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Abstract  
 

Agency – Structure 
Is there a scientific approach and theoretical framework applicable to study co-operative processes in land-use 

models with natural resources? 
 

Essay in Political Science, C-Course, Karlstad University, Spring 2007. 
 Author: Marcus Uvefalk 

Tutor: Hans Lödén 
 
The focus on this essay is derived from an international and national dialogue for sustainable 
development. The recommendation from international level has been to find solutions for 
governments to implement strategies for sustainable development between local and regional 
level. This initiative is to improve and stimulate the dialogue between the local inhabitants, 
officials, entrepreneurs and stakeholders in the communities together with the authorities on 
the regional level. The purpose is to share knowledge and find ways to learn about the 
natural systems and how to co-operate in the work of preserving the natural resources and 
developing different processes for a sustainable development. Many scientists’ today stress 
the importance that ecosystem resilience is promoted by biodiversity conservation and that we 
need to find solutions for local ecosystem management practices. 
 
This essay aims to find theoretical approaches and perspectives that can be used in a wider 
framework to study co-operative processes between the local (agent) and regional (structure) 
level. The methodological approach to this question is to outline Anthony Giddens 
structuration theory and to understand the relationship between structure – agency. Further it 
will look into the work of Bob Jessop and Colin Hay in the strategic – relational approach, 
Mette Kjear and Rod Rhodes concept of Governance and also Elinor Ostrom with her 
perspective of governing the Commons that also includes the theories of Collective action and 
Common-pool resources. This is to find a direction on how to study local and regional co-
operative processes and local ecosystem management practices. The result is to be used in a 
more comprehensive study and with a comparative analysis of land-use models in Sweden 
such as national parks, biosphere reserves and world heritage sites. 
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1. Inledning 
 
 
1.1 Ämnesval och syfte 
Anledningen till att jag har intresserat mig för att studera samverkansprocesser i 
förvaltningsområden är att jag har ett långvarigt intresse för utvecklingsfrågor. Jag har även 
under de senaste åren arbetat med ett antal olika lokala utvecklingsprojekt på landsbygden och 
däribland varit delaktig i att initiera ett större samarbetsprojekt mellan lokala och regionala 
aktörer vad gäller förvaltning av naturresurser. Av egen erfarenhet vet jag att delaktighet, 
kunskap och information är grundläggande förutsättningar för att skapa engagemang och 
samarbete kring frågor som gäller förvaltning av de lokala naturresurserna. Att vara delaktig 
och kunna samarbeta har också historiskt sett varit en mycket viktig del för utvecklingen av 
landsbygden som t.ex. olika former av byalag, föreningar och andra sammanslutningar.  
Men mycket av det gamla har försvunnit med tiden som t.ex. de äldre strukturerna med 
hemman och allmänningar som förr utgjorde en slags självförsörjande och lokalt förvaltande 
enheter, även den s.k. tysta kunskapen försvinner med tiden. Det innebär att viktig kunskap 
om de lokala förutsättningarna, ekosystemen och egenskaperna som tidigare spreds muntligt 
från generation till generation nu avtar. Det är just denna äldre självförvaltande struktur med 
lokal kunskap om sin omgivning som tillsammans med de nya moderna regelverken och 
regionala förvaltningsmodellerna som t.ex. naturreservat, natura 2000 områden och olika 
skydd för nyckelbiotoper som har varit det som inspirerat mig till att som ämnesval undersöka 
om det finns ett vetenskapligt sätt att studera samverkansprocesser i förvaltningsområden med 
naturresurser. 
 
Denna undersökning tar sin utgångspunkt i de processer av samverkan och förvaltning som är 
relaterade till de principer som har utformats ur den internationella arenan och som har blivit 
till normer och miljömål i det nationella arbetet med hållbar utveckling. I dessa principer finns 
det uttryckligen stöd för att utveckla samverkansstrategier och modeller för en förvaltning av 
naturresurserna mellan lokala och regionala aktörer som t.ex. företagare och föreningar på 
lokal nivå samt institutioner och myndigheter på regional nivå.  
 
Syftet med denna undersökning är dels att belysa aktör–strukturproblematiken. Detta för att 
förtydliga förhållandet mellan aktören som enskild individ eller kollektiv sammanslutning på 
lokal nivå och strukturen som myndighet på den regionala nivån. Studien belyser även hur 
den interaktionen kan leda till en institutionell förändring. Vidare skall studien belysa ett antal 
olika ansatser, teorier och analysmetoder som berör aktör–strukturproblematiken men 
framförallt lyfter ut ett metodiskt och strategiskt tillvägagångssätt som kan användas för att 
studera samverkansprocesser i förvaltningsområden med naturresurser. Min förhoppning är 
att slutresultatet skall framföra ett förslag på en ansats och en analysmetod, samt ett flertal 
goda teorier som kan tillämpas för att studera samverkansprocesser i förvaltningsområden 
med naturresurser. Detta ramverk är tänkt att fungera som en bra vetenskaplig utgångspunkt 
för att vid ett senare tillfälle ingående och praktiskt utföra en jämförande fältstudie om vilka 
samverkansprocesser som ligger till grund för bildandet av vissa förvaltningsmodeller.   
 
 
1.2 Metod och litteraturanknytning 
Då syftet med denna undersökning är att hitta en vetenskaplig ansats och teoretiskt ramverk 
för att studera samverkansprocesser i förvaltningsområden med naturresurser är min 
bedömning att detta bäst kan undersökas genom litteraturstudier. Val av primärkällor såsom 
litteratur, artiklar och rapporter till denna undersökning är hämtade dels från Internet men 
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också genom samtal med vänner som är bekanta i ämnet. Urvalet grundar sig på hur väl 
innehållet i texterna relaterar till samverkansprocesser i allmänhet. Eftersom jag inte har några 
tidigare erfarenheter om vetenskapliga teorier som behandlar dessa frågor, så kommer detta 
arbete att anta en hermeneutisk ansats. Min utgångspunkt blir då att genom litteraturstudier, 
artiklar och rapporter söka efter olika ansatser, teorier och analysmetoder som belyser och 
skapar en bättre förståelse för hur man vetenskapligt kan studera samverkansprocesser i 
förvaltningsområden med naturresurser.  
 
I analysen kommer jag att föra en diskussion utifrån substanskapitlena för att besvara min 
forskningsfråga om vilka ansatser, teorier och analysmetoder som är lämpliga för att studera 
samverkansprocesser i ett förvaltningsområden med naturresurser. Det jag letar efter i min 
textanalys är s.k. vinna – vinna lösningar och där det finns en ömsesidig delaktighet mellan 
parter i framtagandet av förslag, fördelning av mandat och tillgång till beslutsprocessen i 
frågor som berör naturresurser. Textanalysens validitet vilar på om undersökningen dels 
lyckas att klargöra relationen i aktör-strukturproblematiken, men också hur man på ett 
vetenskapligt vis ontologiskt, metodiskt och analytiskt kan förhålla sig till frågan om att 
studera samverkansprocesser i förvaltningsområden med naturresurser.  
 
 
1.3 Definitioner och avgränsning 
Avgränsningen i problemformuleringen är att studera samverkansprocesser utifrån ett lokalt 
och regionalt perspektiv d.v.s. den internationella nivån där olika samarbetsformer och 
förvaltningsstrukturer existerar, är inte primära frågeställningar i detta arbete. Den nivån 
nämns i bakgrundskapitlet för att få en klarare bild över varifrån de olika principerna och 
normerna härstammar ifrån.  
 
Begreppen aktör – struktur är ett komplext förhållande mellan aktören som enskild men också 
inkluderar en kollektiv kraft som påverkar det sociala systemet (struktur). Anthony Giddens 
ser aktören ur ett vardagligt perspektiv där kommunikationen med de sociala institutionerna 
sker rutinmässigt och där den sociala miljön med tillhörande institutioner utgör den struktur 
som aktören vardagligt interagerar med. Förhållandet mellan aktör – struktur kan antingen 
studeras var för sig eller i ett ömsesidigt beroendeförhållande till varandra. Det ömsesidiga 
förhållandet kan förstås utifrån ett kontextuellt sammanhang dvs. aktör och struktur förklaras 
utifrån det mänskliga, materiella och historiska miljön som är uppbyggd kring det sociala 
systemet. Det sociala systemet som jag förstår begreppet inkluderar normer och värderingar i 
samhället (sociala relationer), samt statliga och politiska institutioner som den enskilde 
interagerar med. I denna undersökning studerar jag vetenskapliga ansatser och teorier som 
belyser det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan aktör – struktur. Detta synsätt kommer 
jag att senare använda som en utgångspunkt i fortsatta studier av hur jag ser på ämnet 
samverkansprocesser.   
 
Begreppet samverkansprocesser innehåller betydelsen av att två eller flera aktörer samarbetar, 
interagerar och är delaktiga i en pågående process. Det innebär att vara väl insatt i frågor som 
berör och påverkar aktörernas intressen. I denna undersökning studerar jag vetenskapliga 
teorier som kan belysa relationen, strategin och bästa utkomsten av ett ömsesidigt samarbete 
mellan två eller flera aktörer. Spelteorierna s.k. vinna – vinna lösningar eller vinna – förlora 
lösningar kommer jag att senare använda i fortsatta studier för att jämföra hur olika 
förvaltningsmodeller har uppstått.  
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Begreppet förvaltningsområde innehåller betydelsen av att utgöra en struktur av olika 
regelverk och beslutsprocesser som administrerar ett visst sakområde. I det här avseendet är 
området en naturresurs och aktören är ansvarig för skötsel- och åtgärdsplaner som bevarar och 
utvecklar resursen. I denna undersökning studerar jag vetenskapliga teorier som kan belysa 
relationen och strategin bakom att en eller flera aktörer förvaltar en naturresurs. Teorierna 
kommer jag att senare använda i fortsatta studier för att beskriva på vilket sätt den lokala och 
regionala nivån kan samverka för att få den bästa utkomsten av den gemensamma resursen. 
 
 
1.4 Disposition 
För att bestyrka relevansen för problemformuleringen inleds undersökningen med ett 
bakgrundskapitel som belyser det internationella och nationella perspektivet på hållbar 
utveckling och möjligheter till regional och lokal samverkan. Kapitel 3 Beskriver översiktligt 
Anthony Giddens struktureringsteori såsom den framställs i boken The constitution of society. 
Boken tar upp struktureringsteorin utifrån en sociologiskt synvinkel hur dessa två relaterar till 
varandra. Jag har använt mig utav Bob Jessop och dokumentet institutional (re)turns and 
stategic – relational approach för att behandla kritiken mot struktureringsteorin ur en 
ontologisk synvinkel. Därefter har jag använt mig utav Colin Hay och boken Political 
Analysis för att skapa en förståelse för kritiken. Kapitel 4 tar upp de tre stora ansatserna som 
behandlar aktör-strukturproblematiken som är behavioralism, rationalism och institutionalism. 
Kapitel 5 går igenom de olika ny institutionella ansatserna som kopplar till de teorier och 
perspektiv som anses vara relevanta till min frågeställning. Däribland ingår författare och 
forskare som Elinor Ostrom som behandlar teorierna Collective action och Commons, Metti 
Kjaer och Governance. Kapitel 6 reflekterar över de skrivna materialet i substanskapitlena 
och analyserar förutsättningar för att gå vidare med ett vetenskapligt ramverk och fördjupade 
studier i samverkansprocesser i förvaltningsområden med naturresurser. Slutresultatet i 
kapitel 7 konkretiserar vilken ansats och analysmetod som kan användas för att studera 
samverkansprocesser i förvaltningsområden med naturresurser.   
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2. Bakgrund 
 
 
Hållbar utveckling introducerades som begrepp på en global nivå 1968 med en konferens som 
var arrangerad av FN-organet UNESCO för att bevara utrotningshotade arter och den 
genetiska variationen. Ett antal år senare på Rio de Janerio konferensen 1992 blev begreppet 
hållbar utveckling realiserat i Agenda 21 och i konventionen om biologisk mångfald som även 
inkluderade en social, kulturell och ekonomisk hållbar utveckling i samklang med samhället.  
På världstoppmötet i Johannesburg 2002 blev begreppet definitivt erkänd som en överordnad 
princip för FN:s arbete i form av en global agenda för hållbar utveckling genom att införa 
konkreta och mätbara mål (indikatorer) för en nationell hållbar utveckling. Idag har 
begreppets innebörd även nått allmänheten och det civila samhället. Mycket på grund av de 
klimatförändringar som vi på nära håll och inte minst genom media upplever och kopplar ihop 
med extremväder i form av höga värmeperioder, kraftiga skyfall, långvariga nederbörds -
perioder, stormar och milda vintrar.    
 
FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD) har sedan Riokonferensen varit ansvarigt 
utvärderingsorgan för att dessa konventioner och överenskommelser skall implementeras på 
alla nivåer. Samarbetet inom EU och FN:s medlemsstater är en mycket viktig faktor för att vi 
skall uppnå en global hållbar utveckling. Viktiga framgångsfaktorer i detta arbete är inte 
minst att skapa en internationell dialog mellan staterna för en acceptans av arbetet där 
utvärdering och uppföljning av miljömålen på den globala agendan ingår t.ex. Kyotoavtalet.1  
 
FN:s miljöorgan UNEP konstaterar i sin Millennium Ecosystem Assesment att de globala 
klimatförändringarna och de mänskliga aktiviteterna på många sätt påverkar och hotar våra 
gemensamma resurser för kommande generationer. I en global värld är det viktigt att höja 
medvetandet på alla nivåer inte bara internationellt och nationellt utan även att involvera den 
civila sfären och den privata sektorn i framtagandet av nya innovationer och kunskaper om 
hållbar utveckling. Det är även viktigt att de nationella institutionerna bidrar till en regional 
och lokal informationsspridning och hjälper till att konstruera nätverk på olika nivåer som kan 
vara med och påverka policy- och beslutsfattare inom de nationella institutionerna för en 
hållbar utveckling.2  
 
För att titta på olika strategier för samverkansprocesser på nationell och regional nivå föreslår 
nationalkommittén för Agenda 21 och även Habitat i sitt slutbetänkande (SOU 2003:31) att 
det är viktigt med tillskapandet av ett nationellt forum för hållbar utveckling där frågor kan 
diskuteras samt olika aktiviteter initieras. Kommittén pekar också på vikten av strategiskt 
verksamma satsningar för att förverkliga Sveriges vision om hållbar utveckling och tillväxt.  
 
Dessa strategiska modeller finns redan i många olika sammanhang bl.a. genom olika 
policyprocesser inom skogsbruket för att bevara den biologiska mångfalden och i befintliga  
förvaltningsområden såsom Kristianstad vattenrike som har arbetat med lokalbefolkningen för 
att utveckla ett landskap där dialog mellan samhällets aktörer skapar goda förutsättningar för 
nytänkande, forskning och utbildning. Kristianstad har valt att arbeta utifrån en modell som 
kallas biosfärområde (Man and Biosphere) och är ett program initierat av FN organet 
UNESCO som syftar till att förbättra relationen mellan människa och miljön. Ett annat 
område som utgör intressanta strategiska samverkan- och förvaltningsprocesser för att bevara 

                                                           
1 www.un.org/esa/sustdev. Hämtad 2005-12-23 
2 www.unep.org/Evaluation/Reports/2000/docs/AR_2000.pdf. Hämtat 2005-12-23 
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den ekologiska och kulturella mångfalden samtidigt som man försöker öka de 
socioekonomiska värden som finns i området är bl.a. allvaret på Öland som är ett världsarv 
och Fulufjället (Pan Park) som är en modern version av nationalparks modellen. Dessa 
områden har bidragit till att utveckla nätverk med expertiskunskaper och praktiska lösningar 
för en aktörssamverkan. Dessutom skapas nytt lärande genom spridning av resultat och goda 
exempel från arbeten utförda på lokal, nationell och internationell nivå. 
 
De svenska miljömålen lokalt, regionalt och nationellt är viktiga i den internationella 
processen för att på så sätt kan bidra till en global hållbar utveckling. I den svenska 
regeringens skrivelse ”En svensk strategi för hållbar utveckling” (2003/04:129) uttrycks att 
hållbar utveckling är övergripande mål för regeringens politik. Strategin innehåller en vision 
för hållbar utveckling i ett längre tidsperspektiv. Vidare har strategin tre utgångspunkter. Den 
första utgångspunkten är att hållbar utveckling i Sverige endast kan uppnås inom ramen för 
globalt och regionalt samarbete. Den andra är att hållbar utveckling måste integreras i alla 
politikområden. Den tredje utgångspunkten är att ytterligare nationella insatser krävs för att 
långsiktigt värna om de kritiska resurser som utgör basen för hållbar utveckling. 
 
På den nationella nivån föreslår regeringen i sin skrivelse (2003/04:129) att staten och dess 
myndigheter skall arbeta för att uppnå uthållig tillväxt, en god välfärd och ett miljömässigt 
hållbart Sverige. Dessa tre dimensioner förklarar regeringen befinner sig i ett 
beroendeförhållande med varandra samtidigt som de befinner sig i en konflikt med varandra 
eftersom de måste vägas upp genom politisk styrning och samordning av olika målsättningar. 
Därför har det upprättats ett samordningskansli (inom regeringen) som arbetar med frågor 
som relaterar till hållbar utveckling. I enlighet med den svenska förvaltningsmodellen spelar 
de centrala myndigheterna också en viktig roll för att omsätta nationella politiska beslut till 
handlingsplaner, riktlinjer eller föreskrifter (regelverk). Men även att integrera hållbar 
utveckling och medverka i diskussioner om lokalt utvecklingsarbete där den nationella och 
den regionala nivån kan mötas.  
 
På regional nivå finns det olika miljömål antagna i Länsstyrelser och skogsvårdsstyrelser runt 
om i landet. Utgångspunkten är att de regionala miljömålen är framtagna så att de skall bidra 
till att de nationella miljömålen uppnås. Målen har tagits fram i dialog med kommuner och 
näringsliv samt andra aktörer och målen har därmed även en lokal delaktighet i processen. 
Meningen är att miljömålen skall användas som en grund för kommunala miljömål som t.ex. 
översikts- planering och andra utvecklingsprogram inom kommunen. Ibland är de regionala 
målen framtagna så att de överensstämmer med de nationella, men det finns även utrymme för 
att de regionala målen avviker till vissa delar. Detta beror på att de är framtagna i dialog och 
utifrån de förutsättningar (befintliga styrmedel och åtgärdsprogram) som finns i regionen och 
inom kommunerna.3  
 
Regeringen anser genom sin skrivelse (2003/04:129) att det är viktigt att den nationella 
hållbarhetsstrategin omsätts på regional och lokal nivå. Dessa strategier skall kunna bygga 
vidare på existerande program och strategier samt kompletteras utifrån de lokala 
förutsättningarna. Här bör bl.a. erfarenheterna från arbetet med att omsätta de nationella 
miljökvalitetsmålen på regional nivå hjälpa till att stötta kommunala myndigheter i sitt 
utvecklingsarbete på lokal nivå. Regeringen vill särskilt framhålla att länsstyrelsen, regionala 
självstyrelseorgan och andra samverkansorgan har en viktig roll när det gäller att integrera 
hållbarhetsaspekterna i såväl befintliga som nya strategier och program.  
 
                                                           
3 www.miljomal.nu/indes.php. Miljörådets årsrapport 2005. Hämtad 2005-12-23 
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Skrivelsen (2003/04:129) framhåller också att kommunerna har en central roll i svensk 
demokrati och även i arbetet för en hållbar utveckling. Det är på den kommunala nivån som 
globala åtaganden, EG-förordningar och nationell lagstiftning i många fall skall omsättas i 
praktisk handling. Den kommunala planeringen såsom översiktsplaner, lokala 
investeringsprogram och miljöbalken är viktiga redskap för hur kommunen kan styra 
processen mot en hållbar utveckling. Vad gäller föreningslivet och organisationer på lokal 
nivå föreslår regeringen i sin skrivelse att det är angeläget att den kompetens och de olika 
perspektiv som finns tillvaratas. Ett sätt att säkerställa detta är genom att skapa mötesplatser 
där föreningslivet möter samhällsorgan, forskarsamhället och företrädare från näringslivet och 
att där få till stånd samverkan, kunskapsutbyte och kompetensutveckling. De enskilda har 
också stor betydelse i arbetet för hållbar utveckling, här är det den enskildes val och 
aktiviteter som kan påverka en mängd faktorer kring konsumtions- och produktionsmönster, 
inflytande och demokrati etc. Detta är viktigt då visionen om hållbar utveckling i grunden är 
en fråga om värderingar och livssyn.  
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3. Aktör–strukturproblematiken 
 
 
3.1 Vad är Aktör – struktur?  
Många forskare är överens om att aktör–strukturproblematiken har en central roll i 
samhällsvetenskapliga studier där människa och samhälle ingår. Många uttrycker även att 
ämnet har en stor relevans för hur man som forskare skall studera politik.4 Den filosofiska 
frågeställningen till aktör–strukturproblematiken är om människan skapar sin omgivning eller 
om människan är en produkt av sin omgivning d.v.s. kan vi påverka vår omgivning eller 
påverkar den oss? Det finns forskare  som bara studerar strukturerna i omgivningen 
(structuralist) och som är övertygade om att det är strukturerna som påverkar människans val 
av handlingar. Forskare som är av den motsatta övertygelsen studerar bara aktören 
(intentionalist) och menar att det är människans intentioner och handlingar som påverkar 
formen på strukturen. Forskare som tror att det finns ett beroendeförhållande mellan aktör – 
struktur studerar relationen (dialectical) och är övertygade om att aktör – struktur ömsesidigt 
påverkar varandra.  
 
Den renodlade aktörsansatsen innehåller en strikt metodologisk individualism, vilket antar att 
aktören (individen) ständigt gör rationella val av egenintresse. Utifrån den ansatsen är aktören 
en enskild individ som utifrån sina kunskaper om omgivningen påverkar det sociala systemet 
genom motiverade och strategiska val. Aktörsteorin söker sina svar genom en analys av 
intentioner och handlande. 
 
Den renodlade strukturansatsen har sina teoretiska rötter från filosofer som t.ex. Durkheim 
och Marx. Den renodlade strukturansatsen menar att strukturer utgör flexibla normer och 
regelverk som bildar ett mönster vilket aktörer handlar utifrån, men kan också vara relativt 
stabila begränsningar i omgivningen vilket avgör aktörernas handlande.5 Strukturteorin söker 
sina svar genom en analys av orsak och verkan (nomotetisk deduktion).  
 
Kritiken mot de renodlade ansatserna har växt med tiden och forskare ifrågasätter oftast 
ensidigheten i de renodlade strukturansatserna. En problemställning som framförs till den 
renodlade strukturansatsen är t.ex. att det i teoribildningen innehåller begrepp såsom sociala 
relationer vilket är mångtydigt och nära angränsar till aktörsansatsen. Sociala relationer är 
förvisso relativt konkreta normer och värderingar (strukturer) som påverkar aktörernas 
handlande. Men att det samtidigt är aktörerna som skapar dessa normer och värderingar vilket 
skulle få begreppet sociala relationer att snarare knytas till aktörsansatsen än den motsatta. 
Samma problematik finns i den renodlade aktörsansatsen, där det i teoribildningen innehåller 
begrepp såsom sociala system, vilket är ett begrepp som inkluderar myndigheter och 
regelverk och som nära angränsar till strukturansatsen. Det finns även vissa strukturfaktorer i 
den renodlade aktörsansatsen som försvårar en ensidig förklaringsmodell t.ex. de naturliga 
begränsningarna i omgivningen (fysiska hinder) som existerar utan människans påverkan och 
som så påfallande begränsar den fria viljan dvs. aktörens handlingsfrihet. 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Marsh, D. & Stoker, G. (2002) Theory and Methods in Political Science. Sid. 271 
5 Rundqvist, M (1998) Samhällets tvåsidighet. Sid. 104 
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3.2 Ontologi & Epistemologi 
Interaktionen mellan aktör – struktur är just något som ingående försöker klarläggas av 
forskare ontologiskt och epistemologiskt. Ontologi betyder att man som forskare har ett 
vetenskapligt förhållningssätt där man behandlar verklighetens natur eller tillvarons 
beskaffenhet såsom den uppenbarar sig. Som realist anser man sig betrakta verkligheten 
objektivt och försöker förklara verkligheten såsom den är. Som positivist förklarar man 
verkligheten som att det finns bestående regler att förhålla sig till, men att det även kan 
förekomma en dualism mellan bestämda regler och verklighetens natur. Som relativist 
försöker man förstå verkligheten som något som förändrar sig med tiden, resultaten blir oftast 
subjektiva. Många menar att den ontologiska inställningen är något som varierar från varje 
människa beroende på vilket perspektiv man innehar eller tar till sig. 
 
Epistemologi betyder att man relaterar sina studier till hur man vetenskapligt metodiskt och 
analytiskt skall uppnå ett svar på sin ontologiska framställning. Vetenskapligt finns det 
egentligen bara två sätt att studera aktör–strukturproblematiken. Det ena är att man studerar 
relationen mellan de två enheterna som något som är ontologiskt, metodologiskt och 
analytiskt sammanflätade eller så studerar man dem som åtskilda. De flesta forskare är dock 
överens om att det föreligger ett ontologiskt samband mellan aktör - struktur där ett ömsesidig 
beroendeförhållande existerar och där det finns en klar relation mellan individerna och 
omgivningen.6  
 
Aktör–strukturproblematiken handlar till stor del om att vetenskapligt anta ett perspektiv som 
forskare och vilket man anser vara viktigast, aktör, struktur eller samspelet dem emellan. 
Perspektivet gäller då man studerar enskilda aktiviteter, större organisationer eller 
institutioner samt olika nivåer såsom internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Men den 
stora frågan som många forskare är oeniga om är till vilken grad det finns någon dualism 
mellan aktör – struktur, det betyder om undersökningsenheterna skulle vara i ett 
motsatsförhållande eller beroendeförhållande till varandra. Anthony Giddens menar att det 
finns en inbyggd dualism i struktureringsteorin, men att den inte grundar sig så mycket på 
förhållandet mellan aktör – struktur, de två menar han är ontologiskt sammanflätade d.v.s. det 
finns ett klart beroendeförhållande dem emellan och skall studeras i relation till varandra 
kontextuellt. Den dualism han menar är den mellan strukturen och det sociala systemet som 
leder till institutionell förändring.7 Giddens menar att det finns en intern förvaltning inom 
institutionerna som påverkar strukturerna och att detta system antingen är i autonomi eller i 
beroendeförhållande till det överordnade systemet.8 Det är denna teoretiska uppbyggnad av 
struktureringsteorin som inbegriper ett synsätt där möjligheter och inskränkningar i samhället 
blir ett grundläggande motsatsförhållande i aktör – strukturansatsen.9

 
 
3.2.1 Kritik mot struktureringsteorin 
Andra forskare har kritiserat Giddens motsatsförhållande (dualism) i struktureringsteorin ur 
många olika synvinklar. Däribland forskare som Bob Jessop (2001, Institutional re(turns) and 
the strategic – relational approach), Roy Bhaskar (1979, The limits of Naturalism, 1989 
Reclaiming reality) och Margaret Archer (1995, Realist social theory). Kritiken har mest 
handlat om hur man ser på relationen aktör – struktur ur ett ontologiskt och analytiskt 
perspektiv. Bob Jessop som representerar Strategical – relational ansatsen menar att aktör – 

                                                           
6 Hay, C. (2002)Political Analysis. Sid. 89 
7 Gidden, A (1984) The Constitution of Society.  sid. 17ff. 
8 a.a. sid. 164 och sid. 297ff. 
9 a.a. sid. 169 
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struktur är ontologiskt sammanflätade men att aktör – struktur bör analyseras separerade ur ett 
institutionellt sammanhang. Däremot ser både Roy Bhaskar och Margaret Archer som 
representerar ”den kritiska realismen” en dualism i förhållandet mellan aktör – struktur. 
Bhaskar analyserar det samhälleliga som sociala relationer men går inte längre än så, medan 
Archer både ser en ontologisk dualism samt två separerade och analytiskt självständiga 
enheter.10 Archer gör en klar distinktion mellan aktör – struktur både ontologiskt och i 
analysmetoden, hon menar att det är omöjligt att studera dem bägge två om de är 
sammanflätade. Hon skapar en modell som hon kallar för morphogenetic aproach som hon 
menar utgör grunden för att titta på hur aktör – struktur interagerar och påverkar varandra. 
Archer menar att det är strukturella omständigheter och sociala interaktioner som leder till 
strukturell förändring och ett ständigt återskapande av det sociala systemet.  
 
Bob Jessop har också frågor kring vad som skapar förändring inom det sociala systemet. 
Jessop har ett institutionellt perspektiv på aktör–strukturproblematiken och ifrågasätter 
framförallt Giddens teori om att det skulle finnas en dualism mellan strukturen och det sociala 
systemet. Kritiken handlar mest om att Giddens inte fullständigt redogör för hur relationen 
mellan aktör – struktur är utformad, samt hur dualismen mellan struktur och det sociala 
systemet leder till institutionell förändring. Jessop menar att Giddens förenklar analysen 
genom att bara konstatera att aktör och struktur är ömsesidigt konstitutiva dvs. tillsammans 
skapar det sociala systemet. Samt att dualismen inte skulle vara mer än att institutioner är 
kopplade till speciella former av makt och dominerande handlingar där regler och resurser 
utgör handling för aktören.11  
 
“Giddens rejects the dualism that treats structure and agency as logically exclusive. And 
argues instead that they are mutually constitutive – and hence, in some sense, identical.” 
(Jessop, B. 2001, Institutional re(turns) and the strategic-relational approach. sid.1222) 
 
Anthony Giddens nämner i struktureringsteorin begreppet ”agency” i relation till begreppet 
”agents” som en benämning på mänskliga intentioner, omständigheter som utgör en 
handlingskraft på det sociala systemet.12 Det Giddens bygger sin dualism på är att aktörerna 
använder sig utav de institutionella regelverken för att skapa nya strukturer och bestämmelser 
inom organisationen, vilka i sin tur kan stå i motsatsförhållande till andra interna (nationella 
bestämmelser) såsom externa (överstatliga) normer och regler (strukturer). Det betyder att 
aktör – struktur är ömsesidigt konstituerande och att det finns både en autonomi och ett 
beroendeförhållande till det sociala systemet, därav dualism. Strukturen är alltså inbäddad i 
det sociala systemet av de konstitutionella regelverken som är användbara resurser för att 
aktören skall kunna röra sig i det sociala rummet samt även utgöra förutsättningar för att 
aktören skall kunna förändra och återskapa det sociala systemet.13

 
Jessop påpekar dock att institutioner är mycket mer effektivare i samspelet mellan aktör – 
struktur än vad som framställs av Giddens och därför menar Jessop att strategic – relational 
ett bra komplement för att titta på just det förhållandet genom ett rent institutionellt perspektiv 
och analysmetod. Bob Jessop menar att institutioner på många sätt avgör utkomsten av 
aktörens handlande och menar också att det finns ständiga relationer och interaktioner mellan 
dem som påverkar till institutionell förändring. Jessop menar att det pågår ett ständigt 
reflekterat tänkande, strategiskt planerande och att det finns en lärandeprocess mellan aktör – 

                                                           
10 Hay, C. (2002)Political Analysis. Sid. 123 
11 Jessop, B (2001) Institutional re(turns) and the strategic-ralational approach. Sid.1222 
12 Gidden, A (1984) The Constitution of Society. Sid. 14+25+ 98 och 171 
13 Hay, C. (2002)Political Analysis. Sid. 119 
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struktur som leder till nya ingångsvinklar och beslut som påverkar till institutionell 
förändring. Strukturer menar han är ganska sedimenterade men institutionerna är relativt 
reflexiva och har möjlighet att artikulera om strukturen så att en förändring är möjlig14.   
Det är denna interaktion som leder fram till ett ständigt återskapande av strukturen samt en 
återkoppling till en ny interaktion mellan aktör och struktur. Analytiskt menar Jessop att man 
även bör undersöka strukturen i relation till handling och handling i relation till strukturen, 
istället för att som Giddens se på var och en för sig.15 Anthony Giddens analyserar aktör – 
struktur var och en för sig just därför att aktören befinner sig inom en kontext av struktur som 
utgör förutsättningar för aktörens handlingsfrihet och att aktören samtidigt har ett inflytande 
på kontexten genom sitt handlande över en tidsperiod. Därför måste de två avstyckas och 
analyseras var för sig. Giddens menar om man inte analyserar enheterna separat försvårar de 
också möjligheterna att se på förhållandet mellan aktör – struktur eftersom de utgör två sidor 
av samma mynt dvs. att det kan vara svårt att analysera aktörens strategiska agerande 
samtidigt som man tittar på institutionens inbyggda system.16

 
Vi lämnar dialogen mellan Giddens och Jessop med att konstatera att Giddens rör sig i mellan 
två världar ontologiskt och analytiskt och att Jessop inte är tillräckligt tillfreds med det sätt 
Giddens lägger fram den analytiska dualismen mellan aktören, strukturen och det sociala 
systemet. Giddens påpekar också i inledningskapitlet till struktureringsteorin att det inte finns 
några reella möjligheter till prövningar av intersubjektiviteten i teorin eftersom diskussionen 
bär ett filosofiskt resonemang som gör den empiriskt svår att mäta. Giddens menar att det inte 
finns några deduktiva ansatser i teorin utan den bygger på generaliseringar utifrån en 
kontextuell förståelse. Struktureringsteorin bär alltså på en hermeneutisk (sociologisk) 
förståelse för ämnet vilket kan leda till att hela diskussionen kring aktör – struktur mellan 
forskarna kan försvåras och mycket väl bara vara ett missförstånd i användningen av 
terminologin som också Colin Hay påpekar.17

 
 
3.3 Den kombinerade ansatsen och kontextuella analysen.  
Utan tvekan så är struktureringsteorin en komplex teori som bottnar i många olika perspektiv 
och med olika sätt att analysera aktör–strukturproblematiken. Som tidigare nämnts finns det 
flera forskare som är kritiska till ensidigheten i de ontologiskt renodlade ansatserna. En av 
dem är Mikael Rundqvist som menar att de renodlade ansatsernas teori, metodologi och 
verklighetsbeskrivning bör stämma överens med varandra.18 Mikael ser aktör – struktur som 
ontologiskt sammanflätade, han kallar förhållandet tvåsidig nivårealism dvs. att aktör och 
struktur ontologiskt har en faktisk närhet, är bägge irreducerbara från varandra och är i 
relation till varandra sammanflätade. Teoretiskt och metodologiskt finns det enligt Rundqvist 
ett aktör – struktursamband som bygger på empirisk öppenhet, analytisk dualism och 
generativa mekanismer dvs. det finns både aktörsfaktorer såsom strukturfaktorer i ansatsen 
och kan förklaras i ett sammanhang. Vilket leder till att Rundqvist anammar en kombinerad 
aktör – strukturförklaring i analysen, som innebär att det finns ett kontextuellt sammanhang 
med en möjlighet till analytisk dualism dvs. det är möjligt att analysera bägge enheterna 
separat och tillsammans.19 Därför är verklighetens beskaffenhet som Mikael Rundqvist 
bygger på en kombinerad aktör - strukturansats med kontextuell analysmetod.  

                                                           
14 Jessop, B (2001) Institutional re(turns) and the strategic-ralational approach. Sid.1223 
15 Jessop, B (2001) sid. 1222 
16 Hay, C. (2002)Political Analysis. Sid. 120 
17 Ibid. sid. 121 
18 Rundqvist, M (1998) Samhällets tvåsidighet. Sid. 17 
19 a.a. sid. 239-245 
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Mikael Rundqvist tillika Jessop och Giddens menar att samhällets förändringsgrad består i att 
ju mer aktörer kontinuerligt kommer i kontakt med samhällets institutioner, desto mer 
kunskap om systemet får aktören. Aktörer som sedan utifrån sina kunskaper motiverar och 
initierar en handling som är strategisk och målmedveten. Det är utifrån denna kontext som 
förändring av samhällets statliga institutioner sker menar Mikael Rundqvist. Det är också 
viktigt att vara införstådd i att förändring i det sociala systemet sker med hjälp av olika 
resurser och regelverk. Resurser kan utgöra ekonomiska medel eller kunskaper om systemet 
eller som Colin Hay beskriver kapital, tid och information som är avgörande för att aktörer 
skall kunna realisera sina intentioner. Colin Hay påpekar att det är viktigt att vara medveten 
om att dessa resurser kan vara kapaciteten till institutionell förändring. De institutionella 
regelverken kan både utgöra förutsättningar och inskränkningar till förändring beroende på 
hur de är utfärdade d.v.s. tillstånd eller restriktioner. Att ha tillgång till information och 
kunskaper om sin omgivning eller den kontext som aktören befinner sig i innebär att aktören 
kan formulera en strategi som sedan reflekteras och revideras vid behov, när aktören är 
införstådd i det sociala systemet kan förändring ske.20  
 
Både Anthony Giddens och Colin Hay ser också motivation som en maktaspekt för politisk 
och institutionell förändring.21 Giddens menar att makt är om aktören lyckas påverka sin 
omgivning till förändring, och om aktören har en möjlighet att utföra sina politiska handlingar 
genom den fria viljan som innehåller motivation, reflektion och intention.22 Motivationen är 
den bakomliggande orsaken till förändring och handlingsfrihet är en maktfaktor enligt 
Giddens.23 När aktören också får tid att reflektera på hur det sociala systemet fungerar och 
uppnår förståelse för sin omgivning uppstår en självsäkerhet och en trygghetsram att verka 
utifrån. Detta menar Giddens är en grundläggande syn på hur en mänsklig handling är 
utförd.24 Giddens fortsätter förklara att autonomi (självständighet) ger också individen en 
frihet att agera utifrån sina egna preferenser och val. Blir miljön eller de strukturer som 
aktören rör sig inom begränsade eller möter individen en alltför stor inskränkning (tvång) i sin 
handlingsfrihet känner sig aktören institutionaliserad och ej heller motiverad att förändra.25 
Men Colin Hay menar samtidigt att detta motstånd också kan vara en faktor till att stärka 
aktörens motivation, ju starkare strukturen är desto starkare och effektivare blir också 
förutsättningarna för politiskt handlande.26 Storleken på handlingskraften skiljer sig dock, 
oftast dels på vilken nivå aktören befinner sig på d.v.s. utvecklande eller etablerad nivå.27 Det 
betyder att det finns skillnader mellan en aktör som inte har varit i kontakt med de etablerade 
institutionerna eller de som har haft kontinuerlig kontakt med det politiska systemet. En 
etablerad aktör som har direkt konsultativ status med myndigheter och andra nätverk och som 
behandlar politiska frågor med ett större kontaktnät leder oftast till större möjligheter att 
mobilisera krafter för en förändring och på så sätt påverkar det sociala systemet i större 
utsträckning. Men Colin Hay påpekar att överlag så skall både strukturen som inbegriper den 
institutionella delen av politisk styrning och aktörens handlingskraft ses som en process och 
utgöra en arena för menings- och betydelsefulla aktiviteter för båda parter.28 Därför blir 
studiet av aktör – struktur att förklara vad resultatet eller effekten blir av en integration dem 
emellan. 
                                                           
20 Hay, C. (2002)Political Analysis. Sid. 166 
21 a.a. sid. 74 
22 Giddens, A (1984) Constitution of Society. Sid. 257 
23 a.a. sid. 283 
24 Gidden, A (1984) The Constitution of Society. Sid. 64ff 
25 a.a. sid. 174 
26 Hay, C. (2002)Political Analysis.Sid. 94 
27 Easton, D (1967) A Systems Analysis of Political Life. Sid. 178 
28 Hay, C (2002) Political Analysis. Sid. 72 
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4. De tre stora ansatserna inom aktör –struktur problematiken  
 
 
4.1  Behaviouralism   
Denna grundläggande ansats har utvecklats från att vara rent positivistisk i början av 1900-
talet till att bli mer sociologisk inriktad under 1950-talet. Ansatsen är idag mer fokuserad på 
att förklara med hjälp av stora empiriska undersökningar varför individer och sociala aktörer 
agerar som de gör i samhället. Undersökningarna innehåller frågor som t.ex. varför individer 
väljer ett politiskt parti eller varför det uppstår demonstrationer, strejker och även uppror i 
samhället. På den nationella nivån studeras människans beteende i det offentliga mer i detalj, 
oftast i relation till institutioner, ledarskap och tillgången till styrmedel som redskap till 
institutionell förändring. På en internationell nivå studeras agerandet mellan nationalstaterna 
och även påtryckningar ifrån större internationella aktörer.29 Ontologiskt ser man världen som 
något som verkligen existerar ”där ute” och ansatsen är fortfarande positivistisk. 
Undersökningar utförs genom att observera och analysera handlandet i det sociala och sedan 
förklara det agerandet genom empirisk prövning. Analytiskt ställer man upp ett stort antal 
hypoteser och teorier från tidigare empirisk forskning d.v.s. observerade bevis, och som man 
sedan ställer mot problemet. Systematiskt testas (verifierar eller falsifierar) dessa teorier 
kvantitativt (statistiskt) eller kvalitativt (teoretiskt) mot verkligheten och förklarar sedan 
sammanhangen eller fenomenen av det observerade. Ansatsen innehåller ofta stora mängder 
empiriskt datamaterial, är väldigt djupgående och detaljrik i analysen.30  
 
Eftersom denna ansats innehåller en sociologisk inriktning studeras aktör och struktur 
problematiken till viss del, såsom i Giddens framställningar om människans handlingar i det 
sociala rummet. Dock finns det ingen etablerad teoribildning inom ansatsen som förklarar hur 
kollektiva sammanslutningar som aktörer påverkar till förändring i strukturen. Ansatsen 
studerar individuella handlingar och när det kommer till kollektiva och gemensamma 
handlingar så är det mer en fråga om att strukturera ett mönster där den handlingen ändå 
studeras individuellt.31 Aktören som enskild individ studeras som sagt ingående och anses 
utföra rationella handlingar såsom i rational choice teorin d.v.s. nyttomaximerade val som 
leder till individuella fördelar. Ansatsen studerar även den politiska kontexten och det är 
kanske i detta sammanhang man kan hitta något som har med kollektiv att göra. Det skulle i 
så fall vara  i en s.k. cost-benefit analys där man förklarar hur individuella politiska handlingar 
leder till kollektiva fördelar. Teorin består av att man undersöker till vilken grad de 
individuella insatserna i form av fysiskt eller mentalt arbete (kostnader) leder till kollektiva 
och individuella vinster (fördelar). Slutresultatet visar att individen fortsätter att medverka så 
länge de kollektiva och individuella fördelarna överväger de individuella kostnaderna.32      
 
 
4.2 Rational Choice  
Den rationella ansatsen (rational choice) växte fram i Amerika på mitten av 1950-talet som 
ett svar på Behavioralism, som empiriskt undersöker hur individer agerar i det sociala. Den 
rationella ansatsen däremot undersöker vad som ligger bakom ett agerande. Den rationella 
ansatsen behandlar individen som en ”riktig” aktör i förhållande till strukturen och de sociala 
institutionerna.  
 
                                                           
29 Marsh, D. & Stoker, G. (2002) Theory and Methods in Political Science. Sid. 42 
30 a.a. sid. 50 
31 Hay, C. (2002)Political Analysis. Sid. 51 
32 Marsh, D. & Stoker, G. (2002) Sid. 57 
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Ur ett aktörsperspektiv anser teorierna i denna ansats att människan oftast ser till sitt eget 
bästa före det allmännas bästa i ett s.k. nyttomaximerat val. Den mänskliga motivationen ses 
som ett mycket komplext mönster där olika ideologiska intentioner, preferenser och resurser 
leder till ett strategiskt självcentrerat val som kan innebära många olika följder och 
konsekvenser. Aktören är också strategiskt självständig i sin handling dvs. individen kan 
ändra strategi efter hand och hitta nya strategiska vägval för att maximera sitt intresse.33

 
Ansatsen kan användas av forskare som studerar olika aspekter av politisk, social och 
ekonomisk institutionell förändring, men för att göra det måste forskaren känna till teorierna 
om spelreglerna (Game theory, rules of the game). Spelteorin är uppbyggd på att aktörernas 
positioner konstitueras, preferenser formeras och handlingsvillkor finns att tillgå. Det är inte 
förrän dessa faktorer är fastlagda som intentioner, motiv och beslut kan undersökas i s.k. 
spelmatriser. Ur detta framkommer vilken effekt andras val av strategi har på den egna 
strategin och tvärtom. Det som blir intressant i denna teori är när strategierna når en jämvikt, 
och parterna når konsensus, det är då det kan uppstå en samverkan.34 Logik och matematik är 
två medel som ingår i ansatsen för att räkna ut möjliga utkomster av valda strategier. Ansatsen 
består av en teoretisk deduktiv metod med hypotetiska antaganden, analysen kan bestå av 
både statistiska uträkningar och empiriska jämförelser.35

 
 
4.3 Institutionalism 
Fram till 1950 dominerade den institutionella ansatsen i den politiska vetenskapen. Ansatsen 
var bred och även internationell med sina tids- och jämförande studier. Dess främsta områden 
var att empiriskt (induktivt) beskriva konstitution, rättsväsende och olika 
regeringsstrukturer.36 När behavioralism och rational choice kom på mitten av 50-talet fick 
dessa två en sådan genomslagskraft att de revolutionerade vetenskapen och den traditionella 
institutionella ansatsen mer eller mindre försvann. När sedan den nyinstitutionella ansatsen 
kom på mitten av 80-talet började man återigen titta på hur institutionerna fungerade, men 
denna gång med utgångspunkten vad som influerar dessa relativt sett ”autonoma” enheter till 
förändring. Sedan dess har den nyinstitutionella ansatsen erhållit ett antal nya perspektiv och 
teoribildningar som återigen aktualiserat ansatsen på den vetenskapliga arenan.   
 
 
4.3.1 De olika ny institutionella perspektiven 
Den nyinstitutionella ansatsen kan man säga är en hybrid mellan både Behavioralism och 
Rational Choice och som arbetar med ett mer expansivt och teoretiskt ramverk som innehåller 
ett starkare synsätt på det komplexa sambandet i relationen mellan aktör – struktur.37 Den 
nyinstitutionella ansatsen studerar kontexten mer en de enskilda s.k. inputs som tillkommer 
det politiska systemet.38 Kontextanalysen innehåller en historisk, tidmässig och dynamisk 
skildring där man bortser från de enkla förklaringarna av aktören som enbart 
nyttomaximerande eller institutioner med regelverk som de enda verktygen för politisk 
förändring. Istället ser man ingående på vad som orsakar social och politisk förändring i ett 
större och längre tidsperspektiv.39 Det internationella beskrivs i termer av aktörer som bidrar 
till internationella påtryckningar som skapar en rörlig marknad och kapital, vilket i sin tur 
                                                           
33 Marsh, D. & Stoker, G. (2002) Theory and Methods in Political Science. Sid. 77 
34 a.a.Sid. 66 
35 a.a. sid. 69 
36 a.a. sid. 90 
37 a.a. sid. 91 
38 Se Easton, D (1979) A Framework for Political Analysis. sid. 112 
39 Hay, C. (2002)Political Analysis. Sid. 11 
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leder till alltfler tävlande stater. Förutom de traditionella medlen som formella och informella 
normer och regler ses de internationella påtryckningarna också som en viktig orsak till 
institutionell förändring.40  
 
Det finns sju olika inriktningar inom den nyinstitutionella ansatsen som alla på olika sätt 
framför ett nytt perspektiv i relationen aktör – struktur. Det sociologiska institutionella 
synsättet studerar i vilken riktning institutioner skapar mening åt mänskligt handlande, denna 
metod är viktig och grundläggande för den normativa institutionella inriktningen där man 
undersöker till vilken grad institutioner påverkar aktörernas handlande. De påverkande 
variablerna inom denna inriktning är hur normer, intressen och identiteter skapar ett 
förhållningssätt för aktörer. De rationella institutionella studierna förnekar däremot att 
institutioner producerar ett beteende hos aktörerna. De menar istället att institutioner influerar 
en struktur inom vilken aktören verkar och på så sätt ger förutsättningar eller inskränkningar 
till ett politiskt handlande. Historiska institutionella studier refererar till både normativa och 
rationella studier för att beskriva relationen mellan institutioner och politisk handling. 
Empiriska institutionella studier är klassisk i sin karaktär och tittar på hur institutioner 
påverkar regeringar. Denna inriktning anser i likhet med den rationella synen att aktörer har 
en förhållandevis stor möjlighet att påverka institutionernas design. Studier av institutionella 
nätverk hävdar att gemensamma värderingar och informella interagerande mönster skapar 
politiskt handlande. Internationella studier av institutioner visar att beteendet hos stater styrs 
av inskränkningar i strukturen (formellt och informellt) och som påverkar den politiska 
internationella arenan.41        
 
Ett nytt synsätt har alltså växt fram där man inom de nyinstitutionella perspektiven tittar både 
på aktören som en effektiv och handlingskraftig enhet och strukturen med sina institutioner 
där värderingar och normer utgör förutsättningar och inskränkningar för politiskt handlande. 
Ansatsen försöker förmedla att institutioner sätter förutsättningar för aktörer att agera, men 
kan också ses som kunskapsförmedlande arenor som sker i dialog med aktören. Den ny 
institutionella ansatsen är framförallt en förklarande ansats som bygger på deduktiva och 
detaljrika teoretiska och hypotetiska argument utifrån en kontext av rationellt handlande. 
Ansatsen öppnar upp för nya normativa undersökningar genom att man väljer att besvara 
undersökningar med generaliserade svar istället för stora empiriska underlag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40 Bevir, M & Rhodes, R (2001) Working paper, A Decentred Theory of Governance. Sid. 7 
41 Marsh, D. & Stoker, G. (2002) Theory and Methods in Political Science. Sid. 96 
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5. Olika teoribildningar för att studera samverkansprocesser  
 
 
5.1 Strategic – Relational  
De följande teoribildningarna är uttagna för att beskriva hur man kan titta på olika 
samverkansprocesser mellan aktör – struktur. De har samtliga sitt ursprung ifrån den 
nyinstitutionella ansatsen och Rational Choice som relaterar till olika rationella och nätverks 
teorier. 
 
Strategical - relational är en dynamisk teoribildning och analysmetod som ser relationen 
mellan aktör – struktur som en ständigt pågående lärandeprocess. Strategical – relational 
används främst för att analysera aktör – struktur som anses vara en existerande och ömsesidig 
relation. Aktör – struktur innehar här ett ontologiskt beroendeförhållande i form av olika 
sociala relationer till det politiska systemet. Det som är utmärkande för relationen är att 
aktörer reflekterar över sina val och konsekvenser, och blir därmed strategiska i 
sammanhanget. Ett samspel av social och politisk interaktion menar Colin Hay.42 Bob Jessop 
och Colin Hay har bägge bidragit till att definiera aktör – struktur som två distinkta analytiska 
enheter. De menar att aktör – struktur är två separerade enheter som är strategiskt selektiva 
utifrån ett kontextuellt sammanhang.43 Individen ses som en strategisk aktör och integrerad i 
en strategisk selektiv kontext.44 Strukturen ses som förutsättningar eller inskränkningar för att 
aktören skall realisera sina handlingar.45 Aktörer är motiverade, medvetna och 
kunskapssökande individer som genom sin kunskap om den strukturella omgivningen 
(kontexten) uppnår kunskap om det politiska systemet. Aktörsstrategin är därför riktad till den 
miljö och omgivning som aktören befinner sig inom d.v.s. en strukturell kontext. De 
bakomliggande motiven till handling anses vara intentioner och intressen, dessa används som 
medel för en förändring, ungefär som aktören använder sig en nyttomaximerad handling i 
rational choice teorin.46 Institutionell förändring sker alltså genom att aktören formulerar och 
operationaliserar sina selektiva strategiska val.  
 
 
5.1.1  Teorier och analysmetoder 
Analysmetoden används främst för att titta på hur institutionen agerar internt och externt. Men 
enligt Bob Jessop så går det att använda strategic – relational för att analysera institutionell 
förändring tematiskt, systematiskt och ontologiskt. Med förändring menar han en förändring 
som innebär att något har förflyttats från en ursprunglig position till en annan position genom 
mänsklig handling. Tematisk förändring menar han förekommer när det finns internationella 
påtryckningar som resulterar i att institutioner hamnar i en krissituation där strukturen måste 
förändras av mänsklig handling.47  Systematisk och ontologisk förändring menar Jessop är när 
en fundamental ontologisk och epistemologisk förändring inträder d.v.s. när människan ändrar 
uppfattning om systemet och som är av sådan grundläggande art för institutionerna att detta 
kräver en förändring av institutionerna.48 Detta skall ses som något större än bara ett 
vetenskapligt paradigm. Han menar att en förändring skall vara av sådan art att det särskiljer 

                                                           
42 Hay, C. (2002)Political Analysis. Sid. 127 
43 Marsh, D. & Stoker, G. (2002) sid. 280 
44 Hay, C. (2002) sid. 128 
45 a.a. sid. 209 
46 a.a. Sid. 132 
47 Jessop, B (2001) Institutional re(turns) and the strategic-ralational approach. Sid.1215 
48 Ibid. sid. 1216 
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sig från kontinuitet till en klar definierad förändring eller förskjutning av tidigare position som 
t.ex. en helt nytt perspektiv till den institutionella ansatsen.49

 
Jessop ger sig även på och definiera vad institutioner är för något. Han menar att man inte får 
blanda ihop institutioner med andra sociala institutioner såsom kyrka, skolor, sjukhus etc. utan 
institutioner utgör organisationer som innehar lagstiftande och verkställande krafter och 
juridiska uppdrag ifrån regeringen som t.ex. myndigheter.50 Aktören har också kapacitet att 
ingå i ett lärande och reflekterade av den institutionella kontexten och designen av 
institutioner.51 Men Jessop menar att institutioner är den enhet som ändock upprätthåller en 
social ordning, genom att definiera regler och resurser för socialt handlande. 
 
 
5.2 Governance  
Governance är en teoribildning som har uppstått ur dialogen om staternas möjligheter till 
självständighet och etablerade affärsförbindelser efter 2:a världskriget. I Governance finns 
relationen aktör – struktur där man antingen kan se att det finns autonoma aktörer 
(organiserade och oberoende nätverk) eller där dessa aktörer befinner sig i ett ömsesidigt 
beroendeförhållande med staten. Teoribildningen används av många olika vetenskapliga 
avdelningar såsom kulturgeografi, ekonomi och politik för att t.ex. studera staternas 
suveränitet, policyprocesser och betydelsen av oberoende nätverk. Den ger även möjligheter 
att studera organisationer, marknader och nätverk på alla nivåer såsom internationellt, 
nationellt och lokalt. Det globala perspektivet är att det anses finnas ett nätverk av 
konkurerande stater som är beroende av varandras resurser. Institutionerna själva är alltså här 
inte den enda enheten som skapar institutionell förändring utan lika mycket den privata 
marknaden och den internationella konkurrensen mellan stater.52

 
Governance har under tid modifierats och blivit till ett relativt nytt koncept inom de olika 
nyinstitutionella teoribildningarna, speciellt inom de ekonomiska och institutionella 
perspektiven. Det ekonomiska perspektivet arbetar med Governance som en analysmetod för 
att styra ekonomisk utveckling. T.ex. så infördes Governance i England och USA på 1980-
talet av neoliberala krafter som ville förändra den offentliga sektorn. Flera sektorer inom det 
offentliga ansågs vara alltför ineffektiva och genererade en alltför liten ekonomisk vinst till 
regeringarna. Därför infördes ett nytt sätt att tänka inom den offentliga förvaltningen som med 
hjälp av konsulter ifrån den civila sfären och den privata marknaden införde en privatisering 
och större konkurrenskraft inom den offentliga förvaltningen. Utifrån detta utvecklades 
Governance som ett sätt att se på en decentralisering av den styrande makten och istället öka 
relationen mellan staten och det civila samhället.53  
 
Det institutionella perspektivet ser Governance som styrningsteori (transitiontheory) för en 
strukturell förändring. Nätverk är något som särskilt studeras och anses innehålla 
kommunikationsprocesser mellan människor i olika forum. De olika nätverksforumen ses här 
som självstyrande enheter (autonoma organisationer) och arbetar med informationsspridning 
som verktyg för förändring. Oftast handlar det om informationsspridning mellan parter inom 
ett specifikt intresseområde och kan vara mer eller mindre politiskt samt befinna sig på olika 
sociala nivåer. För att nå lyckade resultat bör parterna ingå i vinna – vinna lösningar menar 

                                                           
49 Ibid. sid. 1219 
50 Ibid. sid. 1220 
51 Jessop, B (2001) Institutional re(turns) and the strategic-ralational approach. Sid.1230 
52 Bevir, M & Rhodes, R (2001) Working paper, A Decentred Theory of Governance. Sid. 20 
53 a.a. Sid. 3ff 
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Anne Mette Kjaer i sin bok Governance. Detta är viktigt för att upprätthålla nätverken och 
finna konsensus lösningar bland parterna som ingår i nätverken.54 Dock menar hon att faran 
med nätverk som bildas kring en liten informell beslutsgrupp, är att det kan ses som icke-
demokratiskt eftersom en större del av befolkningen som besluten berör är exkluderade ur 
nätverket.55  Lösningen kan vara att det organiseras ett system för koordination mellan 
information som distribueras och den förhandling som pågår mellan parterna.56  
Anne Mette Kjaer anser i sin bok Governance att det är staternas uppgifter är att 
koordinera/styra dessa autonoma organisationer och att det kan vara lika viktigt att studera 
den sociala konstruktionen av nätverk som de statliga institutionernas auktoritativa roller.57  
Anne Mette Kjaer menar också att det bör finnas ett samarbete mellan aktörerna i nätverket 
för att kunna påverka politiska beslut och policyprocesser. Fördelen med en sådana 
konstellationer menar hon är att man får en plattform för dialog som inte är hierarkiskt.  
 
Governance ser ett integrerande mellan det sociala (civila samhället) och politiska sfären där 
begrepp som tillit, samverkan och socialt kapital ingår, men också där maktrelaterade och 
auktoraktiva roller (dock inte elitnivå) diskuteras. Studierna innehåller oftast narrativa 
undersökningar som påvisar vikten av förändringar inom samhället såsom institutionell 
förändring genom regelverk men också om aktörens betydelse till institutionell förändring.  
 
 
5.3.1 Teorier och analysmetoder 
Governance använder sig oftast av teorier från Michel Focault (episteme) eller Thomas Kuhn 
(paradigm) för att förklara förändring. Governance relaterar till den rationella ansatsen då den 
tittar på rationella och nyttomaximerade val och även till sociologin där normer och 
värderingar utgör förutsättningar för handlande.58 Teoribildningen sammanfaller nära med 
positivism, samtidigt som många forskare hävdar att analyserna anses vara hermeneutisk och 
tolkande. Konceptet kan appliceras på olika former av politisk styrning och det finns flera 
teorier som anknyter till policy- och demokratiseringsprocesser. Moderna teorier (Modernized 
theory) och övergångsteorier (Transition theory) är några som anknyter till demokratiska 
processer på alla nivåer och ses som dynamiska och pågående processer för en förändring. 
Dock är inte den enskilda människan på lokal nivå inkluderad i dessa teorier.59

 
Det finns ett antal olika analysmetoder inom Governance som skiljer sig. Den neoliberala 
synen är att den politiska styrningen är sammansatt av olika policyprocesser för att utveckla 
den privata marknaden (privatisering), och att förändringar inom den offentliga förvaltningen 
kommer ifrån dessa nyttomaximerande handlingar samt de globala påtryckningar. Den 
institutionella synen anser att förändring kommer med regelverk och dokument som medel för 
politisk styrning och att staternas möjlighet att motstå globala påtryckningar varierar i styrka 
beroende på vilka etablerade principer som finns inom institutionerna. Den anpassade 
analysen i konceptet som förespråkas av Rod Rhodes och Mark Bevir i decentred theory of 
governance anser att det både finns globala påtryckningar och interna förutsättningar inom 
institutionerna. En policy som staten antar behöver inte vara i direkt anslutning till 
påtryckningar utan kan vara ett antal interna politiska uppfattningar om hur man löser 
situationen.60 Den anpassade analysen separerar den neoliberala ekonomiska rationaliteten 
                                                           
54 Kjear, A. (2004) Governance. Sid. 46 
55 a.a. sid. 55 
56 a.a. Sid. 36 
57 a.a. Sid. 3 
58 Ibid. sid. 4 
59 a.a. Sid. 152ff 
60 Bevir, M & Rhodes, R (2001) sid. 27 
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och den institutionella byråkratiska ansatserna och ser på flera perspektiv samtidigt.61 Den är 
både teoretisk deduktiv och innehåller empiriska undersökningar. Oavsett om vi antar ett 
rationellt eller institutionellt perspektiv, så är konceptet ett alternativ till politisk analys menar 
Rhodes och Bevir.  Det är en tolkande ansats som är baserad på hermeneutisk filosofi mer än 
positivism och det viktiga är att den ses som en produkt av politisk strävan som inkluderar 
olika sätt att se på teorier.62   
 
 
5.3 Commons  
Commons är en nyinstitutionell teoribildning som tittar på självorganiserade och självstyrda 
intressesamanslutningar.63 Begreppet Commons används oftast synonymt med termen 
nyttjanderätt till en samfällighet. Det är en given rätt men ändock lite diffus då den har 
betydelsen av att utgöra ett område som både ägs av staten och att det samtidigt finns en 
allemansrätt till samfälligheten. Termen Common-pool resource (CPR), har betydelsen av att 
vara naturligt eller mänskligt skapade resurssystem som kan anta olika former och utgöra allt 
ifrån ekologiska system (naturliga) till att vara datasystem (mänskliga). Definitionen av ett 
resurssystem beror alltså vad individer drar för nytta av eller tillför systemet d.v.s. producerar 
eller levererar till systemet. Det mänskligt skapade resurssystemen ingår oftast i någon form 
av mänskliga aktiviteter som återskapar och på så sätt upprätthåller systemen. Ett naturligt 
biologiskt system däremot har en mindre förmåga att själv återhämta sig efter ett nyttjande.64 
Collective action är ett annat synsätt inom ämnet Commons där en eller flera individer 
organiserar sig i sammanslutningar och gör kollektiva insatser för att uppnå ett bevarande och 
skydd av de gemensamma resurserna.  
 
Elinor Ostrom är författare av boken Governing the Commons som är en stor empirisk 
undersökning om hur man i olika länder och i olika områden har arbetat med frågor och 
lösningar som anknyter till en förvaltning av naturresurser. Hon påpekar att detta arbete inte 
skall ses som någon färdigt perspektiv, utan är mer ett sätt att se på praktiskt arbete och att 
forskning på området behöver tillföras problemet för att utveckla perspektivet. Hon menar att 
de flesta teorierna som kommer ifrån CPR (Common pool-resources) och Collective action är 
för sparsamma för att kunna förklara grundläggande förutsättningar för policyanalys och 
institutionell förändring.65 Utvecklande teorier behövs även i områden som t.ex. 
kommunikativa- och lärandeprocesser.  
 
Hennes utgångspunkt i forskningen med Commons är att belysa tre olika teorier som flitigt 
brukar användas av statliga såsom privata aktörer för att titta på problemlösningar. De tre 
teorierna är ”the tragedy of the commons”, (Garret Hardin’s artikel i Science, 1968) ”The 
prisoners’s dilemma game” (Dawes, R.M. 1973, The Commons Dilemma Game) och ”The 
logic of collective action” (Olson, M. 1965 The Logic of Collective action). Utkomsten av 
dessa teorier är att samarbete för det gemensamma bästa inte fungerar i en enskild rationell 
handling (som ger nyttomaximerad utkomst). Men Ostrom använder sig ändå av dessa tre 
teorier för att beskriva möjligheter till samarbete d.v.s. om den ena parten har tillit till 
samarbete och den andra inte, så vinner den som inte trodde på samarbete och tillit och den 
andra förlorar, men den som inte trodde på samarbete och tillit förlorade också i vinsten av att 
se vad ett ömsesidigt samarbete kunde leda till.  

                                                           
61 Ibid. sid. 24ff 
62 Ibid. sid. 17 
63 Ostrom, E. (1990) Governing the Commons. Sid. 29 
64 a.a. sid. 32 
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Ostrom ställer sig den övergripande frågan om en statlig kontroll eller en privatisering av 
resurserna skulle vara en lösning till problemet med det gemensamma resurserna. Därefter 
föreslår hon en alternativ väg som baserar sig på ett gemensamt ägande och en lokal 
förvaltning. Där förvaltningen är en självorganiserad och självstyrd enhet som ligger utanför 
statliga och privata intressen, men som inkluderar deras stöd i processen. Stödet baseras på 
institutionella regelverk och policydokument och de privata stödet ser hon som de krafter som 
ligger bakom en hållbar nyttomaximering av resurserna. Denna väg menar hon bör ingå som 
argument i kommande policyarbeten inom institutionerna.  
 
Arbetet med samverkan handlar mycket om att skapa sociala normer som kan förändra 
attityderna och förbättra relationerna genom att visa på ”vinsten” eller fördelarna av att 
samarbeta. I annat fall bör det bildas sammanslutningar som blir till motparter, det uppstår 
ändå förutsättningar till samarbete som utgörs av en tillit till varandra menar Ostrom. Sociala 
normer i den betydelsen skapas genom att sammanslutningen utvecklar gemensamma normer 
och regler för hur resurserna skall nyttjas, utvärderas och skötas. Sociala normer är baserade 
på en ömsesidig förståelse för vad som är obligatoriskt, tillåtet och förbjudet. Normer utgör 
kollektiva påtryckningar som är skamrelaterade och är lika effektiva som regler.66 Detta 
arbete ger även förutsättningar att det skapas en allmän acceptans och kontroll i området för 
att praktiskt leda arbetet med resurserna framåt. Hon påpekar också att det är viktigt att hitta 
arenor (mötesplatser) som utgör forum för konfliktlösning och policyprocesser.67  
 
Forskningen visar att lokala initiativ och regler för hur resurshanteringen skall skötas skapar 
större lokalt förtroende och en lojalitet för att efterfölja de självsatta och långsiktiga 
mekanismerna för resurshantering. Externt påförda regler tenderar att efterföljas i mindre 
utsträckning.68 Ett resurssystem behöver också ständig övervakas och utvärderas för att inte 
”kollapsa”, åtgärder behöver sättas in där det behövs och mycket av tillvägagångssättet i dessa 
CPR områden går ut på olika försökshandlingar (trial –error). Där en del handlingar utförs 
utan kunskaper om konsekvenserna, men att försöken i alla fall leder till en förbättrad 
kompetens.  
 
För att operationalisera ett CPR system måste aktörerna vara medvetna om att regler och 
teknikaliteter inom institutionerna kan förändras. Institutioner definierar de regler som 
bestämmer ett förhållningssätt till resurserna, alla regler innehåller föreskrifter som förbjuder, 
tillåter eller kräver någon form av praktisk handling och utkomst av handling. Ostrom 
identifierar tre olika regler som aktörer har att förhålla sig till. Konstitutionella regler som är 
grundläggande regler för vem som har tillgång till området. Operationella regler är fastställda 
skötselplaner för området och kollektiva – rationella regler är de krav som resursanvändarna 
ställer till policyprocessen för en förvaltning av det gemensamma resurserna.69  
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Elinor Ostrom listar åtta principer som kan vara lyckade strategier för en lokal 
naturresursförvaltning.70

 
1. Klara definierade gränser, vilka som har tillgång till resurserna att bruka och nyttja. 
2. Klara lokala regler och normer för vilken teknik, arbetsform som säkrar ett hållbart 
resursuttag. 
3. Gemensamma lösningar och överenskommelser samt möjligheter till en revidering av 
befintliga förvaltningstekniker. 
4. En övervakning som kan kontrollera beteendet hos användarna av ett resurssystem.  
5. Sanktioner som kan utföras mot dem som bryter mot de gemensamma 
överenskommelserna. 
6. Upprätta arenor för konfliktlösning med tillhörande mekanismer som kan överbrygga 
eventuella motsättningar. 
7. Nationell och regionalt stöd för den lokala processen att mobilisera och organisera 
utvecklingsgrupper. 
 
I de fall där resurserna ingår i ett större förvaltningsområde 
8. utveckla ett nätverk av myndigheter som klargör arbetsfördelningen.  
 
Ostroms slutsatser är att förvaltningen kan skötas av lokala aktörer likväl som statliga.   
För att nå lyckade resultat behöver dock aktörerna dels lära sig hur institutionerna fungerar 
och dels medverka till att egna normer fastställs och efterlevs av lokalsamhället. Hela 
processen är ett lärande och kunskapsförmedlande om hur de olika resurserna fungerar och 
även hur de olika aktörerna och institutionerna fungerar tillsammans. Det sociala kapitalet 
som även finns med i debatten om kollektiva handlingar kan ses som ett mönster av 
förmedlade kunskaper, normer och regler som får människor och institutioner att inta ett 
gemensamt förhållningssätt till sin omgivning.71  
 
 
5.3.1 Teorier och analysmetoder 
Ostroms hypotes är alltså att det skapas förutsättningar för samverkan när bägge parter inser 
att det finns möjligheter till en vinst och kontinuerlig samverkan dem emellan. I teorin 
Collective action är det valmöjligheterna som försvårar ett samarbete mellan kollektiva 
sammanslutningar och rationella egoister. Rationella egoister är individer som gör 
självcentrerade val som ligger i linje med Rational choice (nyttomaximerade val) och ser inte 
vinsten med ett samarbete med de kollektiva sammanslutningarna. Istället utnyttjar de 
situationen (Free-ride) och drar fördelar av att inte vara med eftersom gemensamma resurser 
tillfaller ”alla” även de som inte bidrar till en sådan utveckling.72 Två andra teorier som lyfter 
fram vinna – vinna lösningar och långsiktiga möjligheter för lokala aktörer att självorganisera 
och självstyra resurserna är teorierna om företag (The firm) och teorin om staten (The state).  
I teorin om företag anses entreprenörer se möjligheter att koordinera människor in i 
samarbetsprocesser som leder till att man skapar ett gemensamt intresse. Det knyts 
kontaktvägar och det skapas underentreprenörer som är villiga att utföra arbeten som ligger i 
strategin för att maximera effekten. I teorin om staten är det liknande aktiviteter som utförs 
fast här ersätts entreprenören med en överordnad auktoritet som koordinerar mänskliga 
aktiviteter som leder till effektiva kollektiva fördelar.73

                                                           
70 a.a. sid. 90 
71 Ostrom, E. (2001) Workshop paper, Social Capital: a fad or a fundamental concept. Sid 178 
72 Ostrom, E. (2000) Collective Action and the Evolution of Social Norms. Sid. 142 
73 Ostrom, E. (1990) Governing the Commons. Sid. 40ff 
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Ostrom lyfter även in Governance för att förklara vikten av att organisera sig och förvalta 
naturresurser lokalt. Governance ses här som möjligheter till en självstyrd övervakning av 
naturresurserna.74 Det finns även en annan teori som används i ett sammanhang med 
strategiskt självorganiserade och självstyrda lokala organisationer och som ligger i linje med 
Governance. Det är en decentraliseringsteori, Devolution som betyder överlåta, delegera eller 
decentralisera och som går ut på att åstadkomma effektivare beslut genom att omförhandla 
och delegera ut resurser och administrativa kapaciteter till lokala institutioner för en 
förvaltning av naturresurser.75  
 
Ostrom framför ytterligare en spelteori som hon kallar för ”självfinansierade och 
kontraktbundet”(Self-Financed Contract-Enforcement Game). Den går ut på att kontrakt 
tillhandahålls av en extern aktör (styrdokument), som sedan gör det möjligt för aktörerna att 
själv sätta regelverk som beslutar vem som får tillgång till området. Människor som ingår i 
kontraktet måste förhålla sig till dokumentet och måste formulera olika strategier för detta. 
Konsensus lösningar uppkommer med att parterna som nyttjar området måste komma överens 
och reflektera över om hur de skall hållbart nyttja resurserna på bästa sätt tillsammans. Det 
måste även tillkomma övervakningsmetoder för att kontrollera att parterna efterföljer de 
självsatta reglerna.76  
 
Regler är något som måste tillkomma ett område för att säkerställa att resursuttaget sker under 
kontrollerade former. Reglerna är något som aktörerna i ett CPR system behöver förhålla sig 
till för att kunna hitta en strategi att stödja eller förändra. I sin analys slår Ostrom ihop både 
kollektiva – rationella och konstitutionella regler och kallar det Institutional – choice som 
betyder att aktörer agerar och beslutar om de skall vara i konsensus med de befintliga 
operationella reglerna eller ge stöd till en förändring av de befintliga reglerna (cost-benefit). 
De aktörer som är införstådda i att förändra sin omgivning efter de förutsättningarna som 
reglerna ger tenderar att utveckla strategier och större fördelar av ett resursutnyttjande före 
dem som inte fullföljer regelverken och är passiva.77  
 
Som det har påpekats tidigare så behövs det fortsättningsvis ett antal forskningsresultat och 
undersökningar inom ämnet Commons. Bidrag till den empiriska undersökningen vad gäller 
Collective action och Common-pool resources är mycket viktigt för att nå fram till ett 
enhetligt koncept och möjligheter till jämförande studier.78 Detta arbete har påbörjats av The 
International Forestry Resources and Institutions (IFRI) som är ett forskningsprogram med 
syfte att systematiskt framställa kunskapsmässiga undersökningar till Collective action. IFRI 
är ett internationellt nätverk som engagerar sig i komparativa studier vad gäller organisationer 
som arbetar med skogs- och resursanvändning på lokal och nationell nivå. Vad gäller 
undersökningsobjekten så är det viktigt att de står inför en situation där det kräver någon form 
av insats, en sådan insats jämförs med Collective action – kollektiva handlingar (insatsstyrka) 
till ett specifikt område. Det skall också baseras på att området utgörs av ett gemensamt 
intresse. Svårigheten med arbetet har varit att identifiera och särskilja informella och formella 
institutioner som arbetar med resursanvändning. Regler för en förvaltning och förhållningssätt 

                                                           
74 Ostrom, E. (2000) Collective Action and the Evolution of Social Norms. Sid. 152 
75 Agrawal, A. & Ostrom, E. (2000) Collective Action, Property Rights and Devolution of Forest Area.. sid. 73 
76 Ostrom, E. (1990) Governing the Commons. Sid. 16 
77 a.a. sid. 192 
78 Poteete, A.R. & Ostrom, E. (2004) In pursuit of  Comparable Concepts.. Sid. 217 
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till naturresurserna kan var formulerade och ickeformulerade beroende på hur organiserad det 
gemensamma intresset är.79  
 
Ett lyckat pilotområde för IFRI har varit i Bolivia där man nära arbetade med Yuracaré 
befolkningen. Utifrån ett initiativ av den Bolivianska regeringen framställde man en 
förvaltningsplan över ett större område där befolkningen med sin kunskap blev delaktiga i 
framtagandet och även ansvariga för skötseln av området efter sina egna traditionella 
metoder.80      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
79 a.a. sid. 223 
80 a.a. sid. 229 
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6. Analys 
 
Denna analysdel kommer att belysa vad som har framkommit i bakgrundskapitlen, aktör–
struktur problematiken och beskrivningen över de olika ansatserna och teoribildningarna. 
 
Den grundläggande frågeställningen till denna undersökning var att hitta en vetenskaplig 
ansats och teoribildningar som relaterade till samverkansprocesser i förvaltningsområden med 
naturresurser. Formuleringen går att anknyta till det bakgrundskapitel som beskriver den 
svenska strategin för hållbar utveckling, där det i skrivelsen påpekas att samarbete, politisk 
integrering och resurser är vägledande i det arbetet.  
 
 Första utgångspunkten i skrivelsen uttrycker att ett globalt och regionalt samarbete är en 

förutsättning för att uppnå en nationell hållbar utveckling.  
 
Våra ekosystem har en begränsad förnyelsebarhet vilket är viktigt att tänka på när man talar 
om hållbar utveckling och ett nyttjande av naturresurser. Ur många aspekter handlar det om 
att tillvarata de resurser som finns och förvalta dem utifrån de förutsättningar och möjligheter 
som finns till förnyelsebarhet. Den lokala nivån beskrivs i regeringens skrivelse som en viktig 
instans för att tillvarata lokala kunskaper och intressen. Det gäller bara att omsätta 
formuleringarna till praktisk handling. Det är även viktigt att upprätta mötesplatser för att få 
till stånd samverkan, kunskapsutbyte och kompetensutveckling. Den lokala aktören har i 
många fall stor kunskap om hur de lokala naturresurserna skall förvaltas på bästa sätt för att 
skapa återväxt och föryngring. Den lokala kunskapen är oftast en tyst kunskap som inte finns 
nerskriven eller dokumenterad. Den sker oftast i form av muntliga överenskommelser och 
transporteras vidare i muntlig form till nästa generation. Lokala organisationer som jakt- och 
fiskevårdsföreningar är också väl insatta i hur den lokala resursen skall brukas och vilken 
möjlighet resursen har att återhämta sig efter ett nyttjande. Andra aktörer inom näringar 
såsom jord- och skogsbruk har i många fall en lång tradition av att bruka markerna i 
generationer och därmed också nedärvt en detaljerad kunskap om området. Kunskaperna 
baseras på hur lokala företeelser och ekosystemen fungerar, vilket ej finns inskrivet i 
regionala skötselplaner eller åtgärdsprogram. Denna lokala kunskapsbas skulle på många sätt 
vara till stor nytta för både den lokala som den regionala förvaltningssystemet. En dialog och 
samverkan mellan lokala och regionala aktörer anser jag vara en förutsättning för att uppnå 
hållbar utveckling. 
 
 Den andra utgångspunkten i regeringens skrivelse är att hållbar utveckling måste 

integreras i alla politikområden.  
 
Den lokala aktören och regionala strukturen utgör här en central roll för att utveckla 
kompetensen och politiska styrmedel mot en process för hållbar utveckling. Men i regeringens 
skrivelse framstår det svårigheter med att få till stånd en balans mellan styrmedel och en 
politisk vilja. I skrivelsen uttrycker man att tillväxt, en god välfärd och ett miljömässigt 
hållbart Sverige befinner sig i ett beroendeförhållande med varandra samtidigt som de 
befinner sig i en konflikt med varandra eftersom de måste vägas upp genom politisk styrning 
och samordning av olika målsättningar. Kanske är detta vad Giddens menar med att det finns 
en dualism mellan strukturen och systemet, där vi på ena sidan har det statliga önskemålet 
(normer och direktiv) om tillväxt och välfärd som blir till institutionella regelverk (strukturer). 
På den andra sidan de relativt autonoma institutionerna (aktörer inom systemet) som i stor 
utsträckning förvaltar och själva bestämmer hur resurserna skall fördelas och hur regelverken 
tolkas och tillämpas. Beroendeförhållandet skulle vara att de är ömsesidigt konstitutiva dvs. 
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de skapar regler och normer tillsammans, konflikten är att det finns olika politiska viljor och 
en stark autonomi kopplad till institutionerna.  
 
 Den tredje utgångspunkten i regeringens skrivelse är att ytterligare nationella insatser 

krävs för att långsiktigt värna om de kritiska resurser som utgör basen för hållbar 
utveckling. 

 
Naturresurserna utgör en stor del av begreppet hållbar utveckling, där förvaltningen och 
nyttjandet av dessa resurser också utgör till stor del basen för hela samhällsekonomin. 
Därmed är förvaltningen och nyttjandet av naturresurserna även en politisk fråga. Att arbeta 
med hållbar utveckling lokalt innebär oftast att försöka tolka och omsätta begreppet hållbar 
utveckling till praktiska lösningar. Men om det inte finns några konkreta resultat som går att 
relatera till begreppet hållbar utveckling hur skall man då känna sig motiverad att utveckla 
arbetet? Motivationen är något som Giddens nämner som en maktfaktor d.v.s. att när 
individen känner att han/hon har en handlingsfrihet då finns det möjligheter att intentioner 
leder till förändring. Att motivera människor till att hitta praktiska lösningar för en hållbar 
utveckling är något som inte bara kräver innovationsförmåga utan också ekonomiska resurser. 
Ekonomiska medel är grunden för att bidra till den handlingskraft aktören har och behöver för 
att lösningar kan bli realiserade och konkreta. Konkreta resultat är en lyckad strategi det visar 
inte minst Ostrom och Poteete med den forskningen som bidrog till att lokalbefolkningen i 
Bolivia var med och deltog i planering och genomförande av en lokal förvaltningsplan. Lokal 
självförvaltning av naturresurserna kan vara ett bidrag till att omsätta begreppet hållbar 
utveckling till praktisk handling. För att detta skall kunna vara realiserbart skall det även 
finnas förutsättningar till att arbetet stöttas från alla nivåer, inte minst från det statliga 
myndigheterna. Från nationellt håll skulle exempelvis ekonomiska medel göra det möjligt att 
sysselsätta ett antal människor i arbetet för hållbar utveckling. Från regional nivå skulle 
arbetet gynnas om en samverkan mellan nivåerna upprättades och där man genom 
uppsökande aktiviteter kunde fungera som rådgivandeorgan i expertisfrågor och i finansiella 
sökvägar. På kommunal nivå skulle arbetet betydligt förbättras om ett antal mötesplatser 
upprättades som kunde verka som aktiva supportorgan och forum för dialog mellan 
lokalbefolkningen, forskningen och tjänstemännen.  
 
För att nu gå vidare och titta på de olika vetenskapliga ansatserna och teoribildningarna har 
jag i denna analysdel ställt upp de tre stora ansatserna för att ingående förklara till vilken 
grad de är användbara i studiet av samverkansprocesser i förvaltningsområden med 
naturresurser. 
 
Behaviouralism 
Denna ansats skulle kunna användas för att studera samverkansprocesserna utifrån 
observerade möten mellan tjänstemän och lokala aktörer. Det skulle också vara möjligt att 
undersöka policyprocessen ingående då ansatsen ger upphov till att samla in ett stort antal 
statistiska data (mötesprotokoll) och sedan göra jämförande studier i hur initiativ från lokala 
aktörer blev mottagna av tjänstemän inom institutionen och vilket resultatet blev inom 
institutionen efter ett beslut. Här skulle man också kunna undersöka hur ekonomiska 
styrmedel och regelverk för de nationella miljömålen har använts och om resultatet har varit 
tillräckligt effektivt.  
 
Behaviouralism undersöker individens agerande i det sociala och det betyder att kollektiva 
intressen och handlingar blir här primärt inte undersökta. Det finns heller ingen teori inom 
denna ansats som kan förklara kollektiva handlingar till politisk förändring. Eftersom min 
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studie syftar till att hitta svar på hur ett samarbete kan uppstå mellan aktör (inklusive 
kollektiva sammanslutningar) och struktur (politiska institutioner), så anser jag att denna 
ansats inte tillräckligt inkluderar det jag efterfrågar. Det är även så att analysramen som 
kräver stora empiriska undersökningar som är baserade på ”observerade bevis”, kan försvåra 
det hela då detta undersökningsfält är relativt nytt och att det inte finns så mycket material att 
tillgå. Även kravet på falsifiering kan ytterligare försvåra arbetet då jag anser att denna metod 
många gånger utesluter goda hypoteser och teorier som normativt kan leda fram till ny 
forskning inom ämnet.  
 
Rational Choice 
Denna ansats skulle vara möjlig att använda för att undersöka hur individuella eller kollektiva 
rationella och nyttomaximerade val har bidragit till en samverkansprocess mellan lokala och 
regionala aktörer. Det finns även möjligheter att ingående studera vilka strategier 
(reflektioner, intentioner och motiv) aktörerna har använt sig av för att antingen förbättra 
relationen, den egna positionen eller förkasta ett strategiskt val i förhandlingar med en 
motpart t.ex. varför en aktör eller sammanslutning beslutar att fullfölja eller inte fullfölja en 
policy för hållbar utveckling.  
 
Individen och kollektivet ses här som en ”riktig” aktör i förhållande till strukturen och skulle 
kunna vara en potentiell kraft bakom politisk förändring. Det som jag dock anser vara lite 
ensidigt i analysmetoden är att ansatsen hela tiden förklarar val av strategier utifrån rationella 
och nyttomaximerade val. Teorin utgår för det mesta efter ekonomiska lösningar och där 
aktören väljer lösningar som han/hon vet kommer att gynna den egna positionen eller ge 
ekonomiska fördelar oavsett sociala konsekvenser. Detta är enligt teorin ett rationellt 
tänkande oavsett om det är moraliskt eller logisk till det gemensamma bästa. Vilket kan 
utifrån min synvinkel ifrågasättas eftersom arbetet med hållbar utveckling till stor del syftar 
till att förbättra levnadsvillkoren för de efterkommande generationerna. Då min undersökning 
går ut på att hitta samverkansprocesser mellan lokala och regionala aktörer för att förvalta ett  
område med naturresurser, vill jag ha svar på ett nytt synsätt som kan hjälpa aktörerna att 
samverka utifrån det gemensamma bästa. En rationell handling enligt ett rationellt och 
nyttomaximerat val är inte att se till det gemensamma bästa som en slutlig lösning. Så därför 
anser jag att denna ansats inte innehåller den utgångspunkt som studien söker.  
 
Institutionalism 
Den äldre modellen av den institutionella ansatsen undersöker konstitutionen, rättsväsendet 
och regeringsstrukturer och är därför inte aktuell för denna undersökning. De nyinstitutionella 
teoribildningarna inom denna ansats däremot mycket intressanta då de undersöker till vilken 
grad en institution är villig att bemöta lösningar som innefattar kollektiva intressen.  
 
Ansatsen arbetar utifrån ett stort teoretiskt ramverk som tillåter att man använder sig av 
tvärvetenskapliga teorier och framförallt det rationella valet (utan den nyttomaximerande 
effekten). Vilket gör det ännu mer intressant med tanke på att det fanns en hel del intressanta 
metoder i den rationella ansatsen att använda sig av. Den nyinstitutionella ansatsen ger också 
möjligheter att se på lärandeprocesser som verktyg för institutionell och politisk förändring. 
Vidare tar ansatsen även hänsyn till nätverk, normer och värderingar. Analysmetoden består 
av ett deduktivt teoretiskt ramverk med generaliserade svar som kan ge normativa resultat 
vilket gör ansatsen attraktivt för att gå vidare med en fördjupande undersökning.   
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Till sist har jag ställt upp de olika teoribildningarna för att analysera vilka som lämpar sig 
bäst när det gäller att studera samverkansprocesser i förvaltningsområden med 
naturresurser.  
  
Strategic - relational: 
Denna teori och analysmetod skulle kunna vara ett tillvägagångssätt för att analysera 
strategiskt agerande utifrån en kontextuell förståelse för politisk förändring. Teorin lägger stor 
tonvikt på institutioner och studerar aktören utifrån institutionens möjligheter till en social 
ordning, genom att definiera regler och resurser för socialt handlande. Aktören studeras som 
en individ eller kollektiv som innehar en identitet, intresse, strategier och taktik i ett bredare 
kontextuellt sammanhang. Aktören har också kapacitet att ingå i ett lärande och reflekterade 
av den institutionella kontexten och designen av institutioner vilket gör den här 
analysmetoden intressant. 
 
Exempel på användningsområde i en kommande undersökning skulle i så fall vara att 
analysera hur en aktör eller sammanslutning reflekterar över sin omgivning (kontext), med 
dess historia och värdesystem för lokala natur- och kulturresurser. För att sedan medvetet 
formulera ett intresse och göra ett strategiskt val för att realisera sin önskan om att få förvalta 
dessa resurser. Vid ett avslag kan man analysera hur aktören tänkte för att gå vidare med en 
ny lösning t.ex. formulera om sig, revidera en ansökan, nå nya ingångsvinklar, skaffa sig nya 
kunskaper och kontaktytor som kan leda fram till en ny dialog med myndigheter eller berörda 
parter i området. Sedan skulle man kunna titta på hur institutionerna har reagerat på 
handlingen, vilken effekt har den gett inom den egna institutionen, har det lett till nya 
initiativ, nya regelverk eller organisatoriska förändringar inom avdelningarna. Slutligen kan 
man konstatera om intentionen förde med sig ett lyckat resultat d.v.s. en viss strukturell 
förändring av institutionen.  
 
Det är ett intressant sätt att studera aktör – struktur då den innehåller en dynamisk process 
som inkluderar en kontextuell förändring över tid. Det som kan ses som lite negativt är att 
analysmetoden fokuserar sig lite mer på den institutionella förändringen och institutionernas 
möjligheter till social ordning än aktörens förutsättningar för politisk handling.   
 
Governance:  
Styrningsteorin (Governance) är intressant eftersom man ser ett integrerande mellan det 
sociala och det politiska. Governance skulle kunna användas för att studera 
samverkansprocesser utifrån mänskliga relationer eller andra kommunikativa plattformar där 
möten uppstår. Exempel på användningsområde i en kommande undersökning skulle vara att 
studera nätverkens betydelse vad gäller en effektiv informationsspridning och tillskapandet av 
nya mötesplatser och kontaktytor. Nätverken ses som operativa enheter där forum för dialog 
skapar statlig politisk styrning i form av  policy- och demokratiseringsprocesser. En 
undersökning skulle även kunna titta på vilken form av styrning som utförs inom och utom 
nätverken samt om de som ingår är maktrelaterade eller neutrala, nationella eller 
internationella. Governance ger även förutsättningar att titta på vilka nivåer av 
expertiskunskaper som är inblandade i kommunikationen och undersöka om kunskaperna 
inom nätverket har någon betydelse för slutresultatet.  
 
Governance har också en mycket intressant analysmetod som väl kan ingå i studier av 
nätverkens betydelse för en samverkan lokalt och regionalt. Speciellt intressant är det med 
teorierna vad gäller policy- och demokratiseringsprocesser och att dessa kan tolkas utifrån en 
hermeneutisk förståelse. Det som försvårar det hela lite är att det inte finns några teorier som 
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specifikt behandlar den enskilda människan. Den enskilda individen är en viktig 
undersökningsenhet  då en undersökning om förvaltning av naturresurser gärna ser på den 
enskilda människans möjligheter att vara delaktig och påverka till beslut som leder till en 
politisk och institutionell förändring.    
 
Commons: 
Teoribildningen tittar på självorganiserade och självstyrda sammanslutningar som grupperar 
sig för att förvalta gemensamma naturresurser. Commons arbetar med sociala normer, 
värderingar och institutionella regelverk för att kontrollera och övervaka ett säkert resursuttag. 
Samarbete mellan lokala och regionala aktörer är grundstommen i teoribildningen vilket gör 
det hela intressant. Commons inkluderar också ett antal lyckade strategier som har kommit 
från att aktörer har erhållit kunskaper om varandra i en ömsesidig lärandeprocess. Detta är ett 
synsätt där teori, analys och praktisk handling går hand i hand med samverkansprocesser och 
lokal naturresursförvaltning. 
 
Det finns också ett antal intressanta teorier som går att applicera på ett ramverk som studerar 
samverkansprocesser och naturresursförvaltning bl.a. rational choice, Collectiv action och 
Common-pool resources. Det finns även ett antal intressanta teorier som kan ge uppslag åt 
nya normativa undersökningar däribland olika former av styrnings- och 
decentraliseringsteorier som kommer ifrån bl.a. Governance. Det skulle också vara intressant 
att undersöka vad som leder fram till konsensus lösningar mellan två aktörer i en s.k. cost – 
benefit analys. Detta är en teoribildning som jag anser faller naturligt in i ett ramverk för att 
studera samverkansprocesser i förvaltningsområden med naturresurser.  
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7. Slutsatser 
 
Hållbar utveckling är ett aktuellt ämne idag och begreppet diskuteras inom många olika 
områden och sektorer såsom ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt. Samtliga områden 
kan ses som resurser för politisk styrning och utgör själva grunden för samhällsekonomin. 
Diskussionerna om en hållbar utveckling av dessa resurser har förts sedan en längre tid 
tillbaka på den internationella arenan, där miljöfrågorna har formulerats till bilaterala 
konventioner och andra politiska styrdokument för staterna. Dokumenten innehåller oftast 
direktiv för hur staterna skall förhålla sig till naturresurserna. Regeringens strategi för hållbar 
utveckling är ett exempel på ett sådant initiativ. De internationella påtryckningarna kan man 
säga har utgjort förutsättningar för att en förändring av den nationella strukturen skall vara 
möjlig. Det som fattas nu är frågan om vilka aktörer som skall bidra till en förändring. Den 
internationella och nationella arenan är naturligtvis ett mycket bra forum för att initiativen 
skall kunna realiseras från dokument till handling. Men det är kanske på den lokala nivån som 
vi hittar aktörer som i realiteten utför handlingar som leder till praktiska och konkreta resultat 
i arbetet med hållbar utveckling. Därför blir min utgångspunkt i en fördjupande undersökning 
på D-nivå att studera förutsättningar för samverkansprocesser i förvaltningsområden med 
naturresurser ur ett lokalt perspektiv.  
 
Vilka fördelar skulle då kunna finnas med att studera lokal och regional samverkan för en 
lokal naturresursförvaltning? 
 Lokalbefolkningen har oftast en bättre kunskap om närområdet, som bygger på en nedärvd 

traditionell kunskap. 
 Eftersom resurserna finns i närområdet och det skapar ett större ansvarstagande 
 Sociala normer och värderingar i lokalsamhället kan kontrollera och sanktionera 

resursutnyttjare så att naturresurserna förvaltas till de kommande generationerna. 
 
På nationell nivå diskuteras hur myndigheter och lokala aktörer kan bidra till att uppfylla 
miljömålen och fullfölja en strategi för hållbar utveckling. På internationell nivå pågår det 
flera intressanta studier där lokalt deltagande och inflytande kan ses som viktiga faktorer för 
att få en hållbar process kring en förvaltning av de gemensamma naturresurserna. Det påpekas 
också att det är viktigt att statliga myndigheter ger sitt stöd för en sådan process i dessa 
områden. Framtida arbete med frågor som lokal och regional samverkan för en förvaltning av 
de gemensamma naturresurserna kan bli viktiga i policyprocessen för att hitta styrfunktioner 
för områden med naturresurser. I Sverige finns det ett antal olika förvaltningsområden med 
naturresurser som kan vara intressanta att närmare studera för att hitta strategier och praktiska 
lösningar för hur en samverkan och förvaltning mellan lokala och regionala aktörer kan 
förbättras. Biosfärområden och världsarv är två exempel som skulle kunna fungera som 
modellområden för en hållbar utveckling och därmed kunna ingå som undersökningsobjekt i 
en fördjupande undersökning på D-nivå.   
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Min egen ontologiska syn på aktör – strukturförhållandet är att det finns aktörer i strukturerna, 
människan är en del av naturen och det samhälleliga som sätter begränsningar på människans 
handlingsfrihet dvs. mänskliga handlingar påverkar strukturer som den rörliga infrastrukturen, 
den fasta topografin och även statliga institutioner, samt tvärtom. Metodologiskt håller jag 
med om den tvåsidiga nivårealismen som menar att vad som förefaller vara en aktör på en 
nivå, kan vara en struktur på en annan. Analytiskt kommer jag att förklara bägge enheterna 
som ömsesidigt konstituerande dvs. en aktörsförklaring kan inte existera utan en 
strukturförklaring. Därmed kommer jag att studera aktör – struktur som ontologiskt, 
metodologiskt och analytiskt sammanflätade, en  kombinerad aktör – strukturansats med en 
kontextuell och förklarande analysmetod.  
 
Ansatsen för undersökningen på D-nivå blir nyinstitutionell, detta val grundar sig främst på 
att ansatsen använder sig utav ett tvärvetenskapligt ramverk av olika teorier bl.a. rationella-, 
nätverk-, och styrningsteorier samt att den studerar det ömsesidiga beroendeförhållande 
mellan aktör och struktur. För att tydliggöra mitt val, har jag infört en ordinalskala som 
innehåller frågor som till vilken grad ansatserna ser på aktören eller strukturen som separerade 
eller som ett ömsesidigt  beroendeförhållande. Svaren kategoriseras i en rangordning (mer 
eller mindre).    
0. Ingen förekomst  
1. Liten förekomst  
2. Stor förekomst  
 
Ansatserna Aktörsperspektiv  Strukturperspektiv Aktör–strukturperspektiv 
Behaviouralism 2 1 0 
Rational Choice  2 2 1 
Institutionalism 2 2 2 
 
Metoden för undersökningen på D-nivå blir att observera befintliga strukturer och pågående 
processer i området mellan lokala och regionala aktörer. Undersökningen kommer att 
innehålla flera muntliga intervjuer med nyckelpersoner som dels svarar på frågan om 
pågående samverkansprocesser i området men också vilka strategier och mekanismer som 
aktörerna har använt i området för att upprätta en förvaltning av de lokala naturresurserna 
t.ex. miljökonsekvensbeskrivningar, konflikt- och problemlösningar. En jämförande analys 
kommer att framställas där samverkan är oberoende och förvaltning är den beroende variabeln 
d.v.s. hur påverkas samverkansprocesserna utav olika förvaltningsmodeller.   
 
Förslag till övriga forskningsfrågor:  
 Finns det någon dualism mellan strukturen och det överordnade (politiska) systemet. 
 Hur ser samverkansprocesserna (nätverket) ut i olika förvaltningsmodeller vad gäller 

samarbetet mellan de lokala, regionala, nationella och internationella nivåerna. Vilka 
uppgifter har de och kan de vara ett hinder för (lokal-global) hållbar utveckling. 
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Det strategiska tillvägagångssättet för en fördjupande undersökning på D-nivå blir följande: 
 
 
 Relationen mellan aktör - 

struktur 

samverkansprocesser 

Lokala och regionala aktörer. 

Förvaltning av naturresurser 

Lokalt  Regionalt  Nationellt  

Förvaltningsområden  

Lyckade strategier för en samverkan 
och förvaltning av gemensamma 
naturresurser 

Problemområde – 
 
 
 
Diskurs –  
 
 
 
Oberoende variabel –  
 
 
 
Beroende variabel –  
 
 
 
Val av fall –  
 
 
 
Datainsamling –  
 
 
 
Resultat –  
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