbildade låginkomst-
tagare i storstäder som dessutom har/har haft föräldrar som inte 
själva varit aktiva. SCB visar upp ett liknande resultat – tio procent 
av den vuxna befolkningen var inte med i någon förening överhu-
vudtaget vid undersökningstillfället (2000). Det innebär en ökning 
med en femtedel sedan den förra undersökningen 1992.40 Special-
studien av de lokala aktionsgrupperna visar dessutom att det är 
främst yngre; arbetarklass; låginkomstfamiljer och utländska med-
borgare som är underrepresenterade i dessa föreningstyper.41 Till 
detta kan läggas den forskning som lyft fram genusordningens 
genomslag även inom olika frivilliga organisationer.42 

Föreningslivets förändrade organisering 
Det andra resultatet ifrån forskningen om frivilligsektorn som jag 
menar är relevant för den här diskussionen är den förändring av för-
eningslivets organisering som enligt de flesta forskarna inom området 
har skett i Sverige under det senaste decenniet. En av slutsatserna i 
den senaste SCB-undersökningen är till exempel att förenings-Sverige 
under 1990-talet bland annat har passiviserats och avpolitiserats. 
Slutsatsen att föreningslivet har passiviserats stödjer de i första hand 
på att andelen medlemmar har minskat, men också på att de som är 
medlemmar är mindre aktiva än tidigare. Samtidigt fann de endast 

 
38 Berglund, 1998:164 f. 
39 Jeppsson Grassman & Svedberg, 1999:53 ff.; Svedberg, 2001:160, undersökte både 

insatser inom olika föreningar och andra former av informella och ideella insatser 
som t.ex. i vilken utsträckning människor utför informella stöd- och hjälpinsatser för 
någon utanför det egna hemmet. 

40 SCB, 2003:24 f. 
41 SCB, 2003:123.  
42 Se Stark & Hamrén, 2000, som diskuterat genusordningen inom frivilligsektorn mer 

generellt. Se även Bull, 1991;1993;1997 & Frånberg, 1994, som studerat kvinnors 
deltagande i lokalt utvecklingsarbete och bl.a. funnit att kvinnor ofta är mycket akti-
va, men sitter sällan på ledande positioner.  
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ett svagt, och dessutom avtagande, intresse hos befolkningen för att 
utföra mer ideellt arbete inom föreningarna. Med avpolitiseringen 
menar författarna istället dels att de politiska partierna minskat sitt 
medlemsantal, dels att föreningslivet överlag har blivit allt mindre 
demokratiskt skolande till sin karaktär. Detta har skett genom att 
andelen med förtroendeuppdrag och aktiva har minskat och att den 
ideella sidan av medlemskapet har förtunnats och till stora delar 
ersatts av en ekonomisk rationalitet.43  Till dessa resultat kan läggas 
den rollförskjutning hos den frivilliga/ideella sektorn som Lund-
ström och Wijkström har beskrivit med uttrycket ”från röst till 
service”.44 De frivilliga/ideella föreningarnas verksamhet har under 
främst 1990-talet gått från att vara en röst för sina medlemmar, gen-
om att bland annat synliggöra deras behov och bevaka deras 
intressen, till att i större utsträckning utföra olika former av tjänster, 
som är riktade till både de egna medlemmarna och andra grupper i 
samhället. Till denna förändring hör bland annat en förändring i 
kommunernas bidrag till de frivilliga/ideella föreningarnas verksam-
het. Från att ha utbetalt generella bidrag på basis av antalet medlem-
mar går utvecklingen mot att pengarna i allt större utsträckning 
betalas ut som ersättning för utförda prestationer.45 En annan del av 
denna utveckling är att de folkrörelsebaserade föreningarna har 
minskat medan de mer individuella och livsstilsorienterade kultur- 
och fritidsinriktade föreningarna har ökat.46 Bland annat kanaliserar 
föreningsengagemanget i större utsträckning än tidigare människors 
behov av självförverkligande och deras vilja att ta tillvara sina eko-
nomiska intressen.47 Henriksen och Ibsen beskriver denna utveck-
ling som att ”de frivillige organisationer i stigande grad er rationelle 
intressefællesskaber”.48 

Enligt dessa tidigare forskningsresultat är således det svenska 
föreningslivet ojämlikt, samtidigt som dess utseende och funktion 
på olika sätt har förändrats i riktning mot att föreningarna i allt hög-
re grad antagit en utförarroll, på bekostnad av rollen att ta till vara 
medlemmarnas intresse och fungera som opinionsbildare. Dessut-

 
43 SCB, 2003:13 ff. 
44 Lundström & Wijkström, 1995. 
45 Wijkström & Lundström, 2002. Se även Bergmark, 1994; Olsson, 2000; Johansson, 

2001. 
46 Se t.ex. Christensen & Isen, 2001; Selle & Øymyr, 1995; Wijkström, 2001. 
47 Se t.ex. Svedberg & Jeppsson Grassman, 2001. 
48 Henriksen & Ibsen, 2001b:17. 



 
 
 
 
 
 

DET FRIVILLIGA SAMHÄLLSENGAGEMANGETS … 

 329 

om har organiseringen effektiviserats så att andelen aktiva ha mins-
kat samtidigt som de som är aktiva lägger ner mer tid och utför mer 
arbete.49 Det är en förståelse av det svenska föreningsengagemanget 
som på många sätt liknar den bild som den här undersökningen ger. 
Ojämlikheten verkar vara minst lika förekommande i de här studer-
ade processerna som i föreningslivet i övrigt. Den återfinns i dessa 
fallstudier i form av att det framför allt var redan resursstarka per-
soner som ingick i de små men mycket aktiva kärngrupperna. På 
samma sätt går det att koppla utvecklingen av organisationslogiken i 
riktning mot ett större hänsynstagande till den ekonomiska effekti-
viteten till den här undersökningens beskrivning av både organiser-
ingen av gruppernas insatser och samarbetet med medaktörerna 
som målrationellt. Dessutom får undersökningens fokusering på ett 
samhällsengagemang med uttalad utförarfunktion stöd av den för-
skjutning av frivilligsektorns verksamhet som den tidigare forsk-
ningen lyft fram. De huvudsakliga beståndsdelarna i min problemat-
isering av det frivilliga samhällsengagemangets betydelse återfinns 
således i den tidigare forskningen om frivilligsektorn. De bidrag till 
forskningen om den svenska/nordiska frivilligsektorn som jag har 
tagit del av har lyft fram liknande dimensioner hos det frivilliga en-
gagemanget som den här undersökningen gör, men de gör inte den 
koppling mellan dimensionerna som jag menar är tydlig i de här stu-
derade processerna. 

DEMOKRATI UTAN POLITIKER 
Förutom de analysresultat som hittills har diskuteras finns det i fall-
studierna en distinktion mellan demokrati och politik, som ytterlig-
are problematiserar samarbetsprocessernas betydelse i den demo-
kratiska processen. En av de centrala slutsatserna i den här under-
sökningen är tjänstemännens betydelse för de studerade processer-
na, medan analysen inte visat att politiker har varit viktiga för pro-
cessernas utveckling och utfall. Det är ett resultat som avviker ifrån 
tidigare forskning om landsbygdsutveckling och lokala aktionsgrup-
per som i första hand betonar politikerna betydelse.50 I den här un-
dersökningen är de flesta som intervjuats – både representanterna 

 
49 SCB, 2003:25 f. 
50 Se Berglund, 1998; Theodorsson, 2001. 
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för grupperna och för de statliga och kommunala organisationerna 
– i stort sett överens om att de studerade processerna har mycket 
lite med politik att göra.51 Intervjupersonerna gör en koppling mel-
lan befolkningens engagemang, å ena sidan, och en demokratisk 
process, å andra sidan, men detta samband kopplas i sin tur endast i 
negativ bemärkelse ihop med begreppet politik. 

Det är representanten för Bäckaby sockenråd, som också var 
engagerad i det landsomfattande Projekt Landsbygdsvägen, som 
tydligast uttrycker en sådan åtskillnad mellan den typ av samhällsen-
gagemang som gruppernas insatser kan ses som ett exempel på och 
politik: 

Sedan kan du se det här som en demokratiprocess också. Jag menar idag vill inte 
folk engagera sig politiskt, det är ju fakta. Men de vill fortfarande engagera sig, 
men de vill ju känna att de är delaktiga i det. Och här kände de ju sig delaktiga 
i ett projekt. Det är därför som jag tror att det blev så lyckat – att man kände 
att det här var något man kunde ta på; något man kunde vara med i; något man 
kunde påverka. Och det är kanske någonting som man ska titta på. Det kan 
man faktiskt kalla en demokratiprocess, där man känner att man är med och är 
delaktig. Det känner man inte när besluten fattas i Stockholm eller Bryssel.52 

Politik är enligt intervjupersonerna i den här undersökningen något 
som partipolitiker håller på med. Och även om politiken i slutet av 
det ovanstående citatet kopplas till en högre samhällsnivå, represen-
terad av Stockholm och Bryssel, är den sammantagna bilden av fall-
studierna att åtskillnaden mellan partipolitiken och den typ av sam-
hällsengagemang som står i fokus här också gäller på kommunal ni-
vå. Kommunpolitiker har också i tre av fallstudierna antingen lyst 
med sin frånvaro i samarbetsprocesserna, eller förhållit sig passivt 
stöttande till idéerna bakom projekten. Följande citat är exempel på 
hur denna uppfattning kom till uttryck i intervjuerna. Återigen är 
det Vetlandastudien som innehåller de tydligaste formuleringarna: 

Nej, de [politikerna] drev inte. För vi har en lokalpolitiker som sitter med i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen men han ville inte stöta sig med de 
andra och säga någonting om det här med att de skulle prioritera upp våra 
vägar, utan det blev faktiskt när vi själva tog tag i det hela.53 

 
51 Jfr Västerbottens-Kuriren, 981013, där en person engagerad i frågor om lokal utveck-

ling menar att partipolitiker är frånvarande i arbetet med lokala utvecklingsfrågor. 
52 Intervju med representant för Bäckaby sockenråd. 
53 Intervju med representant för Fröderyds sockenråd. 
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Den intervjuade representanten för Fröderyds sockenråd är dessut-
om själv aktiv fritidspolitiker men gör en åtskillnad mellan sin roll 
som politiker och den som boende utefter den aktuella vägen. I sitt 
engagemang för förbättringen av vägarna var han bybo inte politik-
er, även om han säger sig ha utnyttjat sitt kontaktnät inom kom-
munförvaltningen:54 

Men det är inte för att dra några politiska poänger som jag har gjort det här. 
För jag är nöjd med det jag har, den ställningen. Men det är mycket bra att ha 
kontakter inne i Vetlanda också för då kan man komma förbi många gånger. 
Det blev ju att man kunde komma förbi och träffa de som var mer problemlösare 
på kommunen och likadant på Vägverket också.55 

När jag planerade och genomförde de olika fallstudierna identifiera-
de jag de nyckelpersoner som skulle komma att intervjuas genom 
att fråga efter personer som tagit aktiv del i processerna och som de 
tillfrågade ansåg kunde ha information som var intressant för den 
här undersökningen. Dessa frågor ställde jag till såväl representanter 
för grupperna som de personer som jag ifrån början tog kontakt 
med i de statliga och kommunala organisationerna.56 Det var endast 
i fallstudien i Åmot som politiker föreslogs som lämpliga intervju-
personer och det är också endast där som politiker beskrivs ha spel-
at annat än en passiv stödjande roll i processen. Samtidigt betrakta-
de de inblandade i processen i Åmot detta deltagande ifrån politik-
ernas sida snarast som en komplikation i sammanhanget. I den kon-
flikt om driften av hemtjänsten som uppstod i Åmotprocessen kom 
såväl omsorgsnämndens ordförande som vice ordförande att delta. 
Båda tillhörde det styrande socialdemokratiska partiet. Ordföranden 
i omsorgsnämnden tog ställning för kommunens tjänstemän, medan 
den vice ordföranden, som var ifrån Åmot, ställde sig på kooperati-
vets sida i konflikten. Resultatet av dessa olika ställningstaganden 
blev att gruppmedlemmarna kände sig missförstådda och motarbet-
ad av omsorgsnämndens ordförande, samtidigt som den vice ord-
förandens sätt att agera ifrågasattes av både tjänstemän och politiker 
inom kommunen.  

En stor del av denna konflikt kom att handla om huruvida kom-
munen utförde sina vårdmätningar olika beroende på om de gällde 
 
54 Jfr Berglund, 1998:164 f., som i sin undersökning fann att många av de som var akti-

va inom lokala utvecklingsgrupper även var aktiva partipolitiker. 
55 Intervju med representant för Fröderyds sockenråd. 
56 Se kap. 4, s. 88 f., för en diskussion om urvalet av intervjupersoner. 
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den hemtjänst som kooperativet i Åmot skulle leverera respektive 
den hemtjänst som kommunen själv ansvarade för i andra delar av 
kommunen. Kommunalrådets beskrivning av problemen i den upp-
komna situationen kan troligen till viss del bidra till förståelsen av 
varför politiker i de andra processerna förhållit sig mer passiva: 

Vi kan inte i politikerrollen gå ut och ifrågasätta våra tjänstemän som gör vård-
mätningarna. För gör vi det så blandar vi roller. ...  Är jag missnöjd med det 
sätt du arbetar, då ska jag tala om det och så skiljs vi åt. Jag kan liksom inte 
gå och ifrågasätta att hade jag varit som du så skulle jag nog ha gjort si eller så. 
För det blir ju omöjligt för dig att jobba. Utan som politiker så försöker man ge 
någon form av viljeinriktning och mål på resan och sedan är det du som utifrån 
din profession som ska kunna ta oss dit. Och det där tror jag att det var lite 
svårt ett tag – att hålla isär rollerna.57  

Citatet pekar på att samarbeten med medborgarna på en utförarnivå 
försvårar för politiker att delta aktivt i den konkreta processen efter-
som det kan uppfattas som ett politikerstyre av förvaltningens upp-
gifter. Kanaliseringen av gruppernas engagemang till en utförarnivå 
verkar därför inte enbart begränsa medborgarnas deltagande i den de-
mokratiska processen, den verkar också medverka till att distansen 
mellan befolkningen och politikerna ökar. En jämförelse med dels 
Berglunds undersökning av lokala utvecklingsgrupper, dels Theo-
dorssons undersökning av lokala aktionsgrupper stödjer denna tolk-
ning. Både Berglund och Theodorsson har i sina studier i första hand 
tittat på gruppernas opinionsbildande verksamhet och båda visar upp 
en betydligt större inblandning av politiker i processerna.58 

Denna åtskillnad, mellan å ena sidan ett frivilligt samhällsenga-
gemang på en utförarnivå och å andra sidan politik, som såväl 
grupprepresentanterna och kommuntjänstemännen ger uttryck för, 
ger en intressant infallsvinkel på de problem som forskningen om 
svenskarnas politiska engagemang länge har uppmärksammat. Bi-
drag till denna forskning visar bland annat att Sveriges medborgare 
ur ett långsiktigt tidsperspektiv har blivit allt mer kritisk till såväl de 
politiska aktörerna som de politiska institutionerna. Det finns ett 
fortsatt starkt stöd för demokratin som idé men detta stöd kombi-
neras med en minskande tilltro till den faktiska politiska utövningen 
– det vill säga, till det representativa systemets institutioner och de 

 
57 Intervju med kommunalrådet i Ockelbo kommun. 
58 Berglund, 1998; Theodorsson, 2001. 
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politiker som agerar inom detta system. Denna minskade tilltro har 
bland annat förklarats med att människor i allt mindre utsträckning 
är nöjda med vad politiken resulterar i.59 När man i dessa undersök-
ningar ber respondenterna att bedöma det politiska systemets funk-
tionssätt anser de dessutom att samspelet mellan dem själva och po-
litikerna fungerar dåligt, samtidigt som handlingskraften hos syste-
met ifrågasätts.60 Den minskade tilltron verkar inte enbart vara 
kopplad till det parlamentariska politiska systemet som sådant, den 
kan också till viss del ses som ett uttryck för en kritik av vad politik-
erna inom detta system åstadkommer.61 Skepsisen inför det politi-
ska systemet, och dess möjligheter att leverera det som medborgar-
na vill ha ut av det, kombineras hos medborgarna med en avtagande 
vilja att själva engagera sig partipolitiskt. Antalet medlemmar i parti-
erna har sjunkit och svenskar går i allt mindre utsträckning på polit-
iska möten.62 Dessutom har människors tilltro till att handlingarna 
”att rösta i de allmänna valen” och ”att arbeta i politiska partier” är 
effektiva sätt att påverka minskat.63 Inom forskningen om det polit-
iska engagemanget råder det, bland annat utifrån dessa forsknings-
resultat, i stort sett konsensus om att de politiska partierna idag har 
problem och partierna har i en ofta upprepad metafor beskrivits 
som ”demokratins igenslammade kanaler” som inte längre förmår 
spegla medborgarnas intressen.64 

Samtidigt har detta forskningsfält redovisat resultat som pekar 
på att det politiska engagemanget i andra avseenden har ökat. Här 
kan nämnas att andelen som uppger sig vara mycket eller ganska 
intresserade av politik har ökat och att fler anser sig besitta förmåga 
att göra sin röst hörd i politiska sammanhang idag än för 30 år sed-
an.65 Dessutom finns det undersökningar som visar att människor 
idag i högre grad än tidigare uppfattar sig ha ett personligt ansvar 

 
59 Se t.ex. Holmberg, 1999. Samtidigt har Svallfors, 1999a, visat att de svenska medbor-

garna, sett ur ett internationellt perspektiv, har höga förväntningar på vad det poli-
tiska systemet ska leverera. Politikerna har således långtgående krav att försöka leva 
upp till. 

60 Petersson, et al, 1997:121 ff. 
61 Sörbom, 2002:30. Se även Möller, 2000, som visat att misstroendets utseende, och 

konsekvenser av det, inte är enhetligt. Inom denna misstro återfinns allt från mer 
eller mindre uttalad skepsis till apati och cyniskt förakt. 

62 Gidlund & Möller, 1999: 25 ff., och Petersson et al, 1998:48 ff. 
63 Teorell & Westholm, 1999a. 
64 Se t.ex. Gilljam & Möller, 1996:131. 
65 Se t.ex. Teorell & Westholm, 1999b. 
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för samhällsutvecklingen – att det är viktigt och möjligt att påver-
ka.66  

Adrienne Sörbom har i sin avhandling förklarat den till synes 
paradoxala utvecklingen av det politiska engagemanget – att det kan 
sägas både öka och minska – med att det har skett en förändring i 
synen på såväl det politiska subjektet som det politiska objektet.67 
De förändringar som Sörbom beskriver består, förenklat uttryckt, 
av dels en ökning av det upplevda personliga ansvaret för hur sam-
hället ser ut – det vill säga, en individualisering av det politiska sub-
jektet – dels att den politiska arenan breddats genom att nya former 
av politiskt handlande har lagts till de gamla – det vill säga, det pol-
itiska objektet har utökats.  

Den bild som den här undersökningen ger av människors sam-
hällsengagemang ligger i linje med de ovan presenterade och till 
synes motsägelsefulla forskningsresultaten. Representanterna för 
grupperna uttrycker ett intresse för att vara med i den demokratiska 
processen – att genom ett deltagande på en beslutsnivå vara med 
och påverka samhällets utveckling. Men intervjupersonerna kopplar 
inte sitt engagemang till begreppet politik. Politik är för dem det 
partipolitiska parlamentariska systemet och detta system anser de 
inte har någon funktion att fylla i den här typen av samarbetspro-
jekt. Till stora delar stödjer den här undersökningen även den be-
skrivning av förändringen i människors samhällsengagemang som 
Sörbom ger. Medborgarnas engagemang i de här studerade pro-
cesserna kan både kopplas till tankegångarna om ett mer individ-
ualiserat subjekt och ett breddat objekt. Individualisering ligger i det 
personliga ansvar som de engagerade personerna tog. Och att detta 
engagemang kanaliserades i ett konkret arbete att skapa ett decent-
raliserat äldreboende eller en bättre väg kan ses som en förändring 
av objektet, även om förändringen här snarast verkar kunna be-
skrivas som en förskjutning och inte en breddning.  

Men det finns också skillnader mellan min tolkning av de här 
undersökta processerna och Sörboms slutsatser. Den väsentligaste 
skillnaden ligger huruvida det studerade engagemanget ska ses som 
politik eller inte. Intervjupersonerna i Sörboms undersökning visar 
upp en liknande förståelse av begreppet politik som intervjuperson-
erna i den här undersökningen – det vill säga, de beskriver inte själ-
 
66 Bruhn, 1999; Sörbom, 2002. 
67 Sörbom, 2002. 
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va sitt engagemang som politiskt. Samtidigt argumenterar Sörbom 
för att det engagemang hon studerat ska betraktas som politik gen-
om att definiera aktiviteter som politiska om ”de syftar till att skapa 
en förändring som inte enbart berör den enskilda individen eller fa-
miljen, utan de syftar också, om än indirekt, till att förändra på en 
kollektiv nivå.”68 Använder man istället intervjupersonernas egna 
beskrivningar av sitt engagemang blir bilden en annan. Det engage-
mang i den egna vardagen som den här undersökningen kan sägas 
spegla, kan utifrån intervjupersonernas egna definitioner beskrivas i 
termer av ökad demokratisering men inte som en ökad politisering. 
Politiken och dess utövare bedöms av intervjupersonerna i den här 
undersökningen – både representanterna för grupperna och repre-
sentanterna för de kommunala och statliga organisationerna – ha 
mycket lite att göra med de problem de satsar sitt engagemang för 
att åstadkomma en lösning på. Och enligt min tolkning kan detta 
delvis förklaras av att engagemanget gällde ett konkret serviceprob-
lem där de naturliga kontakterna var med tjänstemännen inom de 
kommunala och statliga förvaltningarna. I de samarbeten som tidig-
are beskrivits som konstruktiva fungerade relationen mellan grupp-
erna och tjänstemännen så att det gav ett positivt bidrag till en de-
centraliserad demokratisk process – grupperna fick inflytande även 
på den beslutande nivån. Men samtidigt kan samarbetena sägas ha 
haft ett negativt bidrag till det representativa politiska systemet 
eftersom distansen mellan medborgarna och politikerna verkar ha 
utökats.69  

Resultaten i den här undersökningen är också intressanta att 
jämföra med Henrik Bang och Eva Sørensens idealtypiska politiska 
identitet ”hverdagsmageren” (the everyday maker).70 Bang och Sør-
ensen använder sin idealtyp som beskrivning av ett nytt sätt för 
människor att engagera sig i sitt lokalsamhälle. Dessa vardagsmakare 
definieras som människor som gärna vill engagera sig genom att: 
göra saker själva; göra det lokalt; göra det för att det är roligt men 
också för att man bedömer det som nödvändigt; göra det genom att 

 
68 Sörbom, 2002:11. 
69 Jfr Selle, 2001:182, som skriver att kontraktsinslaget i relationen mellan kommuner 

och frivilligorganisationer ”kan komme til at give nyt liv til den lokale politikerrolle 
… Det kan blive til et meget vigtigt politikområde, hvor der bliver truffet beslutning-
er, som virkelig betyder noget för borgerne.” Den här undersökningen stödjer inte 
ett sådant framtidsscenario.   

70 Bang & Sørensen, 1999; 2001. 
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använda anpassade lösningar och på deltid; göra det med lösningen 
av konkreta problem som huvudsyfte; göra det med tillit till den 
egna förmågan; och slutligen, helst göra det på egen hand men även 
tillsammans med systemet om det behövs. Det är en beskrivning 
som stämmer mycket bra in på de personer som engagerade sig i de 
grupper som jag studerat. Men när det gäller synen på politik skiljer 
sig intervjupersonerna sig åt. Både Bang och Sørensens intervjuper-
soner och de som ingår i den här undersökningen uttrycker ett oin-
tresse att engagera sig partipolitiskt. Men till skillnad ifrån intervju-
personerna i den här undersökningen beskriver Bang och Sørensens 
intervjupersoner ändå sitt engagemang i termer av politik.  

Ett mer historiskt perspektiv kan hjälpa till att ytterligare fördju-
pa den bild av medborgarnas relationer till tjänstemännen respekti-
ve politikerna i kommunerna. Dagens partipolitiska styrning av 
kommunerna är en förhållandevis ny företeelse i Sverige.71 Innan 
kommunsammanslagningarna på 1950- och 1970-talet var en repre-
sentativ ordning något som kommunerna inte sällan försökte und-
vika. Istället styrdes kommunerna, när lagstiftningen inte förhindra-
de det, oftast av en direktdemokratisk stämma, som hade beslutan-
derätten, och ett antal förtroendemän som skötte vissa av stämman 
specificerade verkställande funktioner. Och listorna till kommunal-
valen var inte sällan olika former av enhets- eller samlingslistor där 
man medvetet samlade representanter för olika intressegrupper i 
kommunen på en och samma lista. Peter Aronsson menar att både 
den representativa ordningen i och partipolitiseringen av kommun-
erna utvecklades som en konsekvens av kommunsammanslagning-
arna och att kommunerna endast motvilligt anpassade sig till denna 
nya ordning.72 Utifrån Aronsson historiska forskning är det rimligt 
att anta att det representativa partipolitiska systemet i kommunerna 
redan ifrån början hade svagare legitimitet i jämförelse med system-
ets nationella nivå. Forskningen om människors förtroende för oli-
 
71 Aronsson, 1999. 
72 I sin beskrivning av denna utveckling ger Aronsson, 1999:275, även följande kom-

mentar om att ett minskat antal lekmän med förtroendeposter troligen inte var den 
viktigaste konsekvensen av kommunsammanslagningarna: ”Viktigare är kanske ändå 
de övriga sidor som belysts här: det direktdemokratiska inslaget som snabbt avveck-
lades. Avståndet mellan aktiva och passiva medborgare har kraftigt förstärkts genom 
kommunsammanslagningarna. Samtidigt menar jag att flera av de aspekter, som av 
politiker och politologer uppmärksammas som ’problem’ med kommunpolitiken, är 
levande rester av en uppfattning bland de samtida aktörerna om att lokalpolitik är 
’något annat’: en mycket större bredvillighet till okonventionella allianser påminner 
om den kommunitära församlingstanken och pragmatismen …” 
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ka delar i det representativa systemet stödjer ett sådant antagande. 
Förtroendet för kommunstyrelser är lägre än för riksdag och reger-
ing.73 Det är också ett rimligt antagande att legitimiteten har varit 
speciellt svag i de kommuner där kommunsammanslagningarna 
tvingades fram och ledde till konflikter mellan centralort och tidiga-
re självständiga kommuner. Dessa konflikter är på intet sätt glömda 
idag. Denna historiska bild av partipolitikens roll i kommunerna ger 
ett perspektiv på resultaten i den här undersökningen som leder 
fram till frågan: I vilken utsträckning speglar den här undersökning-
ens bild av en demokratisk process utan politiker en ny företeelse 
eller en lång tradition?74  

DEMOKRATIUTREDNINGENS BILD AV DET 
FRIVILLIGA SAMHÄLLSENGAGEMANGET 

I den här bokens inledningskapitel fick Walzers argumentering för 
en församhälleligad välfärd fungera som en ingång i undersökning-
ens ämnesområde. När nu boken ska avslutas har jag valt att använ-
da mig av en text som enligt min läsning till stora delar uttrycker en 
liknande förståelse av det frivilliga samhällsengagemanget som Wal-
zers text förmedlar – den senaste demokratiutredningens slutbetän-
kande. Syftet med denna avslutande diskussion är att relatera den 
bild av det frivilliga samhällsengagemanget som den här undersök-
ningen har gett till ett konkret exempel på hur uttrycket det civila 
samhället används i den politiska diskussionen idag. Vilka spår av de 
två perspektiven inom civilsamhällesteorierna kan man se i slutbe-
tänkandet? På vilket sätt problematiserar slutsatserna i den här un-
dersökningen den bild av människors samhällsengagemang som 
slutbetänkandet förmedlar? 75 

 
73 Se t.ex. Holmberg & Weibull, 2004:56. Lägst förtroende har de politiska partierna. 

Mätningarna av förtroende för kommunstyrelser och politiska parti började genom-
föras i och med 1996 års SOM-undersökning. Det går därför inte att säga något om 
dessa skillnader har gällt under ett längre tidsperspektiv. Men relationen mellan för-
troendet för de olika delarna av den representativa demokratin har i stort sett varit 
den samma sedan 1996.   

74 Ett stöd för den senare tolkningen finns i Strömberg & Westerståhl, 1983:25 f., som 
i en utvärdering av 1974 års kommunindelningsreform drar slutsatsen att det efter 
sammanslagningarna hade blivit vanligare att medborgarna hade kontakter med 
förvaltningen än med förtroendevalda.  

75 Detta val ska inte förstås som att jag menar att slutbetänkandets författare aktivt har 
använt dessa teorier när de har formulerat sin text. Min utgångspunkt är snarare den 
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Enligt slutbetänkandet var utredningens huvuduppdrag att göra 
en politisk värdering av den rörelseriktning som utmärker den sven-
ska folkstyrelsen.76 Dessutom skriver utredarna längre fram i texten 
att utgångspunkten för hela utredningsarbetet har varit att utreda 
möjligheterna för medborgarna att göra sig gällande i samhällsut-
vecklingen.77 Det handlar således om en text som gör en politisk 
värdering av medborgarnas möjligheter att vara med och påverka 
det samhälle de lever i. 

I slutbetänkandet förekommer uttrycket det civila samhället (el-
ler civilsamhället) på ett antal ställen, utan att det kopplas till någon 
explicit definition. Men av användningen framgår att texten bygger 
på en förståelse av civilsamhället som en självständig samhällssekt-
or. Exempel på sådana formuleringar är:  

Såväl offentliga som privata aktörer måste inse sitt beroende av ett civilt samhälle 
som måste få stå fritt gentemot både marknad och stat för att utveckla den med-
borgaranda som hela folkstyrelsen har som grund.78  

Denna samhällssektor beskrivs bestå av olika former av medborgar-
sammanslutningar – bland annat föreningar, kooperativ och lokala 
utvecklingsgrupper – som bör få ha sin egen norm och behandlas 
utifrån sin egen särart.79 Här finns således tydliga inslag av den 
grundläggande förståelse av ett samhälle uppdelat i fristående sek-
torer som beskrevs i kapitel två – där civilsamhällets självständighet 
gentemot företrädesvis staten ses som viktig att värna om. 

När det gäller de olika perspektiven som jag har valt att renodla i 
kapitel två finns det i slutbetänkandet ett explicit avståndstagande 
ifrån den samhällssyn som det kommunitära perspektivet bygger på, 
samtidigt som man lika uttalat ger ett erkännande åt den grundläggan-
de samhällssynen i det nypluralistiska perspektivet. Men en mer in-
gående läsning av texten synliggör tydliga inslag av båda perspekti-

 
omvända – dvs. att texten kan ses som ett exempel på hur perspektivens kognitiva 
kartor är med och påverkar samhällsförståelsen på ett mer oreflekterat sätt.  

76 SOU 2000:1, sid. 16. I fortsättningen av detta avsnitt refereras till denna text med 
enbart sidangivelse.  

77 Sid. 194. 
78 Sid. 208. På sid. 37 återfinns den tydligaste definitionen av civilsamhället: ”Inom 

ramen för vad som kallas det civila samhället – utanför marknad, stat och familj”. 
79 På sid. 207 återfinns följande formulering: ”Att etablera föreställningen om en tredje 

sektor är också en bekräftelse på att föreningar, kooperativ, lokala utvecklingsgrupp-
er och liknande sammanslutningar har något viktigt gemensamt och att de tillsam-
mans har en betydelse i samhället på samma sätt som det privata näringslivet och 
den offentliga sektorn.”  



 
 
 
 
 
 

DET FRIVILLIGA SAMHÄLLSENGAGEMANGETS … 

 339 

ven.80 Författarna beskriver till exempel dels behovet av att skapa ar-
enor där medborgare med olika intressen kan mötas och att talet om 
civilsamhället inte får skymma att det också består av resursskillnader, 
intressemotsättningar eller olika kulturer, dels att en demokratisk stat 
är beroende av en medborgaranda som både kan och bör odlas och 
tränas – och som det är viktigt att alla medborgare omfattar.  

Dessutom finns det inslag av båda perspektiven i beskrivningen 
av vilken typ av insatser som människor gör i civilsamhället. Utred-
arna argumenterar för en ”deltagardemokrati med deliberativa kvali-
teter”81 och ser deltagandet i de medborgarsammanslutningar som 
civilsamhället består av som en central del i den demokratiska pro-
cessen.  Man säger sig bland annat vilja: 

 delvis lösgöra diskussionen om den svenska demokratin från dess dominerande 
bindning till stat, kommun och representativ demokrati för att starkare knyta 
den till det civila samhället. Alla medborgare ska ha jämlika möjligheter att 
delta i maktutövning.82  

Genomgående i texten betonas maktutövningen, i betydelsen med-
borgarnas deltagande på en beslutsnivå, på ett sätt som liknar den 
renodlat nypluralistiska förståelsen av civilsamhället. Men samtidigt 
kan man, på samma sätt som hos Walzer, se ett tydligt inslag av det 
kommunitära perspektivets förståelse när utredarna lyfter fram in-
satserna på en utförarnivå med formuleringar som:  

Civilsamhället har kommit att nytolkas som ett sätt att höja kvaliteten i såväl de-
mokratin som välfärdsstaten … I motsats till tidigare makt- och demokratiut-

 
80 Se sid. 35. Se även Bergh & Rubenson, 2001:15, som gör en liknande tolkning av 

texten när de skriver: ”Demokratiutredningen är kritisk till den kommunitära idén … 
om att vi borde ansluta oss till något slags gemensamt gott. … Trots detta hamnar 
utredarna i samma fälla som kommunitaristerna när de upphöjer aktivt medborger-
ligt deltagande till en plikt som är god i sig själv.” 

81 Sid. 23. Mycket kort kan det deltagardemokratiska idealet sägas betona betydelsen av 
att medborgarna är aktiva i politiken på andra sätt än att enbart välja sina represen-
tanter i val. Det handlar både om att delta genom att försöka påverka – att föra fram 
sina synpunkter och bilda opinion – och att delta direkt i beslutsfattandet – i brukar-
styrelser, grannskapssammanslutningar med mera. Förespråkarna för det deltagarde-
mokratiska idealet menar att deltagandet har olika utbildande effekter. Det anses ge 
ett ökat politiskt självförtroende; ett ökat politiskt intresse; en ökad politisk kunskap; 
samt bli mer toleranta och kompromissvilliga gentemot andra personers åsikter. Se 
t.ex. Gilljam & Hermansson, 2003:39; Jarl, 2003:128 f. Det deliberativa demokratiide-
alet betonar istället betydelsen av det demokratiska samtalet mellan medborgare och 
har en av sina utgångspunkter i Habermas, 1984, kommunikativa teori. Deliberativ 
demokrati handlar, enligt Teorell, 1998:357,  inte om ”medborgarnas lika rätt att vara 
med och bestämma, utan om deras lika rätt att vara med och bestämma sig.”  

82 Sid. 37. 
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redningar har vi valt att beakta den nya typen av gemensamt ansvarstagande utan-
för den offentliga förvaltningen som en aspekt på det moderna medborgarskapet.83  

Utifrån denna läsning av slutbetänkandet kan frågan ställas om upp-
delningen i två skilda perspektiv i teorierna om civilsamhället och 
dess samhällsfunktion är relevant att göra. Har jag, och andra kritis-
ka läsare av civilsamhällesteorierna, ägnat oss åt hårklyveri när vi pe-
kat på de olika perspektivens skilda utgångspunkter och samhälls-
förståelser? Mitt svar på denna fråga är föga förvånande nekande.84 
Jag avslutar därför det här avsnittet med att ta några av de slutsatser 
som redovisats i de föregående kapitlen till hjälp för att problemati-
sera den bild av medborgarnas samhällsengagemang som demokra-
tiutredningens slutbetänkande ger.85  

I slutet av slutbetänkandet tar utredarna upp tre olika anledning-
ar till oro när det gäller medborgarnas möjligheter att, genom sitt 
engagemang i civilsamhället, delta och ha inflytande i samhället. 
Den första anledningen till oro är, enligt utredarna, att klyftan mell-
an resursstarka och resurssvaga riskerar att öka ytterligare eftersom 
det är främst de som redan har gott om resurser som engagerar sig. 
Fallstudierna i den här undersökningen har synliggjort att en inrikt-
ning av engagemanget till en utförarnivå snarast verkar förstärka 
detta problem. Det betyder att den här undersökningen ger en mör-
kare bild av det nytolkade medborgarskapet än den som beskrivs i 
slutbetänkandet. Kombinationen att låta människors samhällsenga-
gemang bidra till både välfärdsproduktionen och den demokratiska 
processen verkar motverka en strävan efter en välfungerande demo-
krati – i alla fall om man som i slutbetänkandet definierar en sådan 
demokrati som att den:  

utmärks av ett effektivt och jämlikt deltagande. Med vår demokratiuppfattning 
innebär det ett samhälle med aktiva och ansvarstagande medborgare med lika 
möjligheter att påverka i sin vardag såväl som samhällsutvecklingen i sort. Alla 

 
83 Sid. 58. Jfr Walzers, 1997b, beskrivning av församhälleligandeprocessens två aspek-

ter – dels en vidgad medverkan i beslutsfattandet, dels ett ökat deltagande i det 
faktiska tillhandahållandet av olika välfärdstjänster. 

84 Jfr SCB, 2003:60, där författarna menar att det, trots den starka tilltron till svenskt 
föreningsliv och dess förmåga att lösa både våra välfärds- och demokratibehov, kan 
finnas skäl för ”att varna för en eftersläpande självförståelse som inte beaktar den ut-
veckling vi här skisserat”. 

85 I slutbetänkandet redogör utredarna för tidigare forskningsresultat på ett sätt som i 
huvudsak motsvarar min beskrivning i det här kapitlet. Vi har således till stora delar 
liknande referensramar för vår diskussion. 
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samhällsgrupper ska vara delaktiga i politiken. Den ska inte utformas av några 
få grupper, medan andra hamnar utanför.86  

Den andra anledningen till oro som utredarna tar upp har med or-
ganiseringen av engagemanget att göra. Utredarna pekar på att det 
börjat växa fram mer tillfälliga arbetsformer – främst nätverk och 
projekt – som alternativ till den traditionella folkrörelseorganiser-
ingen i stabila och hierarkiska organisationer.87 Denna utveckling 
bekymrar utredarna eftersom de menar att:  

Nätverkskulturens utbredning utmanar på flera sätt folkrörelsedemokratin. Den 
skapar förutsättningar för snabba initiativ och ett mer handlingsinriktat deltag-
ande, vilket gynnar medborgarnas möjlighet till ett effektivt deltagande. Å andra 
sidan skolar folkrörelserna medlemmarna i demokratiskt utövande, genom att 
lära dem mötesteknik i en representativ demokrati. ... I ett nätverkssamhälle 
riskerar detta att förbises, där i stället medborgare med ett gemensamt intresse 
knyter sig samman och tillsammans aktivt arbetar för att främja just detta int-
resse.88  

Det är en förståelse av de nya villkoren för den demokratiska pro-
cessen som till stora delar överensstämmer med tolkningen i den 
här undersökningen. Dock finns en viktig skillnad. I den här under-
sökningen ses inte organisationsformen i sig som den grundläggan-
de mekanismen för denna utveckling. Den organiseringsform som 
slutbetänkandet beskriver finns i de här studerande processerna 
men enligt min tolkning är den resultatet av den fokusering på den 
konkreta målsättningen att få till stånd den efterfrågade servicen 
som är så tydlig i de fyra fallstudierna. Och denna målsättning kan i 
sin tur ses som följden av att det var centrala välfärdstjänster som 
engagemanget gällde. Återigen finns en tydlig koppling till civilsam-
hällets utförarroll. 

Som den tredje anledningen till oro tar utredarna i slutbetänkan-
det upp att medborgarsammanslutningarnas förhållande till den of-
fentliga sfären och samhällsföreträdare inte sällan är problematiskt. 
Problemen ligger enligt utredarna i första hand i statens och kom-
munernas klåfingrighet. De säger sig vara medvetna om att det före-
ligger en målkonflikt mellan ekonomisk effektivitet och demokratin 

 
86 Sid. 210. 
87 Jfr Christensen & Isen, 2001, som diskuterar hur ändrade samhällsformer reflekteras 

i uppkomsten av nya alternativa organisationsformer. 
88 Sid. 204.  
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men skriver samtidigt att mindre detaljregleringar och mer generella 
stöd kan medföra att fler idéer tas tillvara, vilket både stärker demo-
kratin och effektiviteten. Bilden att medborgarnas engagemang kan 
leda till både effektivitet och demokrati stämmer överens med fall-
studierna i den här undersökningen. I Vetlanda och på Holmön fick 
grupperna vara med och ha ett inflytande i beslutsprocessen. Ett re-
sultat av detta engagemang var att man utvecklade många otradi-
tionella lösningar som dessutom var kostnadseffektiva. Den lösning 
som utredarna föreslår för att komma tillrätta med problemen för-
knippade med medborgarsammanslutningarnas relationer till stat 
och kommun får dock inget stöd i den här undersökningen. I slut-
betänkandet står:  

Medborgarna måste få ett större direkt utrymme för demokratisk organisering för 
att konstruktivt lösa de problem som gäller vissa geografiska eller funktionella 
delar av kommunen. Det kan vara föreningar av skilda slag, lokala utvecklings-
grupper, entreprenörer inom den sociala ekonomin, och andra driftsformer eller 
kontaktkommitéer. Vår strävan är alltså att vidga medborgarnas, inte kom-
munernas politiska spelplan.89  

Men är det verkligen fråga om två separata spelplaner? Utgångs-
punkten för den här undersökningen har varit att det handlar om 
samarbetsprocesser och det finns inget i fallstudierna som tyder på 
att det skulle vara en felaktig utgångspunkt. Istället menar jag att 
analysen visat att civilsamhällesteoriernas uppdelning av samhället i 
självständiga sektorer leder fel. Förutsättningarna för medborgarnas 
samhällsengagemang handlar snarare om hur spelet spelas på en ge-
mensam spelplan. Enligt den här undersökningen är det i interakti-
onen mellan medborgarna och företrädarna för stat och kommun 
som inflytandet och delaktigheten blir reell. Det kommer speciellt 
tydligt till uttryck i processen i Åmot. Gruppen där började känna 
frustration och vanmakt när kommunen, utifrån sin dåliga ekonomi, 
började ställa högre effektivitetskrav på kooperativets verksamhet. 
Men frustrationen och vanmakten berodde, enligt ovanstående ana-
lys, inte i första hand på kommunens ökade krav på verksamheten. 
Dessa krav visade gruppens medlemmar en förståelse för. Större 
betydelse hade istället att gruppmedlemmarna ansåg sig vara ansvar-
iga för en verksamhet som de inte hade någon reell chans att påver-
ka. De upplevde sig sakna inflytande och kände sig inte delaktiga. 
 
89 Sid. 246. 
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Och denna erfarenhet var resultatet av att gruppens interaktion med 
kommunens representanter inte hade fungerat.90 Diskussionen i ka-
pitel elva pekade dessutom på att samarbeten kostar. Ska två parter 
som inte är vana att samarbeta hitta fram till en långsiktigt hållbar 
samarbetslösning verkar det krävas att transaktionsresurser investe-
ras i samarbetet i sig. Det är ett resultat som innebär att bilden av 
det frivilliga samhällsengagemanget som en outnyttjad resurspoten-
tial kompliceras. Speciellt gäller det om man vill att utnyttjandet av 
medborgarnas resurser också ska leda till en känsla av delaktighet.  

Slutligen vill jag lyfta fram ett resultat ifrån den här undersök-
ningen som synliggör en grupp aktörer som i slutbetänkandet är i 
det närmaste osynliga – tjänstemännen.91 Den här undersökningen 
har visat att tjänstemännen hade en avgörande betydelse för proces-
sernas utveckling.92 Man kan tolka slutsatserna i undersökningen 
som att en fungerande kommunikation i den demokratiska proces-
sen inte enbart är viktiga i medborgarnas samtal med varandra. Be-
tydelsen av de deliberativa kvaliteter som utredarna betonar i sin 
demokratidefinition återfinns i den här undersökningen men i ett 
annat sammanhang.93 Det verkar vara minst lika viktigt med en reell 
dialog i interaktionen mellan medborgarna och tjänstemännen som 
mellan medborgarna själva. Det var i första hand i de processer där 
tjänstemännen aktivt bjöd in grupperna till en reell dialog som pro-
cesserna gav ett bidrag till den demokratiska processen – i betydel-
sen att engagemanget innebar ett reellt inflytande. Vill man förbättra 
medborgarnas möjligheter till inflytande verkar det därför vara 
minst lika viktigt att skola tjänstemännen i medborgaranda och ett 
deltagardemokratiskt ideal som att skola medborgarna. När det inte 

 
90 Jfr Theodorsson, 2001:140, som sammanfattar sin undersökning av lokala aktions-

grupper med bl.a. följande formulering: ”Jag har försökt framhäva att en grupps ev-
entuella påverkan bestäms i ett möte mellan gruppen och gruppens maktresurser, 
och de hinder och barriärer gruppen står emot”.  Många av de hinder och barriärer 
som han lyfter fram kan kopplas till hur grupperna bemöttes av kommunernas politi-
ker och tjänstemän, t.ex. om grupperna sågs som värdiga motparter med rättmätiga 
krav eller som företrädare för ett särintresse. 

91 När utredarna i slutkapitlet sammanfattar sin diskussion lyfts ämbetsmännens roll 
fram i ett kort avsnitt. Detta görs i första hand utifrån tanken att det är viktigt att den 
förvaltande sidan av statens organisationer är öppen och att medborgarna ska veta 
vem de kan utkräva ansvar av. Och att man utvecklar ett system som skyddar med-
borgarna ifrån misstag och missgrepp från myndigheternas sida. 

92 Jfr Olsson, 2000:27 f., som beskriver hur samverkan mellan frivilligorganisationer 
och kommuner i hög grad är kopplad till tjänstemännen som personer och inte till 
deras funktion i organisationen. 

93 Se not 81 ovan för en definition av deliberativ demokrati. 
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fanns något intresse ifrån tjänstemännens sida stod sig medborgar-
sammanslutningarna i de studerade processerna tämligen slätt. Eller 
för att fortsätta spelplansmetaforen ovan – resultaten i den här 
undersökningen talar för att det är tjänstemännens lag som måste 
bjuda in till spel. Om tjänstemännen bestämmer sig för att enbart 
spela med varandra, på sin egen planhalva, har medborgarlaget små 
möjligheter att komma in i spelet – oavsett hur mycket de tränar 
eller hur angelägna de än är att få spela. Och om medborgarna inte 
släpps in i spelet ökar risken för att den studerade typen av sam-
arbetsprojekt bidrar till att frågan – Vad kan medborgarna göra? – i 
första hand tolkas retoriskt av medborgarna – som ett resignerat 
och desillusionerat konstaterande.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

SUMMARY 
During the last decade the interest in what citizens can contribute 
when it comes to collective welfare services has increased in Swed-
en. In the public debate about how to keep up the quality of the 
service – with greater demands and less resources – voluntary con-
tributions are often described as a possible (part) solution. At the 
same time, we lack knowledge about what happens when voluntary 
organizations cooperate with the state or the municipalities to pro-
duce different kinds of welfare services.  

This study is an attempt to fill some of that knowledge gap. The 
empirical material consists of four qualitative case studies. In each 
case I have studied a cooperation project between, on the one hand, 
organizations canalizing the voluntary contributions of the citizens1 
and, on the other hand, organizations within the public sector, i.e., 
municipalities and administrations. The study is delimited to two 
different service areas – elderly care and road maintenance. In two 
of the cases the groups cooperated with the municipalities to start 
cooperative elderly homes in villages in the periphery of the munici-
palities. In the other two cases the groups cooperated with both 
local organizations within the Swedish Road Administration and the 
municipalities to improve rural state roads.2 For each service area I 
have studied one case where the interaction between the organizati-

 
1 In the following text called groups. 
2 The roads in question are the responsibility of the Swedish Road Administration. 
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ons has been relatively smooth and with few complications, and 
one case with more obvious complications.  

The aim of the study is twofold. The first purpose is to identify 
factors that can have an influence on this kind of cooperation pro-
jects – both negatively and positively – and what consequences dif-
ferent combinations of conditions can lead to when it comes to the 
possibility for citizens to participate in this kind of cooperation 
projects. Why did the groups’ involvement differ between the four 
studied processes? And what factors could contribute to the expla-
nation of how these differences arise? To answer these questions I 
use a theoretical frame based mostly on two perspectives from the 
field of organization theory, i.e., resource dependency and instituti-
onal theory. The second purpose has been to discuss the relevance 
of civil society theories, especially the picture the theories give of 
citizens’ involvement in the society. In what degree can the cogniti-
ve maps provided by the civil society theories be said to be true for 
the processes in these four case studies? To answer this question I 
use the results from the first part of the study and compare them 
with two perspectives within the civil society theories, i.e., the 
communitarian and the new pluralism perspective.  

The first chapter gives an introduction to the field of study. In 
chapter two I discuss the theories about civil society in two ways. 
First, I identify two perspectives in this theoretical field that I mean 
have had great influence on the Swedish use of the concept civil 
society. The first perspective – the communitarian perspective – 
describes civil society as a space for citizens to be voluntarily invol-
ved in the production of collective services. Then citizens come to-
gether and realize their dependence on each other – which brings 
about a greater feeling of solidarity and mutual responsibility in a 
society. The other perspective – the new pluralism perspective – 
instead points out the democratic potential of the civil society. 
Here the civil society is a space where citizens should come togeth-
er in a decentralized democratic process and in that way be involv-
ed in the decisions made about the society. In the second part of 
this chapter I discuss the shortcomings of the analytical use of this 
theoretical field and position the perspectives in the area of the po-
litical and ideological discussion. 

To handle the problems with an analytical use of the civil socie-
ty theories the analytical frame for this study is instead built on con-
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tributions to the field of organizational theory. This analytical frame 
is presented and discussed in chapter three. According to this frame 
organizations are important collective actors in a society. Therefore 
studying interaction between organizations can give essential contri-
butions to the understanding of different societal phenomena. The 
phenomenon in focus in this study is citizens’ voluntary involve-
ment in society. And to study this phenomenon I analyze four dif-
ferent interaction processes between organizations – the above 
mentioned cooperation projects. The analytical frame has a process 
perspective, i.e., different aspects of the interaction are assumed to 
influence each other in both ways. All factors are assumed to be 
influenced and to influence the processes. 

In chapter four I discuss different methodological considerati-
ons and present how the case studies have been performed. All in 
all I have interviewed twenty keypersons in ten organizations. They 
were identified as keypersons because of their roles in the cooper-
ation processes. Together with the interviews I have studied docu-
ments and newspaper articles and other sources for relevant infor-
mation. The fifth chapter contains descriptive presentations of the 
four interaction processes that have been studied. In chapter six to 
eleven I discuss different aspects of the interaction processes. The 
subject for chapter six and seven is factors connected to the differ-
ent actors, i.e., the groups in chapter six and the administrations and 
municipalities in chapter seven. Chapter eight contains a discussion 
of different terrain factors, i.e., factors that have had an effect on 
the processes but are not directly linked to the organizations identi-
fied above. In chapter nine I use the resource dependence theory 
and discuss both the asymmetry in the dependence relation between 
the actors and how an organization in a power position can choose 
in what extent it wants to control the interaction. The tenth chapter 
has its departure in institutional organization theory. Here I discuss 
the importance of different cognitive frames, especially what happ-
ens when the organizations have different understanding about the 
activity they try to get started. In chapter eleven I introduce some 
new theoretical influences and discuss how the interaction proce-
sses can be seen as cooperation dilemmas. And how communica-
tion and transaction costs can contribute to the understanding of 
how institutionalized cooperation forms can become a disadvantage 
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to the processes, i.e., because they introduce a possible short cut 
and reduce the need for investing transaction resources. 

In chapter twelve all the results from chapter six to eleven are 
put together to four different theoretical scenarios – one for each 
case study. Some of the factors identified in the previous chapters 
did not differ between the four processes. Most of those common 
conditions are group factors. All interviewed representatives of the 
groups described similar pragmatic motives for their involvement. 
They had all identified a problem with an essential service – the 
elderly care or the road maintenance – and decided to invest their 
time and other resources to try to solve that specific problem.3 The 
groups also had similar resources and organized them in a similar 
way. The groups consisted of a few people, all in possession of re-
sources relevant to the current cooperation project, and were orga-
nized as small core groups with informal and flexible networks con-
nected to them. The networks were only mobilized then they were 
needed for special tasks. Due to the pragmatic motive and instru-
mental organization I describe the groups actions as goal rational.  

The factors connected with the administration and municipality 
organizations differ more between the four processes and covariate 
also with the degree of complications in the processes. One import-
ant factor seems to be to what extent keypersons in these organiza-
tions identify a real problem with the service in question. But one 
of the main results from the study is the importance of the civil 
servants. In the processes that engaged civil servants who were 
characterized as problem solvers – with willingness for alternative 
solutions – and also were positive to the idea of cooperation with 
the citizens, the processes had fewer complications and the group 
members felt more involved. Then it comes to the resource depen-
dence perspective all four processes showed an asymmetry in the 
dependence relation. The groups were to a much larger extent de-
pendent of the administrations’ and municipalities’ resources than 
vice versa. But in the processes with fewer complications the admi-
nistration and the municipality did not use their opportunity to con-
trol the processes in the same way as in the processes with more 
complications. And in the processes with fewer complications the 
processes developed in a way that balanced, to some extent, the 
 
3 But how essential they thought the problem was differed between the groups and 

covariate with the degree of complications in the processes. 
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asymmetry, i.e., the resources controlled by the groups became mo-
re interesting for the administrations and municipalities. Another 
result was the importance of how much the understanding of the 
problem differed between the actors in a process. In the processes 
with more complications the groups’ definition of the problem to 
be solved differed more from the problem identified by the admini-
strations and municipalities. And more important, the processes did 
not develop in a way that made it possible for the actors to come to 
an agreement of a common definition. One possible explanation to 
this difference is proposed, i.e., the processes with fewer complica-
tions were among the pioneers when it comes to this kind of co-
operation projects – in each service area – and could therefore not 
use the short cut of an institutionalized cooperation form. The two 
processes with most complications, on the other hand, were follow-
ers. By using an institutionalized cooperation form they could in-
vest less resources in the cooperation itself – transaction resources 
– but as a result the actors did not communicate sufficiently enough 
and therefore did not develop a mutual understanding and trust. 

Finally, in chapter thirteen I compare the results described abo-
ve with the two pictures of citizens’ involvement in society that the 
two perspectives of civil society theories give. In one way the results 
support the understanding of the citizens’ involvement of both 
perspectives. All four cases support the idea that this kind of invol-
vement enhances the feeling of solidarity and responsibility in the 
community. And in the processes with fewer complications you can 
also say that the processes have contributed to a decentralized de-
mocratic process.  

Both these results are described by the interviewed group mem-
bers as unintended consequences – the group members had not 
thought that their involvement could give these effects. But when 
looking deeper in to the studied processes, the unintended conse-
quences were influenced by some of the above-described factors in 
a way that complicate the understanding of citizens’ involvement in 
the society. In this last chapter I have delimited the discussion to 
two such aspects, i.e., the pragmatic motive and the dominating 
position of the municipalities and the Road Administration organi-
zations in the processes. The group members decided to get invol-
ved in the cooperation projects because they wanted to get an iden-
tified problem in the elderly care or the road maintenance solved, 
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and because they did not think it was realistic to expect the muni-
cipalities or the local organizations of the Road Administration to 
sort the problem out by themselves. This pragmatic motive influ-
enced the way the groups organized their own work – in small in-
formal core groups surrounded by a network of people with inter-
esting resources. This means that they chose an organizational form 
that was effective for their purpose, but not for the unintended 
consequences. As the group of citizens really involved was small, 
the greater solidarity and responsibility, and the contribution to the 
democratic process, only reached a few citizens.  

The other aspect, the dominating position of the municipalities 
and the Road Administration local organizations in the processes, 
had most effects on the democratic process. The municipalities and 
the Road Administrations did control the cooperation projects by 
their control of the resources needed to get the problems solved. 
The groups had to try to give these organizations something that 
could make them interested in participating in the cooperation pro-
jects. And by canalizing their resources to the production of the 
actual service the groups could offer a cost effective solution for 
the municipalities and the Road Administrations. But this led to the 
consequence that the groups did not participate at the decision-level 
in the way they were interested in doing. Their contributions to the 
democratic process were limited by their role as service producers.       

  In this last chapter I also discuss how the findings in the study 
to a large extent are supported by earlier research results about the 
development of Swedish social movements and voluntary/non-
profit/non-governmental sector, i.e., that this sector has been, and 
still are, unequal and has become more service oriented. I also point 
out that in this study the politicians have been almost invisible and 
discuss these results in relation to previous research about how the 
political parliamentary system has great problems. Here I conclude 
that the citizens interviewed in this study want to be involved in a 
democratic process but do not see this involvement as political. The 
chapter ends with a comparison of the results in this study with the 
understanding of citizens’ involvement that is expressed in the latest 
official report about democracy in Sweden 
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FALLSTUDIEMATERIAL – HOLMÖN1 
Intervjuer 

Bengt Bäckström, (1999-12-07).  Ordförande i föreningen ”Seviceboende i Hol-
mön, ekonomisk förening”. 

Vivan Olskog, (1999-12-13). F.d. äldreomsorgschef i Sävar kommundel, Umeå 
kommun. 

Ann-Christin Olsson, (1999-12-07). Äldreomsorgschef i Sävar kommundel, 
Umeå kommun. 

Elise Tegström, (2000-02-14).  Styrelseledamot i föreningen ”Seviceboende i 
Holmön, ekonomisk förening”och f d föreståndare på Kaplangården. 

 

Publicerat material2 
Glader, S-E. & Ruda, B., 1993, Levande kustbygd. Wasa: Kvarkenrådet, Scrip-

tum.  
Holmön – i våra hjärtan: Om liv, historia och traditioner på Holmön, 1989, Umeå: 

Holmöns stugu- och intresseförening. 
Janzén, O., 1989, ”Om Holmöns första kyrka och begravningsplats”. I Holmön 

– i våra hjärtan: Om liv, historia och traditioner på Holmön, 1989. Umeå: Holmöns 
stugu- och intresseförening. 

Kommunaktuellt, 1986, nr 21, s 14-15. ”Inte blev det någon kö för att flytta till-
baka!”. 

Landskommunernas Tidskrift, 1957, nr 9, september, s 531-534. ”Sveriges minsta 
kommun – Holmön, en borttynande kommun?”. 

Umeå Fritid, 1999, Holmöarna – en naturguide. Fritid och friluftsliv i Umeå nr 
10. Umeå Fritid, Umeå. 

Umeå Kommun, 2000, Korta fakta om Umeå kommun 2000. Information & 
Media, Statsledningskontoret, Umeå kommun, Umeå. 

Västerbottens bygd och folk , 1952. Stockholm: Hembygdslitteratur. 
Västerbottens-Kuriren, 890415, s 6, ”Holmöbor vill bo kvar”. 
Västerbottens-Kuriren, 900117, s 17, ”Nu har de blivit myndiga: Svåraste nöten 

är Holmön”. 
Västerbottens-Kuriren, 900614, s ??, ”Information: Service Holmön”. 
Västerbottens-Kuriren, 900614, s 16, ”Efter holmöbornas protester: Vägverket 

stoppar Boierths färja”. 

 
1 Fallstudien genomfördes vintern 1999/2000, med vissa kompletteringar vid senare 

tillfällen. De referenser som redovisas här är ett urval av det empiriska material som 
använts i studien.  

2 Databassökningarna för fallstudien på Holmön gav 67 artiklar i Västerbottens-
Kuriren under perioden ifrån början av 1988 till början av 2000 som alla innehöll in-
formation om Holmön och relationen till bl.a. kommunen. I artiklarna behandlas i 
första hand följande ämnen: 19 st handlar om olika utvecklingsprojekt på ön; 10 st 
om färjeförbindelsen till fastlandet; 9 st om servicen på ön; 9 st om landsbygds-
veckling i ett vidare perspektiv; 8 st om olika problem som det utsatta läget innebär; 
5 st om olika konflikter mellan öborna; 4 st om kommunen och dess service mer i 
allmänhet; 2 st äldreboende på ön; 1 st om relationen mellan öborna och staten. 
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Västerbottens-Kuriren, 900614, s 16, Kompakt motstånd hos öbor”. 
Västerbottens-Kuriren, 900614, s 16, Besviken Boierth: De vågar inte diskutera 

sakligt”. 
Västerbottens-Kuriren, 900710, s 10, ”Holmön ska utvecklas!”. 
Västerbottens-Kuriren, 911206, s 15, ”Projekt levande kustbygd: Studerade skär-

gården på Holmön”. 
Västerbottens.Kuriren, 981013, s 2., ”Vart tog politikerna vägen? Politikerna be-

hövs i det lokala utvecklingsarbetet.” 

Internet 
www.holmon.com –  Holmöns hemsida. 
www.umea.se – Umeå kommuns hemsida. 

Opublicerat material 
Avtal, 1994,. Avtal mellan Serviceboende i Holmön ek. förening och Sävar 

kommundelsnämnd.  
Avtal, 1997, Avtal mellan Serviceboende i Holmön ek. förening och Sävar 

kommundelsnämnd 
Framtidsfolket på Holmön, 1999, Projektbeskrivning för den lokala utvecklings-

gruppen ”Framtidsfolket på Holmön”. 
Informationstavla vid Båtmuseet på Holmön. (Vid mitt besök på ön i oktober 

1999.) 
Protokoll , 910209, Protokoll från den konstituerande föreningsstämman i 

”Serviceboende i Holmön, ekonomisk förening”. 
Protokoll, 1991-1997,  ifrån olika styrelsesammanträden i ”Serviceboende i 

Holmön, ekonomisk förening. 
Protokoll, 1991-1997, ifrån årsmöten i ”Servcieboende i Holmön, ekonomisk 

förening”. 
Servicehus/gruppboende på Holmön, 1990, Skrivelse till kommundelsnämden i 

Sävar från arbetsgruppen ”Servicehus på Holmön” daterad 901105. 
Sävar kommundel, u å, Fakta om Sävarkommundel. 
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FALLSTUDIEMATERIAL – NORRA VENJAN3 
Intervjuer 

Bo Bävertoft, Bo Skogvik och Börje Staffas (2001-10-08). Gruppintervju med rep-
resentanter för Vägverkets organisation i Dalarna. Planeringsansvarig för 
vägarna i Dalarna; ansvarig för drift och underhåll för det allmänna vägnätet 
i Dalarna; samt projetledare för det aktuella projektet. 

Kenneth Eriksson och Ingemar Bixo (2001-06-06). Gruppintervju med represen-
tanter för Norra Venjans Intresseförening. Ordförande i föreningen respek-
tive samordnare för intresseföreningens arbete med vägprojektet. 

Jonny Nilsson (2001-06-07). Gatuchef i Mora kommun och kommunens kon-
taktperson i vägprojektet. 

Publicerat material4 
Kommunfakta Mora, 2003, (Producerat av SCB. Hämtad ifrån kommunens 

hemsida – www.mora.se.) 
Mora Tidning, 940518, s ??, ”Stormöte om Venjans framtid”. 
Mora Tidning, 950313, s ??, ”Handlingsplan överlämnad: Nu är Venjan på fall-

repet”. 
Mora Tidning, 951211, s ??, ”Hur rusta vägar utan pengar?”. 
Mora Tidning, 980909, s 8, ”Storm över dålig Studentväg”.  
Mora Tidning, 990118, s 6, ”Bybornas egna förslag ska föra Venjan framåt”. 
Mora Tidning, 990322, s 7, ”Korna är en tröst i bedrövelsen”. 
Mora Tidning, 990512, s 13, ”… och snart har Venjan inte kvar någon bank”.  
Mora Tidning, 991210, s 2, ”Venjabygden har kreativa och positiva människor”. 
Mora Tidning, 991213, s 6, ”Venjan på regeringskansliet: Glesbygdens problem 

kan hjälpa till att lösa segregationen i storstaden”. 
Mora Tidning, 000804, s 7, ”Mora byar”. 
Mora Tidning, 000804, s 7, ”Det finns två Venjan”. 
Mora Tidning, 000623, s 9. ”Kenneth kämpar för Venjan”. 
Mora Tidning, 010622, s 8, ”Mottsättningar mellan norra och södra Venjan”. 
Projekt Landsbygdsvägen, 1997, Slutrapport från ett samarbetsprojekt mellan 

Vägverket och Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva. Borlänge: Vägverket; 
Stockholm: Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva. 

 
3 Fallstudien genomfördes sommaren/hösten 2001, med vissa kompletteringar vid sen-

are tillfällen. De referenser som redovisas här är ett urval av det empiriska material 
som använts i studien. 

4 Databassökningarna för fallstudien i Norra Venjan gav ca 160 artiklar i Mora Tidning 
under perioden ifrån början av 1994 till november 2001 som alla innehöll informati-
on om Norra Venjan och byns relation till Mora kommun. Av artiklarna behandlar 
ca 50 st Norra Venjans Intresseförenings arbete med att försöka hitta ett sätt för 
bygden att överleva, tillsammans med ett mindre antal mer allmänna beskrivningar 
av olika arbetet med lokal utveckling. Knappt 70 artiklar behandlar på olika sätt sam-
hällsservicen i Venjans socken, i första hand hur Intresseföreningen, eller grupper av 
befolkningen, antingen kräver eller vädjar om att ska förbättras eller ska bli kvar i 
bygden.  
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Solders, Severin, 1952, ”Inledning”. I Venjans församling 350 år. Faksimilutgåva 
1997. Saknar förlagsort och förlag. 

Venjans Sockensommar, 2001, Årg 11, s 18, ”Glesbygdens resurser allt viktigare”.  

Internet 
www.mora.se – Mora kommuns hemsida. 
www.venjanglob.se – Hemsida för projektet Mötesplats Venjan. 
www.venjan.se  – Norra Venjans Intresseförenings hemsida. 

Opublicerat material 
Arbetsgruppen, 1995-1998, Diverse arbetsmaterial – t ex beräkningar, trans-

portstatistik, tjälavstängningsstatistik etc. 
Bo Bävertofts personliga minnesanteckningar ifrån upptaktsmötet, 951207, och 

ett möte i Norra Venjan, 960401. 
Dalatrafik, 961120, Brev till Intresseföreningen ifrån en trafikplanerare på Da-

latrafik. 
Dokumentation och redovisning av LV1040, delen Venjan – Lima, för Norra Ven-

jans Intresseförenings deltagande i projektet Landsbygdsvägar.  
Folkrörelserådet och Vägverket, 1994-1997, Diverse informationsmaterial om ut-

vecklingen i Projekt Landsbygdsvägen. 
Mora kommun, u å, Opublicerad befolkningsstatistik. 
Norra Venjans Intresseförening, 940829, Skrivelse till Bo Bävertoft på Vägverket i 

Falun. 
Norra Venjans Intresseförening, 960530, Skrivelse till Börje Staffas på Vägverket i 

Falun. 
Norra Venjans Intresseförening, 961122, Skrivelse till Kommunalrådet Håkan 

Eriksson, Malung kommun. 
Norra Venjans Intresseförening, 970124, Inbjudan till projekteringsträff. 
Norra Venjans Intresseförening, 971118, Kallelse till vägmöte ang. Lv 1040, 
Norra Venjans Intresseförening, 971216, Inbjudan till vägmöte ang. Lv 1040.  
Sinova, 1996, Projekt Landsbygdsvägen: Beskrivning av sex lokala vägprojekt. Läges-

rapport september 1996 
Sinova, 1997, Projekt Landsbygdsvägen, 6 lokala projekt. Lägesrapport januari 

1997. 
Vägverket, 940926, Svar på Intresseföreningens skrivelse (940829). 
Vägverket, 990118, PM om utveckling av det lågtrafikerade vägnätet i glesbyg-

den. Skriven av Örjan Oscarsson, representant för Vägverkets region Mitt i 
Projekt Landsbygdsvägen. 

Vägverket, u å, Projektsammaställning för den aktuella vägen. Utskrift ur Väg-
verkets Projektledningssystem, 011008. 
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FALLSTUDIEMATERIAL – VETLANDA5 
Intervjuer 

Kjell Elofsson (2001-05-15). Ordförande i Bäckaby sockenråd och deltog som 
representant för lokala utvecklingsgrupper i den idé- och arbetsgrupp som 
ledde Folkrörelserådet och Vägverkets rikstäckande “Projekt Landsbygds-
vägen”. 

Beiet Ivarsson (2001-05-29). Projektledare vid Vägverket region Sydöst. Arbetar 
bl a som beställare av drift- och underhållsåtgärder. Har fungera som Väg-
verkets kontaktman i flertalet av de samarbetsprojekt som skett i Jönköp-
ings län. 

Jan Johansson (2001-05-15). Näringslivschef i Vetlanda kommun och deltog 
som kommunreprepresentant i den idé- och arbetsgrupp som ledde Folk-
rörelserådet och Vägverkets rikstäckande “Projekt Landsbygdsvägen”. 

Kjell-Åke Nottemark (2001-05-16). Representant för Fröderyds sockenråd. 

Publicerat material6 
Entreprenad, 1997, nr 15, s 24, ”Snabbt resultat när byborna gick samman”. 
Kommunfakta Vetlanda, 2004. (Producerad av SCB; Hämtad som pdf-fil ifrån 

kommunens hemsida – www.vetlanda.se.) 
Projekt Landsbygdsvägen, 1997, Slutrapport från ett samarbetsprojekt mellan 

Vägverket och Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva. 
Smålandstidningen, 881124, s 22. “Debattafton i Vetlanda: Första steget mot 

bättre vägar”. 
Smålandstidningen, 900703, s 3, ”Glädjebud till Karlstorp-Kråkshult: Extra väg-

miljoner beviljade”. 
Smålandstidningen, 900913, s 16, ”Startskott för sponsring av glesbygdsvägar”. 
Smålandstidningen, 910716, s 2. ”Vetlanda i topp för avfolkning i glesbygd: Min-

us 11,2 procent på 10 år”. 
Vetlanda kommun, 2004, Fickfakta. (Hämtad som pdf-fil ifrån kommunens 

hemsida – www.vetlanda.se) 
Vetlandaposten, 860408, s 3, ”Vägförtvivlan: Skam för bygden med ’nyplöjd 

åker’”.  
Vetlandaposten, 861120, s 4, ”I Strasbourg om glesbygd: Vår modell vann ge-

hör”.  
Vetlandaposten, 870123, s2, ”Glesbygdsdelegationen: Vetlanda modell för andra 

kommuner”.  
 
5 Fallstudien genomfördes våren/sommaren 2001, med vissa kompletteringar vid sen-

are tillfällen. De referenser som redovisas här är ett urval av det empiriska material 
som använts i studien. 

6 Genomgången av mikrofilmer av Vetlandaposten, i viss utsträckning Smålandstid-
ningar, för perioden 1986-1991 gav ca 180 artiklar som sammantaget både gav en 
bild av situationen för de glest bebyggda delarna av Vetlanda kommun och en in-
blick i synen på vägarna och Vägverket i kommunen. Av dessa artiklar handlade ca 
40 st om olika landsbygdsfrågor och ca 100 st om olika vägprojekt och befolkning-
ens missnöje med dåliga vägar. Till dessa ska läggas ca 30 artiklar som handlade om 
den s k Västerleden.  
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Vetlandaposten, 870323, s 3, ”Startskott i Ramkvilla: Rikskampanj mot avfolk-
ning”.  

Vetlandaposten, 870324, s 3, ”Ramkvilla rätt ort för Hela Sverige”.  
Vetlandaposten, 871015, s 9, ”Besvikna Järnforsebor: Känner sig lurade. Ingen 

förbättrad skolväg före 1990.”  
Vetlandaposten, 871128, s 10, ”Glesbygdssatsning ar i Ramkvilla presenteras på 

Elmia-mässa”.  
Vetlandaposten, 880429, s 7, ”Flerårigt krav på upprustning av väg: Förutsätt-

ning för levande landsbygd”.  
Vetlandaposten, 880614, s 3, ”Aktionsgrupp mot Västerleden har vaknat: Nu 

skall beslutsfattarna omvändas!”.  
Vetlandaposten, 880702, s 9, ”Lastbilen i diket efter traktormöte”.  
Vetlandaposten, 880813, s 3, ”Aktionsgruppen mot Västerleden: Överlämnar 

protestlistor till Elmeke”.  
Vetlandaposten, 880817, s 5. ”Vetlanda- och Eksjösocknar i glesbygdsutredning: 

Unikt projekt för bättre landsortsvägar”. 
Vetlandaposten, 881122, s 2, ”Glasnost modell vägverket: Nu ska glesbygdsfolk-

et få sin chans”. 
Vetlandaposten, 890127, s 2, ”På väg mot en bättre väg?: Nu orkar vi inte längre”. 
Vetlandaposten, 890203a, s 2, ”Seminarium i Holsbybrunn: Vägarna sämst i 

östra länet”. 
Vetlandaposten, 890203b, s 2, ”Markägare ställer gärna upp med aktuella väg-

förbättringar”.  
Vetlandaposten, 890922, s 7, ”Västerleden-debatt: Vi måste fullfölja”.  
Vetlandaposten, 891012, s 7, ”Kampen mot Västerleden går vidare”.  
Vetlandaposten, 900411, s 16. ”70-åringen grep yxa. Hotade vägmästaren”.  
Vetlandaposten, 900823, s 8, ”Envishet ger resultat…: Efter åtta års brevskriv-

ande har det hänt något med vägen”.  
Vetlandaposten, 901013, s 2, ”Passar trafiken som hand i handske”.  
Vetlandaposten, 910320, s 5, ”Tiden den går: Vägprojekt i glesbygd har hållit på 

i 60 år”. 
Vetlandaposten, 910717, s 5, ”Bot mot glesbygdshot: vägbyggen och ny politik”. 
Vetlandaposten, 911015, s 3, ”Frivilliginsats blev enda utväg för vägen”. 
Vetlandaposten, 911211, s 5, ”Ideellt arbete ger bättre väg”. 
Vägskälet, 1999a, nr 4, s 8. ”EU-bidrag bra för landsbygdsvägarna”. 
Vägskälet, 1999b, nr 4, s 9. ”Bra med en riktig väg”. 

Internet 
www.vetlanda.se – Vetlanda kommuns hemsida. 

Opublicerat material 
Projekt Glesbygdsvägar – slutrapport 6 oktober 1989. 
Rune Edstöm Production AB, u å, ”Man får aldrig ge upp” Ett reportage om 

Landsbygdsvägen 15 min. Videoband. 
Sinova, 1996, Projekt Landsbygdsvägen: Beskrivning av sex lokala vägprojekt. Läges-

rapport september 1996 
Sinova, 1997, Projekt Landsbygdsvägen, 6 lokala projekt. Lägesrapport januari 

1997. 
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Vetlanda kommun: u å, Beräkning av nya arbetstillfällen i stödområden i Ekjsö 
och Vetlanda kommuner. 

Vägverket Region Sydöst, u å, Projektsammanställningar, inkl kartor. 
Vägverket m.fl., 1995, ”Det viktigaste är vägen”- Dokumentation av en gemen-

sam vägförbättring. Videoband producerad inom ”Projekt Glesbygdsvägar”. 

FALLSTUDIEMATERIAL – ÅMOT7 
Intervjuer 

Ulrica Karlsson, Margareta Lingvall, Signild Tholén och Ewa Åström (2000-05-17). 
Gruppintervju med medlemmar i Kooperativet Jägarbacken, ekonomisk 
förening. Tre av de intervjuade hade vid intervjutillfället styrelseuppdrag i 
föreningen och samtliga ingick i den så kallade arbetsgruppen som har varit 
den drivande kärnan i föreningens verksamhet. 

Olle Tideman (2000-05-12). F d planeringssekreterare i Ockelbo kommun. 
Staffan Nordqvist (2000-05-11). Kommunalråd i Ockelbo kommun. 

Publicerat material8 
Arbetarbladet, 900327, s ??, ”Servicehus saknas i Lingbo”. 
Arbetarbladet, 910914, s ??, ”Det här vill partierna göra för Ockelbo”. 
Arbetarbladet, 941125, s ??, ”Kommunen har inte råd att bygga äldrebostäder”. 
Arbetarbladet, 951111, s ??, ”Stort intresse för äldreboende i Åmot”. 
Arbetarbladet, 970209, s ??, ”Olga första hyresgästen: Äldrekooperativet i Åmot 

slår upp portarna”. 
Arbetarbladet, 970212, s ??, ”Bussen på rätt väg: Försöket med fria resor blev 

en dundersuccé”. 
Arbetarbladet, 970612, s ??,  ”Hemma i Åmot igen”. 
Arbetarbladet, 971003, s ??, ”Olle lämnar Ockelbo”. 
Arbetarbladet, 980828, s ??, ”Väljarna serveras inget valfläsk”. 
Arbetarbladet, 981023, s ??, ”Kooperativ för äldre kan mista kommunalt bidrag”. 
Arbetarbladet, 990413, s ??, ”Jägarbacken avbryter samarbete när kommunens 

bidrag minskar”. 
Arbetarbladet, 990417, s ??, ”Fortsatta förhandlingar om hemtjänstpersonal”. 
Arbetarbladet, 990820, s ??, ”Samlar till tak”. 
Gefle Dagblad, 900306, s ??, ”Servicehus krav i Lingbo”. 

 
7 Fallstudien genomfördes våren 2000, med vissa kompletteringar vid senare tillfällen. 

De referenser som redovisas här är ett urval av det empiriska material som använts i 
studien. 

8 De flesta tidningsartiklar i Åmotstudien har hämtats från de pressklippspärmar där 
kommunens bibliotek sammanställt det som skrivs om kommunen i de båda lokal-
tidningarna. Denna pressklippssamling gör inte anspråk på att vara komplett och i 
något enstaka fall har jag fått klipp från kooperativets medlemmar som har saknats i 
kommunens pärmar. De klipp som jag har studerat är från perioden början av 1990 
fram till våren 2000 och omfattar ca 150 artiklar, varav ca 30 st om Åmot i allmän-
het och kooperativet Jägarbacken; ca 20 st om äldreomsorgen i kommunen i sin 
helhet; ca 20 st om landsbygdsutvecklingsfrågor; samt ca 80 st om Ockelbo kom-
muns ekonomi, organisation, service och politik.  
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Gefle Dagblad, 910912, s 31, ”Åbyggeby skola – valfråga i Ockelbo”. 
Gefle Dagblad, 950112, s ??, ”Åmot först med kooperativ för gamla”. 
Gefle Dagblad, 960202, s ??, ”Elva bostärder i Jägarbacken”. 
Gefle Dagblad, 960926, s 16, ”Hela byn samlas kring Jägarbacken”. 
Gefle Dagblad, 970418, s ??, ”Det kommer att svida”. 
Gefle Dagblad, 970602, s ??, ”Nu blir det sämre service till de gamla”.  
Gefle Dagblad, 970909, s ??, ”Hela Åmots angelägenhet”. 
Gefle Dagblad, 981230, s 12, ”Klarttext om Jägarbacken”. Insändare skriven av 

‘Avgående omsorgsnämnden i Ockelbo kommun’. 
Gefle Dagblad, 990416, s ??, ”Ockelbo tar över hemjtänsten i Åmot”. 
Gefle Dagblad, 990930, s ??, ”Kooperativ vill behålla bidrag”. 
Gefle Dagblad, 000116, s ??, ”Efterlängtad invigning av landsbygdscentrum”. 
Kommunfakta Ockelbo, 2000. (Hämtad ifrån Ockelbos hemsida. www.ockelbo.se.) 
PRO Pensionären, 1998, nr 9, s 27-28, “Tack vare Jägarbacken kan äldre bo kvar 

i Åmot”. 

Internet 
www.ockelbo.se – Ockelbo kommuns hemsida  
user.trinet.se/ipi087u/koop.html – Kooperativet Jägarbackens hemsida  
www.amot.nu – Byarådet i Åmots hemsida 

Opublicerat material 
Avtal, 1997, mellan Kooperativet Jägarbacken och Omsorgsnämnden, Ockel-

bo kommun. 
Avtalsförslag, 1998, mellan Kooperativet Jägarbacken och Omsorgsnämnden, 

Ockelbo kommun. 
Enkät, med resultatsammanställning. 
Kooperativet Jägarbacken ekonomisk förening, 1995, Olika underlag för diskussions-

möten med bl.a. socialchef och lansbygdsutvecklare. 
Kooperativet Jägarbacken ekonomisk förening, 1997-1999. Årsredovisningar med 

verksamhetsberättelser  
Kooperativet Jägarbacken ekonomisk förening, u å, Egen historiebeskrivning. 
Kooperativet Jägarbacken ekonomisk förening, u å, ”Åmot lever vidare – Gävleborgs 

första äldrekooperativ”. Informationsbroschyr. 
Ockelbo kommun, 1994, Plan för äldre och funktionshindrade i Ockelbo kommun, 

1995-1997. 
Ockelbo kommun, 980225, Omförhandling av avtal – Kooperativet Jägarbacken.  
Protokoll, 1996-1999, ifrån föreningsstämmor för Kooperativet Jägarbacken. 
Stadgar för kooperativet Jägarbacken. 
 


