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Vad går inte att skriva? Hur det är. Avståndet mellan känslan, det som är, 
och det som går att skriva, det med att språket är oanvändbart, att orden 
pressar allt till marken, att det faktiskt inte går att skriva det som är. Det 
låter negativt, men i verkligheten är det bra. Den skrivande gör en ny 
sanning, det vet vi, det skrivna är sin egen verklighet (Malmsten, 2012, s 
216).  

Genereally speaking, we are poorly equipped to deal with the relationship 
between ideal and reality, partly because the very language we use to 
understand reality – the written and spoken word – is itself characterized 
by rationality and coherence, whereas reality is often characterized by 
power and fragmentation (Flyvbjerg, 1998, s 8).  
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An amazing spectacle in Cardiff 
Värmland  

The setting is the prime music and 
conference venue in the region. The stage is 
lit by a professional crew and the sound is 
managed by a commercial public adress 
system outfit. Several hundred people take 
their seats as the hall lights are dimmed. A 
video, accompanied by pop music from the 
Värmland native group Detektivbyrån 
and their album Wermland, fills the 
back of the stage, its image reproduced by 
monitor screens strategically placed around 
the room. The video reaches its climax with a 
hi-tech printout of the name of the first act 
conference. This turns out not to be the Spice 
Girls but a middle-aged businessman 
politician in a suit. For this is not a pop 
concert, nor even a presentation by New 
Labour’s glossy media machine. According to 
the logo on the ”free” briefcase folders, it is a 
conference on the Intelligent region, more 
specifically on cluster policy. The venue 
is Cardiff International Arena; the date is 
May 1998. The venue is Karlstad 
Congress Culture Center; the date is 
February 2011.  

A parade of the great and the good from the 
Welsh Swedish establishment […] present 
carefully drafted adresses, accompanied by 
bullet-point summaries on the monitors. The 
audience includes participants from overseas 
who have been imported at a significant 
cost rumoured in the corridor to be up to 
£1000 each. Their subsidized presence is 
celebrated by speaker after speaker in the 
name of ’networking’ and state of the art 
policy knowledge. […] Some presenters 
do manage to squeeze a few points of 
analytical or descriptive substance into their 
spotlight moments. And some of the 
workshops do manage – albeit briefly and 
with no follow-up – to generate debate. But 
these are clearly incidentals. Coffe-time 
conversations indicate that everyone present 
knows that the real purpose of the exercise is 
to provide a high-profile demonstration of 
the importance of the Welsh Development 
Agency ’Värmland model’ and the red-
hot theories of regional development and 
policy ideas with which is wishes to be 

associated. The conference opens with a 
speech by the Chairman of the Regional 
Devlopment Agency […]. This begins with 
the claim that Wales Värmland has been 
transformed over the past decade by a 
’manufacturing renaissance’ through 
cooperation driven by the growth of ’new 
industries’ cluster organizations. This is 
followed by a sketch of the policy agenda 
which emerges from the imperative of 
enhacing Wales’ Värmland and Swedens 
global competitiveness. Things have gone 
well for Wales Värmland in recent years, 
but to make sure they stay that way and 
become ’sustainable’, the primary task now is 
to ’embed’ existing and future inward 
investments through inter-
nationalization of small and medium 
enterprises. This, together with more 
’networking’ and the development of ’trust’, 
will encourage and diffuse a general boost in 
innovation and further improvement in the 
regional ’business culture’ and the associated 
’mind-set’.  

Happily, the prospects for all of these are 
good, for the Welsh Värmland economy 
has already gone a long way to adopt for the 
pressures of globalization. […] The narrative 
is sprinkled with references to the global 
gurus of economic development, whose 
names ought to be familiar to the global 
travellers present because they can be found 
in every airport bookshop (Porter, Ohmae, 
Handy etc). It is as if their words of wisdom 
were crafted with Wales Värmland 
specifically in mind. […] The future 
economic development of Britain’s 
Sweden’s regions, […] the government 
representative responsible for 
Swedens forthcoming innovation 
strategy assures, will depend on 
encouraging the new regionalizing 
tendencies, which are the other side of the 
coin of globalization. And Wales Värmland 
has shown the rest of Britain Sweden, if not 
the world, how to do this, because here policy 
issues are well understood. Wales Värmland 
is an ’Intellingent Region’. By way of proof, it 
has adopted the policies previously listed […] 
(Lovering, 1999, s 379 och Nationella 
klusterkonferensen i Karlstad, 2011).

 

 



 1 

 

 
INTRODUKTION 

REGIONAL POLITIK, MAKT OCH KUNSKAP  

Det är den 12 oktober 2012 och frukostseminarium hålls på Grev Turegatan 
16, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) hemvist. Lokalen är 
fullsatt, därför sänds seminariet också via webben. Intresset är stort. 
Näringsminister Annie Lööf ska för första gången presentera Sveriges nya 
innovationsstrategi. Strategin är resultatet av en stor process där 
Näringsdepartementet samarbetat med bland annat IVA, Svenskt 
Näringsliv, myndigheterna Vinnova och Tillväxtverket samt inte minst 
Sveriges ”regioner”. Strategin har däremot inte behandlats i riksdagens 
utskott eller kammare. När Näringsministern presenterar 
innovationsstrategin berättar hon hur den strategi som nu antagits är ganska 
snarlik det förslag som IVA tidigare presenterat under 2011 i form av 
Innovationsplan Sverige – underlag till en svensk innovationsstrategi. I regeringens 
strategi artikuleras regionernas roll för ett innovativt, konkurrenskraftigt och 
framgångsrikt Sverige:  

När företagen blir allt mer internationaliserade och beroende av 
marknadsutveckling i andra länder ökar behovet av strategiskt arbete på 
regional nivå för att skapa förutsättningar för starka innovationsmiljöer. 
[…] att skapa mötesplatser, exempelvis i form av kluster eller nätverk, är 
[…] betydelsefullt för innovationskraft och regional tillväxt 
(Näringsdepartementet, 2012, s 46ff).  
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Den nationella innovationsstrategin utgör både ingång och utgång i denna 
avhandling som tar sig an regionalpolitikens förändrade grunder och 
gränser. Avhandlingen handlar om en nyregional utvecklingsdiskurs, nya 
styrformer och den internationella spridningen av policy, men också om hur 
vi kan förstå och studera dessa processer – särskilt i relation till storheter som 
politik, makt och kunskap. Med bakgrund av vad som beskrivits som en 
framväxande marknad för globala policymodeller har det blivit allt mer angeläget att 
metodologiskt och teoretiskt utveckla förståelse för ”gränslös styrning”: den 
ökade förekomsten av mobila policy-experter och policymodeller, den 
internationella homogeniseringen av policy och dess lokala maktuttryck 
(Larner & Laurie, 2010; McCann & Ward, 2012a, 2012b; McCann, 2011; 
Peck & Theodore, 2010). 1  Avhandlingen handlar om regional politik, makt 
och kunskap: politik om och i regioner, maktrelationer i regional politik, 
kunskap om regioner, kunskapens roll i politiken och inte minst relationen 
mellan makt och kunskap. Men först och främst handlar den om det politiskas 
förutsättningar i en nyregional diskurs där ”regionen” (re)produceras i 
komplexa relationer mellan politik, makt och kunskap, i ett policyfält där en 
kosmopolitisk elit av resande policyexperter möter lokala maktrelationer.2  

Min analys av regionalpolitik kan inledningsvis relateras till tre 
regionalpolitiska förändringsdrag som beskrivits i forskning om svensk 
regionalpolitik: att regionalpolitiken kommit att regionaliseras, att den 
kommit att inlemmas i en övergripande innovationsdiskurs, där globala 
policymodeller som kluster och innovationssystem kommit att spela en 
alldeles central roll, samt att politiken allt mer kommit att artikuleras i 
opolitiska och konsensusartade termer. Sveriges nationella 
innovationsstrategi utgör ett talande exempel för denna utveckling, där 
organisationerna IVA och Svenskt Näringsliv, statliga myndigheter och 

                                            
1 Denna ”gränslöshet” i samhällsstyrning innebär inte att världen är gränslös (se till 
exempel Brown, 2011 där hon undersöker hur den explosionsartade utbredningen av 
murar och barriärer hänger samman med nationalstatens försvagade suveränitet). Fokus 
inom detta forskningsfält är dock på de kosmopolitiska aktörer och grupper som lever en 
mobil, resande tillvaro på en global marknad för politik. Flera forskare har också 
problematiserat vad detta kan innebära i termer av vem som är mobil, vem som har 
tillträde till olika rum och hur dessa praktiker är könade, rasifierade och präglade av 
geopolitik (se till exempel Ek & Tesfahuney, 2008; McCann, 2011).  
2 Relationen mellan ”politik” och ”det politiska” diskuteras i avhandlingens teorikapitel. I 
detta inledande sammanhang kan ”det politiska” beskrivas som den konfliktdimension som 
inom diskursteorin antas prägla mänskliga samhällen (Mouffe, 2005). 
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Sveriges ”regioner” spelat en större roll än riksdagen och dess utskott i 
processen att ta fram densamma.  

Om vi börjar i svensk regionalpolitik och nyregionalismens betydelse för 
densamma har statsvetaren Jörgen Johansson dragit slutsatsen att 
politikområdet från att präglas av konflikt och debatt allt mer kommit att 
präglas av politisk konsensus. Inte minst pekar Johansson på hur till exempel 
Centerpartiet i början av 1970-talet till och med lyckades att bli riksdagens 
näst största parti genom att ideologiskt profilera sig mot en ökad 
decentralisering av regionalpolitiken. Han skriver bland annat att ”det starka 
politiska engagemang som drev fram idéer om att hela Sverige ska leva 
[delvis har] tystnat trots att befolkningsproblematiken accentuerats och att 
det politiska ansvaret förskjutits från statsmakten till politiska aktörer på lokal 
och regional nivå” (Johansson, 2013, s 53). Avfolkningen av landsbygden och 
stora delar av Norrlands inland utgjorde en viktig grund för etableringen av 
politikområdet under 1960-talet, men trots att denna befolkningsutveckling 
accentuerats ytterligare har den starka opinionsbildande kultur och debatt 
som känntecknade den tidiga regionalpolitiken tystnat (Johansson & 
Rydstedt, 2010; Johansson, 2013; se också Bache & Olsson, 2001; Hudson & 
Rönnblom, 2007; Rönnblom, 2008). Johansson kopplar dessa 
utvecklingsdrag till nyregionalismens inflytande i svensk regionalpolitik under 
slutet av 1990-talet (Johansson, 2013).  

Forskare och policyskapare har allt mer kommit att rikta sitt intresse för 
konkurrenskraft och välstånd från nationalstaten till regionernas roll i det 
kapitalistiska systemet (Jones & MacLeod, 1999; Keating, 2003; MacLeod, 
2001; Martin & Sunley, 2003). Denna världsbild kan förstås i relation till vad 
som brukar refereras till som nyregionalism. Nyregionalism beskrivs ibland 
som ett berättande som fått stort genomslag i såväl forskningen som för det 
politiska beslutsfattandet (Johansson & Rydstedt, 2010). John Lovering (1999) 
har argumenterat för att nyregionalism präglas av två försanthållanden: att 
”regioner” är centrala för den ekonomiska utvecklingen och att de därför ska 
vara i centrum för ekonomisk politik.3 En mängd ekonomiska och geografiska 

                                            
3 Det nya i nyregionalismen beskrivs i litteraturen ofta i relation till en gammal regionalism. 
Tidigare rörelser av regionalisering beskrivs då som projekt driva från central nivå i syfte 
att effektivisera statsförvaltningen. Regionerna kom efter andra världskriget att spela en allt 
viktigare roll i de nationella välfärdsprojekten: sjukvård, utbildning och andra centrala 
delar av välfärdssystemet kom ofta att hanteras på regional nivå i de framväxande 
europeiska välfärdsstaterna. Välfärdsstatens expansion präglades i hög utsträckning av en 
omfördelande logik med syfte att utjämna skilnader och upprätthålla nationell enhetlighet 
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modeller med ambitionen att förklara innovationsgradens och 
konkurrenskraftens regionala och territoriella dimension brukar inordnas i 
vad jag förstår som en nyregional diskurs: ”innovative milieux”, ”industrial 
districts”, ”localized production systems”, ”new industrial spaces”, ”learning 
regions”, ”regional innovation systems” och ”clusters” (Hospers & 
Beugelsdijk, 2002; Moulaert & Sekia, 2003). Inom politiken, åtminstone i ett 
svenskt sammanhang, har kanske främst regionala innovationssystem och 
kluster fått genomslag i diskursen om regionernas centrala roll i ett 
globaliserat kapitalistiskt system, som ofta artikuleras i termer av en ”global 
konkurrensutsatt kunskapsekonomi” (Eklund, 2007; Lavén, 2008; Lindberg 
& Säll, 2013; Svensson, 2008; Säll & Öjehag Pettersson, 2013; Säll, 2011).  

Tidigare forskning har belyst hur den successiva omvandling som skett, från 
vad den svenska staten på 1960-talet kallade ”regionalpolitik” och 
”näringspolitik” till vad som idag benämns ”regional tillväxtpolitik”, har 
inneburit att den politiska styrningen har ändrat karaktär (Johansson & 
Rydstedt, 2010). Under 1960-, 1970- och 1980-talen var regionalpolitiken i 
Sverige starkt centraliserad. Under 1980-talet fick dock den lokala politiska 
nivån en allt mer framträdande roll i näringspolitiken – staten ansåg sig 
behöva partners på den lokala nivån för att hantera växande ekonomiska 
problem i industrierna (Bache & Olsson, 2001; Marton, 2008). 
Regionalpolitiken har under 1990-talet och framåt utvecklats till en politik 
där en mångfald av aktörer på lokal och regional nivå förutsätts spela en 
större roll än tidigare (Hudson & Rönnblom, 2007; Hudson, 2005; 
Johansson & Rydstedt, 2010; Olsson, 1998). Det är här nyregionalismens 
betydelse i svensk regionalpolitik blir tydlig. Nyregionalismen utvecklades 
under 1980-talet i internationell regionforskning och fick sitt genombrott i 
Sverige under 1990-talet. Omvandlingen från industrisamhälle till 
informations- och tjänstesamhälle samt en ökad ekonomisk, politisk och 
social globalisering utgör en grund för nyregionala ideér. Fokus kom att 
läggas på ett gynnsamt innovationsklimat i regioner samt på att undanröja 
barriärer och friktioner i de nya interaktions- och samverkansnätverk som 
utvecklats i ekonomin och politiken. Mer autonoma regioner förespråkas för 
att skapa förutsättningar för aktiva och starka regioner. Att involvera olika 

                                                                                                                         
mellan regioner med skilda förutsättningar til utveckling. I de nordiska länderna tog sig 
denna omfördelningsregionalism uttryck i bland annat riktade investeringar och 
transföreringssystem. Under 1980-talet växte en ny form av regionalism fram inom 
regionforskningen, där nyliberalism snarare än keynsianism kom att prägla diskursen om 
regionernas roll (Mitander, Säll & Öjehag Pettersson, 2013).  
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grupper i denna typ av nätverk antas kunna bidra till regionens ”icke-
materiella tillgångar”, så som kunskap, information och institutionell täthet, 
dess sociala kapital. I den regionala tillväxtpolitiken har det blivit centralt att 
skapa nya organisationsformer, att mobilisera lokala och regionala aktörer 
och intressen i horisontella nätverkskonstellationer; partnerskap, kluster och 
regionala innovationssystem (Amcoff, Falkerby, Stenlås, Westholm, & 
Gossas, 2008; Hudson, 2005; Johansson & Rydstedt, 2010; Lovering, 1999; 
MacLeod, 2001).  

 

AVHANDLINGENS SYFTE  

I kölvattnet av den hårda akademiska kritik som riktats både mot 
nyregionalism som dominerande doxa och mot (den internationella 
spridningen av) klusterpolicy (kritik som jag har anledning att återkomma till 
nedan) har det argumenterats för ett behov av att analysera nyregionalismens 
uttryck i olika nationella-regionala kontexter (MacLeod, 2001, s 811). I en 
svensk kontext är det anmärkningsvärt att denna form av analyser av 
regionala innovationsmodeller och policys som kluster, innovationssystem 
och triple helix, främst bedrivits inom ekonomisk och geografisk forskning. 
Ett exempel är företagsekonomen Lisa Emilia Svensson som studerat hur 
bland annat klusterbegreppet som global modell implementerats i Sverige. 
Hon gör det genom att fokusera på hur handlingsprogram för att skapa 
ekonomisk tillväxt genomförs i regionala initiativ och hur man från nationellt 
politiskt håll (representerat genom texter från regering och myndigheter) 
därigenom tror sig skapa tillväxt. Ett annat exempel är företagsekonomen 
Fredrik Lavén som studerat hur innovationsteorierna kluster, 
innovationssystem och triple helix används i den svenska 
innovationspolitiken och i specifika innovationsprogram (representerat 
genom texter från regering och myndigheter), hur ett regionalt 
innovationsinitiativ är organiserat och hur teorier, policy och regionala 
initiativ är relaterade. Andra exempel är ekonomhistorikern Magnus Eklunds 
avhandling om Vinnovas tillblivande där han fokuserar på de organiserade 
intressen som låg bakom att innovationssystem-begreppet introducerades i 
svensk forskningspolitik. Kulturgeografen Ylva Saarinen (2006) analyserar 
hur kön, ras och sexualitet representeras i tidigare forskning om kluster i vad 
hon kallar en ekonomisk-geografisk diskurs. Hon analyserar också 
policytexter från nationella myndigheter och visar hur kön konstrueras i 
klusterdiskursen (se också Pettersson & Saarinen, 2006). Analyserna som 
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gjorts i denna typ av forskning är både djupgående och belysande för 
regionalpolitikens nya rationalitet. Det anmärkningsvärda är inte att denna 
forskning bedrivits inom dessa dicipliner. Det anmärkningsvärda är 
statsvetarnas frånvaro i detta policyfält.4  

Jag tolkar den forskning som gjorts, inom statsvetenskaplig regionforskning 
men primärt inom geografisk och ekonomisk forskning, om 
innovationssystem och kluster, och de material som vanligtvis analyseras, 
som ett uttryck för primärt två politiska tendenser. För det första att 
regionalpolitikens förändrade rationalitet och regionalpolitikens succesiva 
regionalisering innebär att regional politik primärt bedrivs i nätverk av 
regionala aktörer, nationella myndigheter och inresande konsulter, men där 
staten fortfarande sätter ramarna genom olika propositioner, 
strategier/skrivelser och innovationsprogram. Detta kan förklara varför 
analyserna ofta tar sin utgångspunkt i ”regionerna”, i regeringens politik och 
utifrån myndigheter som Tillväxtverket (tidigare Nutek) och Vinnova. För 
det andra att territorriella innovationsmodeller så som kluster och 
innovationssystem härstammar från ekonomisk och geografisk forskning och 
också konstrueras som en ekonomisk-geografisk domän.  

Det saknas inom forskningen analyser av nyregionalismens uttryck i den 
svenska demokratins ”finrum” – Sveriges riksdag. 5  Det är en av mina 
ambitioner att bidra med kunskap om vilka konflikter som utraderats i 
framväxten av den samtida regionala tillväxtpolitiken. Vad som på så vis 
uteslutits i den samtida representationen av regionalpolitik och vilken politik 
(ordning) som (o)möjliggörs genom dessa uteslutningar. Detta gör jag bland 
annat genom att analysera debatten om regionalpolitik i näringsutskottet 
mellan 1998 och 2013. Den ordning som (o)möjliggörs analyseras också med 
empirisk utgångspunkt i det regionala tillväxtarbetet i en svensk region. Jag 
analyserar ett policynätverk med regional förankring genom vilket 

                                            
4 Då syftar jag på forskning om innovationsmodeller som kluster och innovationssystem.  
5 Jörgen Johansson analyserar i sin avhandling Offentligt och privat i regionalpolitiken (1991) den 
svenska regionalpolitikens utveckling mellan 1945 och 1990, bland annat genom att 
analysera riksdagsdebatten och utskottsbetänkanden. Denna studie delar upp 
regionalpolitikens utveckling i tre faser, en framväxtfas (1945-1963), en etableringsfas 
(1964-1978) samt en utvecklingsfas (1979-1990). Denna form av analyser av regionalpolitik 
har alltså gjorts med utgångspunkt i riskdagen, men inte efter nyregionalismens genomslag, 
och inte på det sätt som den analyseras i föreliggande studie.  
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klusterpolicy mobiliseras och reproduceras. Här fokuserar jag särskilt på hur 
kluster (re)produceras som glokal policy genom ett diskursivt språkspel. 6   

Avhandlingen har ett tudelat syfte. Det första syftet är empiriskt orienterat och syftar till 
att analysera nyregionalismens uttryck i svensk politik, att analysera den 
samtida regionalpolitikens diskursiva grunder och gränser genom att 
analysera vilka uteslutningar den bygger på, vilka konflikter som utraderats 
och vilken ordning den producerar. För att uppfylla detta syfte har tre 
delstudier genomförts:  

1. För det första en analys av regionalpolitikens förändring genom en 
rekonstruktion av debatten om regionalpolitik i riksdagens näringsutskott 
mellan 1998 och 2013. I denna analys fokuserar jag särskilt på vilka 
uteslutningar som den samtida regionalpolitiken bygger på, hur konflikter 
utraderats och vilken politik som (o)möjliggörs genom dessa uteslutningar.  

2. För det andra en analys av hur klusterbegreppet representerats i 
forskningen, i regeringens politiska program samt i en svensk region mellan 
1998 och 2013. Ambitionen med denna delstudie är att visa hur 
klusterdiskursen konstruerar ”regionen” som ekonomiskt, politiskt och socialt 
territorrium.  

3. För det tredje att med utgångspunkt i en svensk region analysera de 
nätverk och politiska praktiker som (re)producerar kluster som glokal policy.  

De tre delstudierna skapar tillsammans möjlighet för en sammanhållen 
analys av regionalpolitikens grunder och gränser. Med utgångspunkt i den 
empiriska analysen möjliggörs avhandlingens andra syfte: att utveckla en teoretisk och 
metodologisk ansats till hur samtida former av politisk styrning kan 
analyseras. Denna teoretiska och metodologiska ansats har primärt bäring på 
governmentalityperspektivets syn på kunskap och styrning, diskursteorins 
hegemonibegrepp samt policymobilitetsforskningens metodologiska 
diskussioner om resande ”policyexperter” och policy som ”glokala 
arrangemang”.  

                                            
6  Att analysera klusterpolicy som glokal policy ligger i linje med policymobilitets-
forskningens konceptualisering av policy som arrangemang – som produkter av det nära 
och långväga. Det innebär i denna studie ett fokus på hur en global policy som kluster i en 
viss lokalitet tar sig specifika maktuttryck, och hur lokala policys kan betraktas som på 
samma gång uttryck för det globala som det lokala (glokal). Jag återkommer till denna 
diskussion i avhandlingens teori- och metodologikapitel.  
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För att ytterligare sätta avhandlingens syfte och frågeställningar i sin kontext 
kommer jag i det följande att fokusera på två aspekter av problemet: För det 
första beskriver jag nyregionalism som dominerande doxa och hur 
klusterbegreppet i tidigare forskning positionerats i denna nyregionala 
diskurs. För det andra introducerar jag forskningen om policymobilitet 
genom att relatera den till tidigare statsvetenskaplig forskning om 
governance, multi-level governance och policy transfer. Kapitlet avrundas 
med en beskrivning av avhandlingens disposition.  

 

NYREGIONALISM SOM DOMINERANDE DOXA  

Det finns en oöversiktlig mängd studier som rör regionernas förutsättningar 
för konkurrenskraft, innovation och tillväxt.7 Få studier fokuserar dock på 
frågor som rör makt, konflikt och dominans i det regionala 
samhällsbyggandet. Forskningen som bedrivs inom detta fält tenderar 
snarare att reproducera, förstärka och bekräfta den diskurs som präglar den. 
I artikeln Three stories about regional salience: ’Regional Worlds’, ’Political 
Mobilisation’ and ’Performativity’ (2001) argumenterar Arnoud Lagendijk för att 
nyregionalismen kan läsas ur tre perspektiv. Distinktionen mellan dessa tre 
perspektiv finner jag användbar för att sortera i den stora mängd forskning 
som i bred bemärkelse kan relateras till nyregionalism. Det första 
perspektivet är ett institutionellt-ekonomiskt imperativ som summerar den 
verklighetsbeskriving som återges i vad som brukar beskrivas som 
”territoriella innovationsmodeller”, till exempel ”kluster” och ”regionala 
innovationssystem”. Nyregionalismen förstås i denna läsning som en naturlig 
process, skapad av den framväxande ”globala kunskapsekonomin”. Både 
”regionen”, ”kluster” och ”regionala innovationssystem” konstrueras i den 
nyregionala forskningen som platser för produktion av kunskap och lärande 
(se till exempel Asheim, 2001; Asheim, 1996; Cooke & Schienstock, 2000; 
Florida, 1995; Hassink, 2005). Richard Florida, främst känd för sin tes om 
den kreativa klassen, har till exempel argumenterat för att ”regioner” 
utvecklas till fokalpunkter för kunskapsproduktion och lärande i en ny era av 
kunskapsbaserad kapitalism, eftersom de ”take on the characteristics of 
learning regions” (Florida, 1995, s 528). Han skriver vidare hur ”The nature 
                                            
7 Sökningar på Google scholar i mars 2014 ger 4 770 000 träffar på begreppen ”region” 
och ”growth”; 2 290 000 träffar på begreppen ”region” och ”innovation”; 474 000 träffar 
på begreppen ”region” och ”competitiveness”; samt 1 680 000 träffar på ”regional 
clusters”.   
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of this economic transformation makes regions key economic units in the 
global economy” (Florida, 1995, s 531).  

Det andra perspektivet förklarar regionernas allt mer framträdande roll som 
en produkt av politisk mobilisering. Regionalisering (decentralisering av 
beslutsmakt ”uppfrån-och-ned”) och regionalism (underifrån drivna anspråk 
på självständighet) förstås och förklaras i relation till aktörers strategiska 
överväganden och koalitionsbyggen. Centrala forskningsfrågor blir då vilka 
som styr och driver sådana projekt och vilka som gynnas av dem. En tredje 
läsning som Lagendijk belyser är nyregionalismens performativitet, ”that 
reality is brought into being by the very act of performance itself” (Lagendijk, 
2001, s 151). Med detta åsyftas läsningar och analyser som fokuserar på hur 
den nyregionala forskningen i sig producerar regionen som ett prominent 
ekonomiskt, politiskt och kulturellt territorium. Denna läsning, menar 
Lagendijk, innebär också ett fokus på hur dessa performativa berättelser 
”reser” och han kopplar på så vis samman nyregional forskning med 
nyregionala politiska praktiker:  

The success of a performance depends on the way a performance travels, 
and how these travels result in lining up other actors, such as dominant 
questions, beliefs, conceptions, books, images, authors, and organisations. 
Through travelling and translating, new elements are enrolled – discursive, 
imaginative, personified – that strengthen the network and hence the 
performance (Lagendijk, 2001, s 151).  

Stora delar av den samtida forskningen om kluster och regionala 
innovationssystem kan på samma gång betraktas som både uttryck för och 
del av denna nyregionala diskurs och dess ekonomisk-institutionella 
imperativ.8 Kluster har till och med beskrivits som en nodalpunkt – ett 
organiserande tecken – i en nyregional diskurs, vilket är ett uttryck för att det 
nästan inte går att tala om regional utveckling utan att nämna ”kluster” 
(Lagendijk, 2001, s 152). Klusterforskningen i sig reproducerar i stor 
utsträckning en nyregional diskurs där konkurrens, konkurrenskraft och 
innovation sätts i ett regionalt sammanhang. Den globalt sett mest kända 
förespråkaren för en ”klusterbaserad” politik är Michael Porter, professor vid 
                                            
8  Forskningen om kluster och innovationssystem utvecklas i nära samverkan mellan 
akademi och politik. Ett exempel på hur stort genomslag klusterforskningen har fått inom 
regional forskning är den stora mängd akademiska papers som publiceras/presenteras om 
kluster, innovationssystem och liknande på Regional Studies årliga konferenser under teman 
så som Innovation and Knowledge Economies, Regional Economies and Competitiveness 
samt Cluster Life Cycles: Theory, Empirics and Policy (Regional Studies Association, 
University of Tampere, May 2013).  



 10 

Harvard Business School, som också är den som myntat begreppet kluster i 
ekonomisk teori.9 

Även om de inte positionerar sin analys i ett nyregionalt sammanhang har 
forskare påpekat att klusterbegreppet från att ha utgått från ett nationellt 
politiskt ramverk allt mer satts i en regional politisk kontext (Martin & 
Sunley, 2011). Flera forskare har problematiserat både den (bristande) 
teoretiska stringensen i klusterbegreppet och problematiken när dessa teorier 
implementeras som politiska program (Burfitt & Macneill, 2008; Duranton, 
2011; Hospers, Sautet, & Desrochers, 2008; Jagtfelt, 2012; Lavén, 2008; 
Martin & Sunley, 2003, 2011; Moulaert & Sekia, 2003; Palazuelos, 2005).  
Det finns på så vis en utbredd kritik mot klusterbegreppet inom akademin 
och det internationella forskarsamhället. Denna kritik förs dock till stor del 
inom ramen för ett ekonomiskt-institutionellt imperativ och problematiserar 
vad som sker när teori omsätts i policy, till exempel problem med 
ekonomiska och politiska inlåsningar, så kallade lock-ins (se till exempel 
Grabher, 1993 vars forskning ofta används som utgångspunkt för denna 
kritik), eller svagheter i själva klusterteorin (se till exempel Cumbers & 
MacKinnon, 2004; Jagtfelt, 2012; Martin & Sunley, 2003). Ett exempel kan 
hämtas från Gert-Jan Hospers, Pierre Desrochers och Frédéric Sautet artikel 
The next Silicon Valley?  

Inspired by the success of geographical clustering in California, many 
governments pursue cluster policy in the hope to build the next Silicon 
Valley. In this paper we critically assess the relationship between 
geographical clustering and public policy. With the help of a range of 
theoretical insights and case study examples we show that cluster policy in 
fact is a risky venture, especially when it is tried to copy the success of 
regional ’best practice’. Therefore, we advice policy makers to move away 
from the Silicon Valley model and to modestly start from a place-specific 
approach of ’Regional Realism’ (Hospers, Desrochers, & Sautet, 2009, s 
285).  

I artikeln problematiserar författarna såväl klusterbegreppets mångtydighet 
och elasticitet som de risker för ekonomiska problem som uppstår då 
politiker försöker imitera ”Silicon Valley”, ett av klusterlitteraturens mest 
kända kluster. Det ligger nära till hands att dra slutsatsen att det är denna 
form av forskning som John Lovering i sin välciterade artikel Theory led by 
policy: the inadequacies of the ’new regionalism’ ställer sig kritisk till. Lovering 
                                            
9 I kapitel fem Kluster som policy, beskriver och analyserar jag forskningen om kluster mer 
utförligt.  
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anklagar en stor del av forskarsamhället för att bedriva vad han kallar 
”vulgär nyregional forskning”. Grunden för kritiken av nyregional forskning 
är att den kännetecknas av en ”normativ politisk skevhet” samt 
benägenheten och strävan att snabbt avge policyrekommendationer – enkla 
och snabba politiska lösningar. Lovering argumenterar vidare för att denna 
form av forskning är styrd av politiska och ekonomiska eliters intressen och 
att det är omöjligt att inte dra slutsatsen att ”the policy tail is wagging the 
analytical dog and wagging it so hard indeed that much of the theory is 
shaken out” (1999, s 390).  

Loverings analys av nyregionalism kan på så vis sorteras in i den forskning 
som fokuserar på nyregionalism som politisk mobilisering. Den maktkritiska 
forskning som bedrivits inom fältet utgår också i stor utsträckning från ett 
intressentperspektiv med tydligt aktörsfokus – vem och vilka som driver dessa 
nyregionala projekt och hur de gör det. Martin och Sunleys välciterade 
artikel Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea? (2003) är särskilt 
belysande för hur forskningen om den globala spridningen av klusterpolicy 
fokuserat på dess ursprung och strategier. I diskussionen pekas särskilt 
klustergurun och professor Michael Porter ut som en central gestalt i den 
världsomspännande implementeringen av klusterpolitik:  

One of the most influential – indeed, the most influential – exponent of this 
emphasis on economic localization is Michael Porter, whose notion of 
industrial or business ’clusters’ has rapidly become the standard concept in 
the field. Moreover, Porter has not only promoted the idea of ’clusters’ as 
an analytical concept, but also as a key policy tool. As the celebrated 
architect and promoter of the idea, Porter himself has been consulted by 
policy-makers the world over to help them identify their nation’s or 
region’s key business clusters or to recieve his advice on how to promote 
them (Martin & Sunley, 2003, s 6).  

Utifrån en dekonstruktion av klusterbegreppet avslutar de sin analys med en 
diskussion om vad de menar vara ett paradoxalt förhållande – att ett så 
mångtydigt och elastiskt begrepp vunnit så stort gehör inom politiken:  

It would be tempting to conclude that the notion of clusters has no real 
significance. Yet this is clearly at odds with the enormous policy popularity 
of the notion and the generous tolerance granted to the idea of usually 
critical academic community. The answer to this paradox may lie in the 
way in which the cluster concept has been marketed by Porter and other 
enthusiasts as a brand […]. Clever positioning and marketing of the cluster 
idea have been extremly influential in selling it to policy-makers the world 
over (Martin & Sunley, 2003, s 29).  
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Slutsatsen som dras är alltså att svaret går att finna i det sätt klusterbegreppet 
marknadsförts, som ett varumärke, av Porter och andra förespråkare. En 
liknande diskussion för Gillian Bristow, professor i ekonomisk geografi, i sin 
artikel Everyone’s a winner: problematising the discourse of regional competitiveness. För 
det första knyter Bristow samman analysen av nyregionalism med regional 
konkurrenskraft och Porters arbeten om kluster, 
konkurrenskraft/produktivitet:  

Porter has successfully branded, transformed and exported his diagnosis of 
how regions may improve their competitiveness to development agencies 
and governments all over the world. This seminal thesis has also provided 
one of the main propellants for ’New Regionalism’, which has become 
something of an orthdoxy in policy-related regional development studies 
(Bristow, 2005, s 288).  

Hon kritiserar vidare bristen på koherens och enhetlighet i diskursen om 
regional konkurrenskraft inom den akademiska litteraturen, men också inom 
politiken. Frågan Bristow ställer sig är varför ett så outvecklat, kaotiskt och 
undermåligt definierat begrepp har fått ett sådant oerhört genomslag i 
politiken. Bristows analys utmynnar i slutsatsen att det är intressen snarare 
än ideér som formar det politiska beslutsfattandet i praktiken:  

It is thus persuation (through rhetoric, argument, advocacy and their 
institutionalisation) that is the key to the policy process, not the logical 
correctness or accuracy of theory or data. In other words, it is interests 
rather than ideas that shape policy making in practice (Bristow, 2005, s 
297).  

Bristow pekar vidare på hur diskursen om regional konkurrenskraft appelerat 
till näringslivseliter och politiska eliter på såväl nationella som regionala 
politiska nivåer. En liknande analys gör ekonomihistorikern Magnus Eklund 
i sin avhandling Adoption of the Innovation System Concept in Sweden (2007). Eklund 
studerar införandet av innovationssystemsbegreppet i svensk politik, i 
samband med bildandet av Vinnova, Verket för innovationssystem, år 2001. 
Eklund problematiserar, vad han menar vara den vanliga uppfattningen, att 
Sverige var en okritisk mottagare av innovationsystem-begreppet från 
organisationer som OECD, och visar att en koalition av intressenter var 
oerhört medvetna och strategiska när begreppet infördes i den svenska 
innovations- och forskningspolitiken.  I studien beskriver han hur 
universitetens frihet och autonomi ställdes mot forskningens betydelse för 
den ekonomiska tillväxten i mitten av 1990-talet. Begreppet 
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innovationssystem blev på så vis ett viktigt verktyg för de samhälleliga aktörer 
som ville bevara sitt inflytande över forskningen.  

En okontroversiell läsning av den befintliga forskningen torde vara att den 
forskning som kan inordnas i ett ekonomisk-institutionellt imperativ 
dominerar men att det också finns en hel del internationell forskning som 
analyserar nyregionalismen utifrån ett politiskt mobiliseringsperspektiv. En 
annan tolkning är att den första formen av forskning fortfarande produceras i 
stor volym, samtidigt som den maktkritiska akademiska debatten om 
nyregionalism, tolkad som politisk mobilisering, var som mest framträdande 
mellan åren 1999 och 2005.  

Forskning om nyregionalism som politisk mobilisering har på så vis beskrivit 
och problematiserat de politiska aktörer och processer som har ett intresse av 
att förespråka regionernas centrala position i det ekonomiska och politiska 
systemet. Analyser som riktat sitt intresse mot nyregionalismens 
performativitet har snarare fokuserat på hur främst akademiker genom sina 
analyser konstruerar regionen som ekonomiskt prominent territorium: ”In 
the context of regional salience, this means that by asserting, studying, and 
portraying the region as a significant economic site, this all contributes to 
producing the region as a significant site” (Lagendijk, 2001, s 151 betoning i 
orginal).10 I föreliggande avhandling sällar jag mig till den tredje formen av 
läsning av nyregionalism som hitintills bedrivits i relativt liten utsträckning 
inom detta fält; nyregionalismens performativitet.11 

                                            
10  Performativitet är ett begrepp som ofta används för att sätta namn på språkliga 
”göranden”. Begreppet härstammar från J.L Austins Speech Act Theory (även om han inte 
använde själva termen performativity, utan ”performative utterances”) genom vilken han 
visar hur yttranden (utterances) är göranden och inte enbart rapporteringar eller 
beskrivningar. Austins arbeten har sedan utvecklats av bland annat J. Derrida och R. 
Gasché. Dessa arbeten har sedan legat till grund för poststrukturalistiska, post-
humanistiska, diskursiva analyser av samhälle och politik. Särskilt Judit Butlers arbeten 
förknippas med performativitets-begreppet. I inledningen till boken Undoing Gender skriver 
hon: ”If gender is a kind of doing, an incessant activity performed, in part, without one’s 
knowing or without one’s willing, it is not for that reason automatic or mechanical. On the 
contrary, it is a practice of improvisation within a scene of constraint” (Butler, 2004, s 1). 
Språk betraktas på så vis inte som ett färdigt system och som en avspegling av verkligheten 
där ute, språk är handling och aktivitet, det ”gör” något med världen, det frammanar och 
konstituerar vår verklighet (Börjesson & Palmblad, 2007).  
11 Några exempel på diskursanalytiska läsningar av nyregional politik och dess element 
som är Katarina Petterssons avhandling Företagande män och osynliggjorda kvinnor: Diskursen om 
Gnosjö ur ett könsperspektiv (2002), Lisa Emilia Svenssons avhandling Normerande idéparadox: en 
studie av tillväxtpolitikens intertextualitet och dess samhälleliga innebörd (2008), Christian Jensens 
avhandling Maktens språk och språkets makt: om hur västra götalandsregionen blev till (2002), 
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MOT NYA FORMER AV STYRNING 

Den globala spridningen av ”klusterpolicy” i internationella, nationella och 
regionala strategier för konkurrenskraft, innovation och tillväxt noteras i den 
mesta forskningen om regionalpolitik och innovationspolitik och kan 
betraktas som ett tydligt exempel på att policy fått en internationell prägel, 
att policy blir allt mer transnationell och global. Samtidigt har det 
argumenterats för att samhällsstyrningen i en global värld har blivit 
”distinctly multi-layered and trans-scalar” och att styrning sker på och 
genom relationer mellan olika sites: kommunal, regional, nationell, makro-
regional och global nivå; där ingen ”nivå” regerar över den andra. 
Samhällsstyrning antas på så vis bli allt mer diffus och emanera från multipla 
lokaliteter på samma gång (Scholte, 2005).  

Översättningen av policys från en kontext till en annan och mer eller mindre 
nya former av styrning skapar utmaningar för vetenskapliga studier av 
politik, makt och styrning. Framväxten av supranationella organisationer 
som OECD, Världbanken, FN och EU har lett till ett behov av nya 
angreppssätt att teoretisera politisk styrning och policyprocesser. Den ökade 
frekvensen av ”resande teknokrater” har allt mer börjat uppmärksammas 
inom forskningen. Det handlar om olika former av experter; konsulter och 
forskare som har världen som arbetsfält.12 I denna studie ansluter jag mig till 
det forskningsfält som analyserar samhällsstyrningens allt mer ”gränslösa” 
karaktär. 

Forskning som bedrivits om policymobilitet riktar bland annat ljuset på 
globala policynätverk och resande policy-experter (så som internationella 

                                                                                                                         
Christine Hudsons och Malin Rönnbloms artikel Regional development policies and the 
constructions of gender equality: the Swedish case (2007).   
12 Andrew C. Gross och Jozef Poor beskriver i artikeln The Global Management Consulting 
Sector (2008) hur världsmarknaden för konsulttjänster är svår att beräkna, inte minst på 
grund av att det är problematiskt att definiera vem som räknas som konsult. De pekar dock 
på beräkningar som visar att intäkterna för den globala management-konsultsektorn stigit 
från en miljard dollar år 1955 till över 150 miljarder dollar 2005 och 210 miljarder dollar 
2007.  USA har länge stått för en stor del av denna marknad. Enligt Gross och Poors 
beräkningar står norra amerika för 49% av världsmarknaden, EU för 33%, ”Asia-pacific” 
10% och ”resten av världen” 8%. I regionen Asia-Pacific handlar det i huvudsak om Kina, 
Indien och Japan. På världsbasis beräknas offentlig sektor stå för 19% av köpen av 
konsulttjänster (Gross & Poor, 2008). Även om siffrorna är osäkra, och i huvudsak 
fokuserar på världsmarknadens giganter inom konsultbranschen (så som Accenture, 
ATKearney, McKinsey, Monitor etcetera, Monitor var för övrigt Michael E. Porters 
bolag, Professor och klusterguru), så indikerar de att världsmarknaden för konsulttjänster, 
såväl inom privat som offentlig sektor, ökar stadigt.  
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organisationer, konsulter och andra ”gurus”), relationen globalt-lokalt 
(uttryckt i begreppet ”glokal”) men kanske främst globala policyers lokala 
maktuttryck och deras vidare spridning på den globala marknaden för policy 
(jämför till exempel ”Barcelona-modellen” och ”Silicon Valley”). Innan jag 
mer specifikt kommer in på forskningen om policymobilitet vill jag 
kontrastera den mot tidigare statsvetenskaplig forskning om governance, 
multi-level governance och policy transfer – forskning som både ligger till 
grund för och problematiseras i forskningen om policymobilitet. 

En vanlig utgångspunkt i studier av samtida former av samhällsstyrning är 
talet om en förändring ”från government till governance”.  
Governanceforskningen har öppnat upp för nya och viktiga frågor om 
institutionell förändring och nya former av politisk makt; hur mer formella, 
hierarkiska former av styrning allt mer ersätts av lösare, nätverksbaserade former av styrning 
och koordinering samt hur semi-offentliga och privata aktörer allt mer kommit 
att inkluderas i policyskapandet (Newman, 2005; Sørensen & Torfing, 2008). 
I antologin Theories of democratic network governance argumenterar redaktörerna 
för ett skifte från första generationens till andra generationens forskning om 
network governance. Den första generationens forskning beskrivs i termer av 
att ”övertyga oss om att något nytt håller på att hända”, det vill säga att visa 
att nya styrformer växt fram, samt att beskriva och förklara hur och varför 
governance-nätverk formas samt hur de skiljer sig från hierarkiska former av 
statlig styrning och marknadens anarki (Sørensen & Torfing, 2008). Den 
andra generationens forskning beskrivs i termer av konceptuell utveckling, 
och hur frågor som tidigare adresserats empiriskt kan belysas utifrån olika 
teoretiska perspektiv. De perspektiv som lyfts i detta teoriutvecklande 
sammanhang är ”interdependency theory”, ”governability theory”, 
”integration theory” och ”governmentality theory”. 

Multi-level governance-forskningen (MLG) kan betraktas som en specifik 
form av governance-forskning, till stor del utvecklad i relation till den ökade 
betydelse som EU fått i relation till sina medlemsländer. Begreppet myntades 
av Gary Marks i en artikel från 1992 om EU:s sammanhållningspolitik och 
strukturfonder och har sedan utvidgats till analyser av EU:s beslutsfattande 
mer generellt (Bache & Flinders, 2005). Begreppet har på så vis utvecklats i 
nära relation till europeisk regionalpolitik. MLG-forskningen har bland 
annat syftat till att problematisera statscentrerade analyser av europeisk politik 
och fokuserat på hur beslutsfattande delas av aktörer på olika nivåer. MLG 
har inte enbart fokuserat på vertikala (flernivå)relationer, så som 
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lokal/regional-, nationell- och EU-nivå, utan också de horisontella 
(governance)relationer som utvecklas på respektive nivå (Hooghe & Marks, 
2001; Marks, 1993). Ett av MLG-forskningens bidrag till analysen av 
europeisk politik har varit att problematisera en analytisk separation mellan 
inrikespolitik och internationell politik och den kan på så vis sägas 
sammanföra subdiciplinerna komparativ politik och internationalla 
relationer i studier av europeisk politik (Bache & Flinders, 2005).  

I andra statsvetenskapliga studier av den globala spridningen av policy har 
politik studerats i termer av policy transfer och policy diffusion. Det huvudsakliga 
fenomen som studeras i denna forskning är den ökade globala spridningen av 
policymodeller, administrativa arrangemang, institutioner och ideér från en 
politisk kontext till en annan. Det poängteras att fenomenet inte är nytt men 
att den teknologiska utvecklingen har underlättat för politiska beslutsfattare 
och policy-makers att kommunicera med varandra, vilket har lett till en ökad 
frekvens av policylärande och policyöverföring mellan olika politiska 
kontexter (Dolowitz & Marsh, 1996; Dolowitz & Marsh, 2000).  

Forskningen om policy transfer har vissa likheter med MLG-forskningen och 
perspektiven har också kombinerats i studier av europeisk politik. Paul 
Stubbs (2005) försöker till exempel, i en artikel där han diskuterar huruvida 
MLG också kan tillämpas i en Sydösteuropeisk kontext, överkomma MLG-
perspektivets begränsningar genom att introducera begrepp från litteraturen 
om policy transfer (han problematiserar också på så vis att MLG-forskningen 
utformats utifrån en västeuropeisk kontext). Stubbs menar att policy transfer 
som begrepp, precis som MLG, mer utgör ett ramverk än en teori. Stubbs 
beskriver tidigare forskning om policy transfer som som både linjär och 
väldigt normativ. Det handlar dels om att ”policy transfer” ger sken av en 
relativt oproblematisk spridning och implementering av policy och att den i 
stor utsträckning berört frågor som under vilka förhållanden policy transfer 
”lyckas” och ”misslyckas”.  

I artikeln What Have We Learned from Policy Transfer Research? konstaterar David 
Benson och Andrew Jordan (2011, s 368) vidare att forskningen om policy 
transfer tycks ha nått sin kulmen mellan åren 1996 och 2005, för att sedan 
avta. De ställer sig frågan om detta beror på att akademiker mer eller mindre 
vet vad som behöver vetas om begreppet och fenomenet. Eugene McCann 
och Kevin Ward har kritiserat den positivistiskt orienterade policy transfer-
forskningen och förespråkat socialkonstruktivistiska omläsningar av detta 
forskningsfält. De argumenterar för studier av policymobilitet och menar att 
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dessa både utvecklats utifrån och problematiserat litteraturen om policy 
transfer. McCann och Ward sammanfattar forskningen om policy transfer på 
följande sätt:  

Research on policy transfer has always been about the intersection of 
society, politics/governance and space. It has been about the character 
and organisation of territories and about the interconnections, differences 
and similarities among territories, such as the US and the UK. […] 
[T]here is now a voluminous, almost exclusively political science, 
litterature that seeks to model and theorise how transfer processes operate, 
create typologies of the actors and institutions involved in transfer, identify 
the power relations through which adoption occurs, and specify the 
conditions and mechanisms under which certain policy transfers succeed 
or fail (McCann & Ward, 2012b, s 326).  

Kritiken formuleras i fyra huvudsakliga punkter. Den första aspekten riktas 
mot att stor möda lagts på att identifiera och kategorisera de aktörer som är 
involverade i policy transfer och att fokuset på politikens agenter och aktörer 
(agents) tenderar att överskugga frågor som rör aktörskap (agency). Den andra 
aspekten av policy transfer-forskningen som kritiseras är dess ensidiga fokus 
på nationalstaten, uttryckt i termer av metodologisk nationalism, och 
separeringen mellan det inrikes och det internationella (jämför också Stone, 
2004). Den tredje formen av kritik riktas mot hur transfer förstås, i termer av 
import-export metaforer. Det argumenteras för en medvetenhet om att 
policy inte enbart överförs (jämför transferred) utan också omformas (jämför 
transformed) i dessa processer. Det kan därför vara lämpligare att använda 
begreppet översättning än spridning. Användningen av begreppet översättning 
innebär att varje översättning i en kedja av översättningar tillför eller fråntar 
objektet, i detta fall ”en policy”, något.  Cecilia Åsberg diskuterar i 
anslutning till Science and Technology Studies (STS) hur översättning av 
kunskap från en instans till en annan inte är samma sak som spridning av 
kunskap: ”Enligt spridningsmodellen tillförs nämligen inget nytt. Den är 
närmast mekanisk, tillåter inget motstånd utan förutsätter samförstånd och 
förlägger eventuella problem eller fel på budbärarna neråt i 
kunskapshierarkin” (Åsberg, 2012, s 13). Detta relaterar till den fjärde 
formen av kritik som riktas mot konceptualiseringen av tranfer agents som 
rationella nyttomaximerande aktörer, som vet vad de söker och som kan 
scanna policy-marknaden efter möjliga lösningar, det finns inga moln av fritt 
flytande policys som väntar på att väljas baserade på perfekt information 
(McCann & Ward, 2012b, s 326f).   
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Janet Newman med kollegor har kritiserat en rad antaganden som ofta görs 
inom governance-forskningen. Denna kritik menar jag är viktig att förhålla 
sig till i studiet av governance och policymobilitet. Det gäller bland annat 
antagandet att staten urholkats på politisk makt (”the hollowing out of the 
state”), att förändringen (”från government till governance”) är enkelriktad 
samt att idén om multi-level governance fokuserar på institutionella snarare 
än kulturella förändringsdimensioner och förbiser den politiska 
konstruktionen av politiska ”nivåer” i sig (Newman, 2005). Den första 
kritiken innebär en problematisering av det vanliga antagandet att stater 
”förlorat makt”, uppåt till supranationella organisationer som EU och 
internationella företag, och nedåt till allt mer aktiva regioner. Detta 
antagande menar hon riskerar att osynliggöra den roll som stater fortfarande 
spelar, till exempel när det gäller att ”sätta spelets regler”. Jon Pierre har på 
ett liknande sätt problematiserat detta antagande och argumenterat för att 
stater på samma sätt som de avsagt sig makt har makten att återkalla makt 
(Pierre, 2009b).  

Den andra kritiken, som gäller förändringens ”enkelriktning”, diskuteras 
främst i relation till de förändrade styrningspraktiker som rör sig över olika 
skalnivåer (så som partnerskap), den fundamentala omstruktureringen av 
välfärdsstater och den omformulering av medborgarskap som denna medför. 
Newman beskriver bland annat hur Västeuropeiska stater omförhandlat det 
kontrakt som tidigare gällt mellan stat och medborgare i de 
socialdemokratiska välfärdsstaterna, med ambitionen att bygga mer 
”moderna” samhällskontrakt baserade på ”ansvarstagande” och ”valfrihet”. 
Staten drar sig på så vis tillbaka, den politiska styrningen decentraliseras och 
marknadiseras, samtidigt som den tränger allt djupare in i människors liv, till 
exempel i medborgarnas beslut om arbete, hälsa och som föräldrar 
(Newman, 2005).13  

Nya former av styrning antas på så vis inte enbart förändra förutsättningarna 
för var styrning sker, utan också hur. Governance handlar på så vis också om 
hur de omstridda relationerna mellan offentligt och privat, mellan stat och 
medborgare, konstitueras (jämför också Larner, 2000). Kritiken mot multi-

                                            
13 Denna dubbelriktning i samhällsstyrningen kan kopplas samman med vad som beskrivits 
i termer av ”roll-back neoloberalism” och ”roll-out neoliberalism” (Kantola & Squires, 
2012; Peck & Tickell, 2002).  För en Foucauldiansk analys och diskussion av hur till 
exempel föräldraskap präglas av ett ”hyper responsibility” se Knudsen & Åkerstrøm 
Andersen, 2014. 
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level governance-forskningen är nära relaterad till detta problematiserande 
av governance-forskningens analytiska fokus på institutioner och relationer 
mellan nivåer, institutioner och nivåer vars mening tas för självklar 
(Newman, 2005). De nya styrformer som uppmärksammats, inte minst inom 
MLG-forskningen, skapar demokratiska problem, särskilt i termer av politiskt 
ansvarsutkrävande (Olsson, 2003; Pierre, 2009a; Swyngedouw, 2005). Flera 
forskare har dock problematiserat att MLG-forskningen nonchalerat frågor 
som rör demokrati och maktrelationer (Olsson, 2003; Rönnblom, 2013). 
Malin Rönnblom har problematiserat multi-level governance-forskningen 
utifrån dess fokus på institutioner och nivåer:  

Trots ambitionen att fokusera på nätverk och gränsöverskridande menar 
jag att MLG reproducerar en statisk föreställning om politik. Trots att 
nationalstatens status som studieobjekt reduceras till en av flera centrala 
politiska nivåer, och trots att andra aktörer inkluderas i analysen – aktörer 
som inte traditionellt har beaktats i studiet av politik – reproduceras 
samtidigt en institutionell syn på vad politik är (Rönnblom, 2013, s 90).  

En liknande metodologisk ”oro” uttrycks av Allen och Cochrane som menar 
att multi-level governance i värsta fall kan innebära att en nivå eller skala 
används för att fördefiniera institutionella gränser innan politiska relationer 
har spårats och analyserats (Allen & Cochrane, 2007; se också Swyngedouw, 
2004). I detta sammanhang, när policyförändring diskuteras i termer av 
riktning kan det också vara relevant att förhålla sig till den forskning som 
analyserar policyformulering och policyimplementering utifrån ett ”top-
down” eller ”bottom-up” perspektiv. Även om dessa angreppssätt ofta är mer 
komplexa än namnen på perspektiven indikerar så tenderar analysen ändå 
att fokusera på ett linjärt tänkande, förändring eller styrning i en viss riktning 
– upphov och följd, orsak och verkan.  

En central utgångspunkt i forskningen om policymobilitet är att vi inte på 
förhand ska ta för givet att aktörer institutionellt struktureras ”ovan” eller 
”under” varandra. Det är en relationell förståelse för regioner som 
förespråkas: ”based upon an assemblage of political actors, some public, 
some private, where elements of central and local governments are ’lodged’ 
whitin the region, not acting above or belov it” (Allen & Cochrane, 2007, s 
1161). Den teoretiska utgångspunkten i denna avhandling är utifrån 
resonemanget att regioner och politiska ”nivåer” produceras relationellt.  

Även om det alltid är riskabelt att tala om samhällsfenomen som ”nya” och 
trots den kritik som riktats mot att till exempel tala om governance som ett 
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nytt fenomen i Sverige (jämför Pierre, 2009b; von Sydow, 2004) står det 
relativt klart att det växt fram en marknad för globala policymodeller, att 
denna är relativt outforskad och att det är en form av ”gränslös” styrning 
som kräver nya metodologiska och teoretiska grepp (Larner & Laurie, 2010; 
McCann & Ward, 2012a, 2012b; McCann, 2011; Peck & Theodore, 2010).  

Forskningen om policymobilitet utmynnar från empiriska observationer av 
nya former av styrning men har alltså aktualiserat såväl teoretiska som 
metodologiska diskussioner om hur dessa nya former av styrning kan och bör 
analyseras. Forskningfältet har växt fram som både en vidareutveckling och 
kritik av den statsvetenskapliga forskningen om primärt policy transfer, men 
också multi-level governance (se till exempel Allen & Cochrane, 2007). 
Forskningen om policymobilitet har hitintills bedrivs i huvudsak inom 
geografisk forskning men ett mångvetenskapligt samtal, och särskilt 
statsvetares engagemang i denna diskussion har efterlysts – bland annat av 
Eugene McCann och Kevin Ward i artikeln Policy Assamblages, Mobilities and 
Mutations: Toward a Multidiciplinary Conversation (McCann & Ward, 2012b).  

Om vi börjar i några av de frågor som flera forskare pekat på behöver 
utforskas ytterligare så handlar det till exempel om att undersöka dessa 
mobila aktörer och de policynätverk som de ingår i; de sammankopplade 
praktiker som utgör denna politikens marknad (av konsulter, utvärderare och 
andra ”gurus”); hur policys översätts från lokalitet till lokalitet och hur 
maktrelationer förändras, upprätthålls och reproduceras. På samma gång 
som globala policyer på ytan framstår som homogena är själva kärnan i 
resonemangen att ”all policy är lokal” och att det finns en ständigt 
närvarande spänning i dessa arrangemang mellan rörelse och stabilitet. 
”Klusterpolicy” i en svensk region kommer aldrig att ta sig identiska uttryck 
med den i en annan svensk region, i en saudiarabisk, kinesisk eller 
kanadensisk kontext, därav kritiken mot policy transfer-forskningens term 
transfer. Globala policyer tar sig lokala uttryck och är impregnerade av 
maktrelationer. Tidigare forskning om regionalpolitik och regional 
tillväxtpolitik har till exempel belyst maktrelationer genom att påpeka att den 
regionala politiska scenen dominerats av tjänstemän (i relation till politiker) 
och män (i relation till kvinnor) samt att politiska program för och offentliga 
resurser till ”kluster” och ”innovationssystem” främst identifierat och 
prioriterat mansdominerade branscher och näringar (Bache & Olsson, 2001; 
Forsberg & Lindgren, 2010; Hedlund & Montin, 2009; Hudson & 
Rönnblom, 2007; Johansson & Rydstedt, 2010; Lindberg & Säll, 2013; 
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Lindberg, 2010; Olsson, 1998; Pettersson, 2002; Rönnblom, 2008; Säll, 
2011).  

För att knyta samman diskussionen om nya former av styrning så har 
policymobilitetsforskningen kritiserat ett ensidigt fokus på politikens aktörer 
och politiska nivåer i policyanalysen. Ett större fokus på aktörskap, ofta uttryckt 
i termer av subjektspositioner inom diskursanalys, har förespråkats. Samtidigt 
har andra forskare problematiserat att diskursiva analyser, trots ambitionen 
om motsatsen, riskerar att fastna i representationalism – en ontologisk 
distinktion mellan representationer och den materialitet som de sägs 
representera, och där fokus i alltför stor utsträckning lagts på språkliga 
konstruktioner och utsagor.  Min ambition är att analysera såväl den 
politiska rationalitetet som strukturerar en policyregim som de sociala 
förkroppligade praktiker och kunskaper som utgör och (re)producerar den 
(jämför till exempel Larner & Laurie, 2010; MacLeod, 2013). Med 
utgångspunkt i tidigare forskning om regional och urban politik och mobila 
policyexperter anser jag därför att det är viktigt att relatera analysen av 
politikens rationalitet till vilka sociala aktörer som förkroppsligar en 
policyregim, men också att förstå på vilket sätt aktörers position konstitueras 
och reproduceras i en specifik policyregim.  

Med utgångspunkt i att regionalpolitik studerats som fält har jag valt att i den 
fortsatta framställningen genomgånde använda termen regional politik när jag 
refererar till det fenomen som studeras och som kan ta sig olika uttryck.14 
Eftersom jag betraktar regionalpolitikens diskursiva grunder och gränser som 
kontingenta, vilket till exempel tar sig uttryck i att namnet på politikområdet 
ändrats ett flertal gånger under den undersökta tidsperioden, möjliggör 
användningen av begreppet regional politik en avgränsning som inte låser fast 
fenomenet i gränser dragna av till exempel den etablerade politiken. Det är 
således en analytisk definition och det är den empiriska forskningsuppgiften 
att undersöka dess grunder och gränser i tid och rum.   

 
 

                                            
14 I förekommande fall används också termen regional politik när jag pratar om politik på 
regional nivå. Därför har jag valt att kursivera termen när jag syftar på det fenomen som 
studeras, regional politik som tecken vars grunder och gränser är rörliga i tid och rum.  
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DISPOSITION  

Avhandingen består av åtta kapitel. Med utgångspunkt i det empiriska fält 
som introducerats i detta inledande kapitel går jag i nästa kapitel Att fånga det 
politiska: teori & metodologi närmare in i de diskussioner om styrning och 
relationen mellan politik, makt och kunskap som jag i detta kapitel öppnat 
upp för. Kapitlet inleds med en övergripande diskussion om 
diskursbegreppet som följs av en redogörelse för governmentality-
perspektivet och de analytiska begrepp jag använder i min analys. 
Governmentality utgör det övergripnade perspektivet i avhandlingen och då 
särskilt de diskussioner om styrning, makt och kunskap som utvecklats inom 
detta forskningsfält. Med utgångspunkt i att governmentality-perspektivet har 
svårt att hantera politisk förändring och konflikt kompletterar jag 
perspektivet med hegemonibegreppet som kan användas för att analysera 
diskursiv kamp: politisk förändring och stabilitet. Jag avrundar kapitlet med 
en diskussion om hur de tre olika empiriska delstudierna kan förstås som 
helhet, hur relationen mellan governmentality, policy och politikens 
praktiker kan förstås begreppsligt och analytiskt. I detta sammanhang 
introducerar jag också begreppet policyregim.  

Utifrån dessa diskussioner beskriver jag i avhandlingens tredje kapitel Att 
studera policy som fält hur de teoretiska och metodologiska utgångspunkterna 
översatts till konkret forskningsstrategi. Jag diskuterar hur jag ser på min 
egen roll i forskningsprocessen och den diskurs jag befinner mig. Jag 
beskriver genealogi som analytisk strategi samt de tre empiriska delstudier 
som avhandlingen bygger på, vilket material som genererats och analyserats 
samt på vilket sätt. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av vilket 
material, vilka begrepp och vilken diskursiv aspekt som aktualiseras i 
respektive delstudie.  

I avhandlingens fjärde kapitel Regional politik som diskursiv matris rekonstruerar 
jag debatten om regional politik utifrån en läsning av näringsutskottets 
betänkanden och riksdagsdebatter mellan åren 1998 och 2013. Kapitlet 
handlar om vilka uteslutningar som den samtida regionalpolitiken bygger på, 
vilka konflikter som utraderas och vilken ordning som producerats. Jag 
beskriver hur regional politik i slutet av 1990-talet präglades av en diskursiv 
rubbning som öppnade upp för tre myter som i olika utsträckning strävade 
efter att försluta rubbningen genom nya representationer. Jag beskriver också 
den ordning som (o)möjliggörs genom denna politiska kamp genom att 
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diskutera hegemoniska tendenser i den samtida representationen av regional 
politik.  

Utifrån analysen av regional politik i näringsutskottet analyserar jag i kapitel 
fem Kluster som policy hur kluster representerats i forskning, i regeringens 
propositioner och i en svensk region. Som jag redan beskrivit i detta 
inledande kapitel har ”kluster” kommit att utgöra en central aspekt i 
görandet av regional politik och kunskapen om regioner (jämför Nyregionalism 
som dominerande doxa). Kapitlet fyller två funktioner. För det första visar 
kapitlet den tidigare forskning som bedrivits om kluster och ger läsaren en 
bild av vad kluster handlar om utan att slå fast en specifik definition – det är 
en empirisk fråga hur klusterbegreppet, och dess betydelse i och för politiken, 
konstrueras i den teoretiska och politiska debatten. För det andra visar 
analysen på hur texter om ”kluster” konstruerar regionen som ekonomiskt, 
politiskt och socialt territorium.  

Analyserna i kapitel fyra och fem, av regional politik som diskursiv matris och 
kluster som policy, kontextualiserar analysen i kapitel sex En regional 
policyregim. Med en svensk region som empirisk utgångspunkt analyseras de 
nätverk och praktiker som (re)producerar kluster som glokal policy. Det 
handlar om vilka aktörer som förkroppsligar (kluster)policyregimen, genom 
vilka situerade praktiker och texter som policy mobiliseras och från vilka 
positioner det är legitimt att tala i vad jag teoretiskt förstår som en 
policyregim.  

I kapitel sju Nyregionalismens performativitet för jag en övergripande teoretisk 
diskussion och analys utifrån de tre empiriska delstudier som beskrivits ovan, 
där analyserna relateras till varandra och kompletteras med ytterligare 
empiriskt material. Kapitlet är strukturerat utifrån tre tematiska delar. För 
det första diskuterar jag regionalpolitiken i termer av neoregionalism, ett 
uttryck för att den kännetecknas av både nyregionala och nyliberala 
karaktärsdrag.  För det andra diskuteras vad det i diskursteoretiska termer 
innebär att röra sig mellan olika analysnivåer och material så som jag gör i 
föreliggande studie. I detta sammanhang gör jag också en övergripande 
läsning av den regionala policyregimen i termer av fem principer som 
reproducerar regimen. För det tredje avslutas kapitlet med en diskussion om 
nätverkspolitik och processen att ta fram den innovationsstrategi som 
introducerades i inledningen av avhandlingen. 



 24 

Kapitel åtta Nyregional politik, makt, kunskap är avhandlingens sista kapitel. Jag 
diskuterar resultaten i relation till tidigare forskning, reflekterar kring vad det 
i teoretiskt och metodologiskt hänseende innebär att kombinera en 
governmentalityanalys med en analys av en specifik policyregim och dess 
politiska praktiker. Jag diskuterar också studiens bidrag och nya frågor för 
vidare forskning.  Samtliga empiriska delstudier avslutas med en 
sammanfattande analys som summerar kapitlets huvudsakliga resultat.  
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ATT FÅNGA DET POLITISKA 
TEORI & METODOLOGI  

Statsvetenskap beskrivs i regel som det vetenskapliga studiet av politik.15 Samtidigt 
som politik är helt centralt inom diciplinen är begreppet allt annat än 
entydigt och förstås på vitt skilda sätt av olika forskare. Det har också 
argumenterats för att forskare inom statsvetenskap tenderar att undvika 
frågan om vad som är politiskt och politikens essens, vilket leder till att det 
ofta är underförstått vad politikbegreppet syftar till (Hay, 2002, s 66). David 
Eastons (1953) diskussioner om och definition av politik fick ett stort 
genomslag och är fortfarande inflytelserika inom statsvetenskapen. Easton 
sökte just en generell och abstrakt teori om politik och politiska system och 
vände sig till de då två dominerande tankeskolorna: de som ägnade sig åt 
staten och de som ägnade sig åt makt. Eastons slutsats var att politik inte bör 
definieras i direkt relation till staten eftersom det funnits perioder då stater 
inte existerat. Han såg i sin strävan efter en historiskt gångbar förståelse av 
politik att begreppet inte bör knytas till en specifik institution. Makt å andra 
sidan var enligt Easton en mer tilltalande definition eftersom makt av Easton 
förstods som ett agerande som kan äga rum inom olika institutioner. 
Slutsatsen blev ändå att makt i sig självt är en för bred förståelse av politik 
eftersom statsvetare inte bör ägna sig åt studiet av all form av makt. Eastons 
(Easton, 1965) ”common-sense”-definition av politik som auktoritativ fördelning 

                                            
15 Vilket inte minst kan exemplifieras med hur statsvetenskap beskrivs i grundläggande 
böcker om disciplinen (se till exempel Badersten & Gustavsson, 2010). 
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av värden i ett samhälle är en definition som identifierar politik som ett agerande 
som kan äga rum inom olika typer av institutioner. Samtidigt som 
inflytelserika teoretiska diskussioner om politik, så som Eastons, öppnar upp 
för att politik är någonting som inte enbart kan knytas till politiska 
institutioner tenderar det ändå ofta vara dessa som empiriskt studeras inom 
disciplinen.16  

Diskussionen om vad politik är är helt central eftersom den inte enbart 
handlar om vad vi bör studera utan också hur vi bör göra det. Den 
feministiska forskningen har bland annat problematiserat den form av 
gränsdragningar som görs när politikbegreppet definieras och 
operationaliseras inom statsvetenskap. I boken Politikens paradoxer 
problematiserar och beskriver statsvetarna Maria Wendt Höjer och Cecilia 
Åse (2007) hur kvinnor har mindre makt på grund av sitt kön samtidigt som 
könets politiska betydelse inte erkänns inom traditionell politisk teori:  

Den traditionella förståelsen av politik utesluter det som har att göra med 
kön, kropp, känslor och sexualitet. Våra kroppar och kön betraktas som 
privata och därför politiskt irrelevanta. Den politiska arenan skall vara en 
förnuftets arena. Kön är inte en legitim politisk kategori. Kön ska vi syssla 
med på fritiden (Wendt Höjer & Åse, 2007, s 39).  

Feministiska bidrag till politisk teori har på så vis inneburit att själva 
innebörden av begreppet politik problematiseras.  Den feministiska kritiken 
av den statsvetenskapliga diciplinen har dock inte enbart fokuserat på vad 
politik är, utan också dominerande uppfattningar om hur det bör studeras. 
Uttrycket ”det vetenskapliga studiet av politik” sätter inte enbart politik i 
centrum utan aktualiserar också frågan vad vetenskap är och bör vara 
(Badersten & Gustavsson, 2010). Den feministiska kritiken har bland annat 
problematiserat vilka frågor som ställs, från vilket perspektiv och med vilka 
sanningsanspråk; föreställningar om vad kunskap är och hur vetenskap ska 
bedrivas (Alcoff & Potter, 1993; Alvesson & Sköldberg, 2008; Rönnblom & 
Eduards, 2008; Wendt Höjer & Åse, 2007). I detta kapitel utvecklar jag de 
teoretiska och metodologiska perspektiv på vilka avhandlingen vilar. Det 
handlar både om hur politik förstås och hur det kan studeras.   

Analytiskt och teoretiskt fokuserar avhandlingen på politik, makt och 
kunskap i det regionala samhällsbyggandet, i görandet av regional politik. I 
empiriskt fokus står regionalpolitikens grunder och gränser, regional politik som 
                                            
16 Easton kallar till exempel den maktutövning och auktoritativa fördelning av värden som 
utövas i familjer och kyrkoförsamlingar som para-politiska (Easton, 1953). 
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diskursivt fält. För att i den empiriska studien analysera relationen mellan 
politik, makt och kunskap utgår jag från vad som i bred mening brukar 
beskrivas i termer av post-strukturalistiska teorier om politik och 
diskursanalytisk metodologi.17  

Vad menas då med diskurs? En vanlig definition av begreppet diskurs är att 
det är bestämda sätt att tala om och förstå världen (Börjesson & Palmblad, 
2007). Diskurs refererar på så vis inte enbart till en lingvistisk nivå, det 
handlar om språk som görande (jämför performativitet), diskursiva 
meningsskapanden påverkar och konstitueras av diskursiva praktiker. Ett 
diskursivt synsätt bryter distinktionen mellan ”idé” och ”verklighet”, det 
väver samman språk och handling (Bergström & Boréus, 2012, s 354). 
Diskurser styr på vilket sätt vi meningsfullt kan prata om en fråga, vad som 
kan sägas och vad som inte kan sägas:  

Discourse […] governs the way a topic can be meaningfully talked about 
and reasoned about. It also influences how ideas are put into practice and 
used to regulate the conduct of others. Just as a discourse ’rules in’ certain 
ways of talkning about a topic, defining an accepteble and intelligible way 
to talk, write or conduct oneself, so also, by definition, it ’rules out’, limits 
and restricts other ways of talking, of conducting ourselves in relation to 
the topic or constructing knowlegde about it (Hall, 2001, s 72).  

Utifrån ett fokus på meningsskapande är representation ett centralt begrepp, 
diskurser kan förstås som system av representation (Hall, 2001). Samtidigt 
innebär perspektivet inte att alla yttraden har samma priviligierade position 
– i diskursen skapas mening också kring vad som är rationellt att uttrycka, 
vad som kan sägas, av vem med vilken legitimitet. På så vis fungerar 
diskurser både möjliggörande och omöjliggörande. Diskursanalys innebär ett 
fokus på samhällets politiska konstruktion och de makt- och 
dominansrelationer som konstituerar det. Makt är ett helt centralt begrepp i 

                                            
17 Oliver Marchart argumenterar för att användningen av begreppet post-strukturalism 
riskerar att reducera denna form av politisk teori till strukturalismens vetenskapliga 
paradigm. Marchart använder begreppet post-foundationalism (vilket inte ska sammanblandas 
med anti-foundationalism eller någon form av ”anything goes postmoderism”). Post-
foundationalism innebär enligt Marchart ”a constant interrogation of metaphysical figures 
of foundation – such as totality, universality, essence, and ground” (Marchart, 2007, s 2). 
Vidare argumenterar han för att ”The ontological weakening of ground does not lead to 
the assumption of the absence of all grounds, but rather to the assumption of the 
impossibility of a final ground, which is something completely different as it implies an 
increased awareness of, on the one hand, contingency and, on the other, the political as the 
moment of partial and always, in the last instance, unsuccessful grounding (Marchart, 
2007, s 2).  
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diskursanalysen. Utifrån en Foucaldiansk syn på makt betraktas makt som en 
produktiv och positiv kraft, om än också begränsande. I intervjun ”Truth 
and Power” beskriver Foucault hur makt inte skulle ha lika mycket makt om 
makten enbart var repressiv, om makten enbart säger nej:  

What makes power hold good, what makes it accepted, is simply the fact 
that it doesn´t only weight on us a force that says no, but that it traverses 
and produce things, it induces pleasure, forms knowledge, produces 
discourse. It needs to be considered as a productive network which runs 
through the whole social body, much more than as a negative instance 
whose function is repression (Foucault & Gordon, 1980, s 119).  

Det är med andra ord en annorlunda och breddad syn på makt och styrning 
än till exempel Robert Dahls konceptualisering av direkt och ”repressiv” 
makt uttryckt i forskningsfrågor som: vem styr? Utifrån ett governmentality-
perspektiv ligger fokus i huvudsak på Nietzches fråga ”What ’governmental 
rationalities’ are at work when those who govern govern?” (Flyvbjerg, 1998, s 
6). I denna form av analys riktas särskilt intresset mot den specifika form av 
maktutövning som pågår i de politiska uttryck som framstår som det allmänt 
bästa, det rätta och progressiva (Tollin, 2011, s 25f).  

Avhandlingen struktureras utifrån tre analytiska ingångar: regional politik 
som diskursiv matris, kluster som policy och en regional policyregim. Innan jag 
närmare utvecklar vad dessa ingångar innebär, beskriver jag governmentality 
som teoretiskt perspektiv representerat främst genom Nikolas Rose arbeten 
och diskursteorins hegemonibegrepp så som det utvecklats av Ernesto Laclau 
och Chantal Mouffe. Kapitlet avslutas med en diskussion om på vilket sätt 
jag studerar regional politik som fält och hur jag analytiskt ser på relationen 
mellan governmentality, policy och politikens praktiker.  

 

GOVERNMENTALITY  

Studier av styrningsmentalitet försöker fånga ett relativt systematiskt sätt att 
tänka kring styrning. Foucault använde begreppet styrningsmentalitet i två 
hänseenden, dels för att specificera en partikulär styrform som utvecklats i 
västvärlden och dels i betydelsen diskursiva logiker eller system som 
legitimerar olika typer av regimer (Brown, 2001, s 114; Dean, 2010, s 24ff). 
Den fortsatta framställningen kommer i huvudsak att fokusera på 
styrningsmentalitet i den andra betydelsen: som diskursiva fält vilka 
legitimerar olika former av styrningsregimer. Miller och Rose (1992) menar 
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att policy bör förstås inom ramen för ett större diskursivt fält inom vilket 
problem och åtgärder artikuleras, vad de i likhet med Foucault kallar political 
rationalities. 

Miller och Rose bygger sitt teoretiska perspektiv på politisk rationalitet bland 
annat utifrån Foucault, Latour och Callons arbeten (Miller & Rose, 2008; 
Rose & Miller, 1992; Rose, 1999).  Det handlar om hur verkligheten görs 
styrbar över tid och rum och hur språket och teorier (i bred mening) spelar 
en nyckelroll i detta sammanhang. Styrning analyseras i bemärkelsen hur 
representationer och lösningar på en plats hänger samman med ageranden 
på andra platser, inte genom tvång utan genom lösa nätverk: på det sätt som 
aktörer övertygas att deras lösningar, problem och intressen är 
sammanlänkade eller jämförbara med dem på en annan plats eller i en 
annan tid (Miller & Rose, 2008).  Att analysera styrningsmentalitet kan visa 
på hur en vid första anblick autonoma subjekt ändå är en del av ett större 
nätverk av styrning.  Miller och Rose argumenterar i artikeln Political power 
beyond the State för att det från ett analytiskt perspektiv inte bör antas att staten 
har en essentiell funktion eller existens. Staten bör snarare analyseras som ett 
specifikt sätt att diskursivt hantera vad de kallar ”the problem of 
government”:  

[…] a way of dividing a ’political sphere’, with its particular characteristics 
of rule, from other ’non-political spheres’ to which it must be related, and a 
way in which certain technologies of government are given temporary 
institutional durability and brought into particular kinds of relations with 
one another. Posed from this perspective, the question is no longer one of 
accounting for government in terms of ’the power of the State’, but 
ascertaining how, and to what extent, the state is articulated into the 
activity of government: what relations are established between political and 
other authorities; what funds, forces, persons, knowledge or legitimacy are 
utilised; and by means of what devices and techniques are these different 
tactics made operable (Rose & Miller, 1992, s 177).   

Politiska rationaliteter har på så vis också funktionen att dra gränser för 
politik och icke-politik.18 Det är inom ramen för olika typer av politiska 
rationaliteter som objekt så som ”ekonomin”, ”företag”, ”det offentliga” och 
”familjen” konstitueras, görs gripbart och styrbart (Miller & Rose, 2008, s 
30). Politiska rationaliteter är på så vis i sig en av maktens modaliteter:  

                                            
18 Vilket inte innebär att dessa gränsdragningar är opolitiska. Gränsdragningarna mellan 
politik och icke-politik kan i sig självt betraktas som politiskt i ontologisk mening, vilket jag 
återkommer till i nästa avsnitt om hegemoni.  
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The changing discursive fields within which the exercise of power is 
conceptualised, the moral justifications for particular ways of exercising 
power by diverse authorities, notions on the appropriate forms, objects and 
limits of politics (Miller & Rose, 1992:175).  

Miller och Rose argumenterar vidare för att politiska argument inte har en 
systematisk och koherent karaktär men att det går att urskilja relativt 
systematiska diskursiva matriser genom vilka styrning artikuleras, görs meningsfull 
och legitimeras (Miller & Rose, 2008; Rose & Miller, 1992). I denna 
förståelse av styrning är representation en central aspekt:  

All government, we suggest, depends on a particular mode of 
’representation’: the eleboration of a language for depicting the domain in 
question that claims both to grasp the nature of that reality represented, 
and litteraly to represent it in a form amenable to political deliberation, 
argument and scheming (Miller & Rose, 2008, s 31).  

Olika rationalitetssystem för styrning bygger på olika typer av teoretiska 
argument och sanningsanspråk. Styrning är inte enbart en fråga om politiska 
rationaliteter och om hur något representeras, det handlar också om olika 
typer av styrningspolitiska ”ingrepp”. Politiska rationaliteter måste översättas 
till tekniker för styrning för att göra samhällen och människor styrbara:  

The specificity of governmentality, as it has taken place in ’the West’ over 
the last two centuries, lies in this complex interweaving of procedures for representing 
and intervening […]. We suggest that these attempts to instrumentalize 
government and make it operable also have a kind of ’technological’ form 
[…]. If political rationalities render reality into the domain of thought, 
these ’technologies of government’ seek to translate though into the 
domain of reality, and to establish ’in the world of persons and things’ 
spaces and devices for acting upon those entities of which they dream and 
scheme. We use the term ’technologies’ to suggest a particular approach to the analysis 
of the activity of ruling, one which pays great attention to the actual 
mechanisms through which authorities of various sorts have sought to 
shape, normalize and instrumentalize the conduct, thought, decisions and 
aspirations of others in order to achieve the objectives they consider 
desirable (Miller & Rose, 2008, s 32).  

Olika former av styrningsteknologier är på så vis intrikat sammanflätade med 
olika former av politiska rationaliteter. Styrningsteknologier har på ett 
relativt abstrakt plan exemplifierats med olika program, tekniker, 
beräkningar, dokument och procedurer genom vilka politiska rationaliteter 
omsätts i handling/intervention (Rose & Miller, 1992, s 175). På ett mer 
konkret plan har styrningsteknologier exemplifierats med olika former av 
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”auditing”, ”targeting” och kontraktering (Dean, 2010; MacKinnon, 2000; 
Miller & Rose, 2008; Rose, 1999). Analytiskt fokus ligger i dessa studier ofta 
på tekniker för indirekt styrning, vad som brukar refereras till som government 
at a distance genom maktteknologier eller government of the self, genom jag-
teknologier. Maktteknologier ”reglerar enskilda människors uppträdande och 
tar dem i anspråk för särskilda ändamål eller undertrycker dem” medan jag-
teknologier handlar om människors självblivande (Foucault citerad i 
Dahlstedt & Hertzberg, 2011, s 181). Självstyrning innebär att enskilda 
människor reglerar sina egna kroppar, tankar och sätt att vara. Miller och 
Rose gör en i min mening användbar distinktion mellan politiska 
rationaliteter, programmes of government och styrningsteknologier. Jag tolkar 
programmes of government som skapandet av specifika problemområden eller 
specifika sfärer så som ”ekonomin”, ”produktivitet” eller ”hälsa” i vilka 
politiska rationaliteter kan analyseras och urskiljas:  

It is through technologies that political rationalities and the programmes of 
government that articulate them become capable of deployment (Miller & 
Rose, 1992:183).  

Politiska rationaliteter artikuleras på så vis genom programmes of government. 
Denna form av program gör anspråk på en specifik kunskap om den sfär som 
adresseras – kunskap om politik, om ekonomi, fattigdom eller hälsa. Det är 
till exempel genom ekonomiska teorier som ”ekonomin” konstrueras som fält 
och görs möjlig för politisk styrning. För att styra en sfär behöver den 
representeras och göras gripbar (Miller & Rose, 1992). De i en mening 
”stora”, abstrakta och övergripande politiska rationaliteter som i 
governmentality-litteraturen ofta hänförs till nyliberalism eller avancerad 
liberalism (Rose, 1999) kan på så vis spåras i mer konkreta program som rör 
till exempel ekonomi, hälsa eller familjen: producerade och representerade 
av filosofer och forskare, psykiatriker och regeringar, genom 
forskningsrapporter, regerings- och riksdagsbeslut, kommittérapporter, 
förslag från tankesmedjor och företagsorganisationer etcetera (Rose & Miller, 
1992, s 181f).  

Vad som gör politiska rationaliteter och styrningsteknologier ”governmental” 
är således att de kan omsättas till konkreta verktyg för styrning. Inte minst 
samhällsvetenskaperna spelar här en viktig roll genom att erbjuda 
intellektuella maskinerier som konstruerar och ramar in verkligheten så att 
den blir styrbar. Sanning, kunskap och expertis spelar nyckelroller i dessa 
processer och nätverk som strävar efter att skapa en styrbar verklighet. 
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Foucault närmade sig makt och kunskap som ett begrepp, power/knowledge, 
eftersom han ansåg dem analytiskt oseparerbara (Foucault & Gordon, 1980). 
Att kunskap och expertis är en central grund för styningen av moderna 
samhällen skulle nog de allra flesta samhällsvetare ställa sig bakom. Frågan 
är dock hur vi ska förhålla oss till denna kunskap och expertis och dess roll i 
styrningen av samhällen. Sanning, produktionen av sanning och 
sanningsregimer, är centralt i Foucaults skrifter och föreläsningar om makt 
och styrning. Foucault har lagt fram vad han kallat hypoteser, förslag som 
behöver testas och utvärderas, om sanningens roll i styrningen av samhällen; 
Varje ”samhälle” präglas av en sanningsregim, en diskurs som accepteras 
som sann, präglad av mekanismer och instanser som möjliggör särskiljandet 
mellan sanna och falska utsagor, samt avgör vem och vilka som bedömer vad 
som räknas som sanning:  

There is a battle ’for truth’, or at least ’around truth’ – it being understood 
once again that by truth I do not mean ’the ensemble of truths which are 
to be discovered and accepted’, but rather ’the ensamble of rules according 
to which the true and the false are separated and specific effects of power 
attached to the true’ […] (Foucault & Gordon, 1980, s 132).   

Relationen mellan sanning, makt och styrning knyter också an till den 
Foucauldianskt inspirerade synen på kritik och kritikens funktion, vilken jag 
återkommer till i nästa kapitel där jag beskriver genealogi som analytisk 
strategi. Denna syn på expertis, kunskap och sanning skiljer sig från analyser 
av politik och expertis där kunskap och expertis definieras utifrån 
kunskapsnivå. Bent Flyvbjerg (2001) hänvisar till exempel till Dreyfus och 
Dreyfus som delar upp lärprocessen i fem steg: Novice, advanced beginner, 
competent performer, proficient performer och expert. I sin bok Democracy 
and Expertise utgår Frank Fischer från följande förståelse av expertis: ”In 
general, it refers to a widely acknowledged source of reliable knowledge, skill, 
or technique that is accorded status and authority by the peers of the person 
who holds it and accepted by the larger public. The expert is a well-informed 
person, skilled in a particular field of knowledge or practice” (Fischer, 2009, s 
17). Expertis och kunskapsnivåer är från det första exemplet någonting vi 
kan gradera, mäta och testa (tester som i sig själva skulle kunna betraktas som 
uttryck för styrningsteknologier). En utgångspunkt i denna studie är att vad 
som bedöms som kunskap, vem som bedöms som expert och vad som kan 
sägas med legitimitet i en specifik sanningsregim i sig självt är diskursivt 
konstruerat. Med utgångpunkt i att kunskap och makt, sanning och makt 
samt rationalitet och makt betraktas som analytiskt oseparerbara kan det 
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argumenteras för att det är en empirisk fråga hur förhållandet mellan dessa 
storheter ser ut (Flyvbjerg, 1998, s 6).   

För att summera är governmentality-perspektivet användbart för att studera 
hur styrning rationaliseras; vilka relationer som etableras i dessa diskursiva 
matriser (till exempel mellan privat och offentligt, politik och icke-politik, 
kunskap och politik); vilka medel, krafter, personer, kunskaper och vilken 
legitimitet som används samt med vilka tekniker dessa rationaliteter omsätts i 
handling. Rationalitet, makt och kunskap sätts i centrum för den politiska 
analysen. Samtidigt har det argumenterats för att governmentality-
perspektivets användbarhet är begränsat om vi vill förstå politisk förändring 
och framväxten av en specifik policy (Uitermark, 2005, s 147). Det har också 
argumenterats för att governmentality-litteraturen har haft svårt att förhålla 
sig till konflikt och motstånd (MacKinnon, 2000, s 299). Samtidigt som 
kärnan i Foucaults genealogiska angreppssätt handlar om att synliggöra just 
förändring, finns få verktyg för att förstå hur denna förändring sker. 
Foucaults analyser handlar också i mångt och mycket om vilka principer som 
skapar enhet och koherens i en diskursiv formation (Bergström & Boréus, 
2012, s 364). Här kan Laclau och Mouffes hegemonibegrepp komplettera 
analysen och vara behjälpligt för att förstå politisk stabilitet och förändring i 
termer av konflikt och kontingens.  

 

HEGEMONI  

I centrum för Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori, som ska 
förstås som en form av samhällsteori, står begreppet hegemoni. Den 
definition av hegemoni som här utvecklas kan användas för att analysera 
processer som etablerar och reproducerar politiskt och moraliskt-
intellektuellt ledarskap (Torfing, 1999, s 101). Vi bör på så vis förhålla oss till 
hegemonibegreppet för att förstå den syn på det politiska, politik, makt och 
styrning som är utmärkande för diskursteorin. Hegemonibegreppet utgör en 
ontologisk grund till en djupare förståelse för Laclaus särskiljande mellan det 
sociala (administration inom ramen för ett stabilt institutionellt ramverk, som 
kan jämföras med Foucaults resonemang om sanningsregimer) och det 
politiska (konflikt och förändring) samt Mouffes senare distinktion mellan 
politik och det politiska (Mouffe, 2005). I detta avsnitt beskriver jag först kort 
hur hegemonibegreppet utvecklats över tid, vilket tydliggör teorins rötter och 
ontologiska grund, sedan diskuteras hur hegomonibegreppet används både i 
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betydelsen artikulerande praktik (förändring), och som en regim/form av 
styre (stabilitet) (Howarth, 2009; Torfing, 1999).19  

Först en övergripande kommentar om hegemonins ”två ansikten”. 
Hegemoni betraktas både som en artikulerande praktik och en regim/form 
av styre. Som politisk praktik, skapas och bryts politiska koalitioner. Dessa 
brytpunkter är det politiska i diskursteorin. Men hegemoni är också en form av 
styre som upprätthåller policy, praktiker och regimer. Det dialektiska 
samspelet mellan identitet och identifikation är viktigt i den senare 
hegemonimodellen eftersom det öppnar upp för subjektens val och frihet, 
och därför också utövande av makt. Genom dislokation i hegemoni som styre 
öppnas det upp för nya former av politiskt aktörskap genom nya former av 
identifikation. Alla sociala formationer betraktas ontologiskt sett som ett 
resultat av diskursiv kamp och politiska val (Howarth, 2009).   

Laclau och Mouffe har utvecklat hegemonibegreppet över tid. I sina tidiga 
arbeten på 1970-talet utvecklar Laclau den första hegemonimodellen för att 
hantera den ekonomiska determinismen inom marxismen. Han betonar att 
politisk och social analys måste beakta social formering och inte enbart 
produktionsförhållanden, det vill säga proletariat och borgare, underbyggnad 
och överbyggnad. Nya element (så som ”people”, ”nation” och ”race”), som 
inte är direkt relaterade till klass, introduceras i den politiska analysen. Den 
andra, anti-essentialistiska hegemonimodellen utvecklas i Hegemony and 
Socialist Strategy (Laclau & Mouffe, 1985). Laclau och Mouffe identifierar alla 
element som kontingenta, klass betraktas inte som primärt eller fixerat och 
det finns inget priviligierat subjekt i den teori som presenteras. Att alla 
element betraktas som kontingenta är en förutsättning för förståelsen av 
hegemoni som en artikulerande praktik: ”the emergence of hegemony is that 
of articulatory practices, that is a field where ’element’ has not yet 
crystallized into ’moments’ (Laclau & Mouffe, 1985, s 134). Artikulation är 
den process där element knyts samman, genom vilken betydelsebildning sker 
genom en tillfällig fixering av mening. Denna process av betydelsebildning är 
                                            
19 Laclau och Mouffes diskursteori är relativt begreppstung. Utifrån studiens syfte och den 
analys som görs har jag valt att fokusera på hegemoni som politisk praktik och styre. Det är 
således en avgränsad del av diskursteorin som beskrivs i föreliggande studie, de aspekter 
som jag anser vara användbara för analysen som komplement till governmentality-
perspektivet. Med bakgrund av att teorin utvecklats över tid och att den är begreppsligt 
tung har jag utvecklat vissa resonemang, vilka verk och delar i diskursteorin som jag tolkar, 
i fotnoter för att underlätta för läsaren. Den som är intresserad och/eller insatt i 
diskursteorin kan på så vis se vilka delar i diskursteorin som jag bygger mina resonemang 
på.  
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inspirerad av lingvisten Ferdinand de Saussures språkteori. Grundelementet i 
språk är för Saussure tecken som förenar ett begrepp, ett innehåll (signified), 
och en ljudföreställning, namnet eller beteckningen (signifier). Två centrala 
utgångspunkter är att tecknet är godtyckligt i bemärkelsen att det inte råder 
någon naturlig relation mellan signifié och signifiant samt att språket bygger på 
ett system av skillnad, att språket är relationellt (Howarth, 2007; Pettersson, 
2002; Saussure, 1986). Ett tecken består på så vis av en beteckning och ett 
tänkt innehåll. I metodboken Textens mening och makt exemplifieras hur ”hund” 
konstitueras som tecken:  

Det betecknade motsvarar begreppet, dvs. föreställningen eller 
’tankeinnehållet’. Sammanvägningen av uttryck och innehåll kallas för 
tecken. Tecknet ’hund’ består alltså av ett uttryck, det skriva eller uttalade 
ordet ’hund’ och ett tankeinnehåll, begreppet ’hund’. På uttrycksplanet 
skiljs ’hund’ genom hur det skrivs eller uttalas från t.ex. de närliggande 
’hand’ och ’rund’ av ett bestämt skrivtecken eller ljud. Innehållsligt skiljs 
begreppet hund från till exempelvis begreppen katt och fisk med hjälp av 
våra föreställningar om hundar, katter och fiskar (Bergström & Boréus, 
2012, s 365).  

Att tecken på detta sätt betraktas som godtyckliga innebär att deras betydelse 
är en öppen fråga, och att stabiliseringen av en specifik diskurs är uttryck för 
en betydelsebildande, politisk process. Laclau och Mouffe använder 
begreppen element och moment för att beskriva diskursiv formering. 
Element är de tecken vars betydelse inte är fixerad i en specifik diskurs. I 
diskursteorin blir ”element” till ”moment” när innehåll och beteckning 
tillfälligt fixeras genom ett system av skillnad. Antagonism, i andra termer 
konflikt, är en central del av teorin: ”the articulation should take place 
through a confrontation with antagonistic articulatory practices – in other 
words, that hegemony should emerge in a field crissed-crossed by 
antagonisms and therefore suppose phenomena of equivalence and frontier 
effects” (Laclau & Mouffe, 1985, s 135f).  

Den andra hegemonimodellen omdefinierar traditionella begrepp så som 
”center”, ”makt” och ”autonomi” i maktanalysen. Det är från detta 
perspektiv inte möjligt att tala om den dominanta sektorn eller klassen som 
centrum för en hegemonisk formering. På samma sätt menar dock Laclau 
och Mouffe att det inte är möjligt att dra slutsatsen att makt är totalt utspridd 
inom det sociala eftersom detta antagande skulle ”blind the analysis to the 
presence of nodal points and to the partial concentrations of power existing 
in every concrete social formation” (Laclau & Mouffe, 1985, s 142). I den 
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andra hegemonimodellen fokuseras på identiteters och sociala relationers 
ofullständiga och kontingenta karaktär. En diskurs kan dominera det 
diskursiva fältet genom ”the logic of difference” (som länkar samman krav 
och bryter politiska koalitioner). Det hegemoniska systemet avgränsas genom 
”the logic of equivalence”, som skapar politiska gränser, delar det sociala och 
skapar ”den andre” (samt skapar politiska koalitioner).   

Ekvivalenskedjor kan användas som begrepp för att analysera hur vissa 
tecken (element eller moment) kopplas till varandra, i ”negativ” och ”positiv” 
bemärkelse (Bergström & Boréus, 2012; Carbin, 2010). I Maria Carbins 
avhandling Mellan tystnad och tal analyseras till exempel hur svenskhet och 
jämställdhet konstrueras genom att tecken länkas samman i ekvivalenskedjor. 
Carbins analys visar till exempel hur tecknet ”värderingar” i detta 
sammanhang produceras i relation till vad det är: Jämställda värderingar – 
svenskhet – mänskliga rättigheter – demokrati. Samtidigt finns tecken som 
”jämställda värderingar” har en negativ relation till: Patriarkala värderingar – 
icke-svenskt – odemokratiskt (Carbin, 2010). På så vis skapas politiska koalitioner 
(”vi” och ”dom”). 20  Diskursteorin används ofta för att analysera 
subjektspositioner och identitetskonstruktioner. Den kan dock också 
användas i en bredare bemärkelse för att analysera betydelsebildning. När 
jag analyserar regional politik som rationalitet och tecken använder jag 
ekvivalenskedjor som analytiskt verktyg för att synliggöra hur regional politik 
görs meningsfullt. I detta sammanhang fokuserar jag dock i huvudsak på hur 
regional politik produceras i positiv bemärkelse – i relation till vad det ”är” eller 
”bör vara”.  

I Laclaus tredje hegemonimodell (1990, 2005) rekonceptualiserar han 
struktur-aktör problematiken. I Laclaus tolkning av struktur-aktörsfrågan 
finns ingen rationell lösning på problemet, det finns inget problem att lösa 
eftersom det betraktas som ett ontologiskt problem. Begreppen placeras in i 
en ny begreppslig infrastruktur. Laclau poängterar att varje diskursiv struktur 
präglas av radikal kontingens och strukturell obestämbarhet. Dislocation, fritt 
översatt till diskursiv rubbning, är centralt i den senare hegemonimodellen. 
Diskursiva rubbningar förstås både som en händelse och ett tillstånd inom 
diskursiva strukturer. Jag tolkar dislokation som tillstånd i termer av att en 
hegemonisk regim aldrig kan fixeras eller etableras totalt. På så vis inrymmer 
alltid hegemoni som styre diskursiva spänningar och paradoxer. Samtidigt är 
                                            
20 Politiska koalitioner kan enligt samma logik brytas genom en ökad komplexifiering av 
det sociala fältet, genom konstruktionen av differenskedjor.  
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dislokation en händelse, det tillfälle då en regim reaktiveras genom att det 
symboliska (tecken)systemet genomgår en radikal förändring (Howarth, 
2009).  

Det är i händelse av diskursiv rubbning som verklighetens kontingenta 
karaktär blir som mest synlig, när en signifikant blir flytande och öppen för 
en hegemonisk kamp om betydelsebildning.21  Relationen mellan flytande 
signifikanter och tomma signifikanter handlar om relationen mellan förändring 
och stabilitet. Flytande signifikanter är de tecken som är särskilt öppna för 
betydelsebildning. Tomma signifikanter länkar samman heterogena krav, 
och har på så vis en stabiliserande funktion (Laclau, 2005, s 154). Laclau 
skriver apropå denna relation att det alltid finns en rörelse mellan stabilitet 
och förändring eftersom ett tillstånd av total fixering eller total rörelse är 
otänkbar.22  

Det är genom dislokation som agency, eller aktörskap, produceras: ”subjects 
exists because of dislocation in the structure” (Laclau, 1990, s 60). Det är 
genom dislokation som händelse som subjekt tvingas att bestämma vad de 
ska göra, vilka konkurrerande hegemoniska projekt de ska identifiera sig 
med. Dessa beslut exkluderar vissa möjligheter och dessa tillfällen av 
exkludering är enligt Laclau ”the moment of politics and power”. Aktörer 
konstitueras i ”gapet” mellan den infrastrukturella terrängen och beslutet. 
Diskursiva strukturers ofullständiga, obestämda och kontingenta karaktär 
förhindrar strukturell determinering. Detta innebär dock inte att diskursiva 
rubbningar kan öppna upp för förändring på vilket sätt som helst, en struktur 
måste ”vara där” för att kunna rubbas.23  

                                            
21 Laclau skriver: ”The way in which the meaning of [the sign] is going to be fixed will 
depend on the result of a hegemonic struggle. So ’the floating’ dimension becomes most 
visible in periods of organic crisis [dislocation, min anmärkning], when the symbolic 
systems needs to be radically recast. And, for that reason, that dimension has […] the 
unfixing of the relationship between the two semicircles in the representation of demands” 
(Laclau, 2005, s 132).  
22 Lacalu formulerar detta i relationen mellan flytande och tomma signifikanter: ”In 
practice […] the distance between the two is not that great. […] A situation where only the 
category of empty signifier was relevant, with total exclusion of the floating moment, would 
be one in wich we would have an entirely immobile frontier – something that is hardly 
imaginable. Conversely, a pure psychotic universe, we would have a pure floating without 
any partial fixation, is not thinkable either” (Laclau, 2005, s 133).   
23 Laclau formulerar det på följande sätt: ”the dislocation of a structure does not mean that 
everything becomes possible or that all symbolic frameworks disappear, since no dislocation 



 38 

Myth och imaginary är två begrepp som används för att förstå vad som sker i 
händelse av diskursiv rubbning. Förutsättningen för framväxten av en myt är 
diskursiv rubbning. Myter strävar efter att ”försluta” (jämför suture) 
dislokation som händelse, genom nya representationer. Myter fungerar 
vidare som en yta där rubbningar och sociala krav kan ”skrivas in” (jämför 
inscribe). Det är alltså myter som kan betraktas som konkurrerande 
hegemononiska projekt, med vilka subjekt tvingas identifiera sig vid diskursiv 
rubbning. Ytan där krav präntas in kan bli en horisont (fantasy, imaginary) 
om den inkorporerar alla de krav som artikuleras.24 

Fantasins dimension som en horisont är förlorad om myten absorberar färre 
sociala krav och ett ökande antal rubbningar inte kan integreras i densamma. 
Detta skapar också relationen mellan det sociala och det politiska, vad som 
enligt Laclau förstås i termer av politikens primat (the primacy of the political 
over the social). Han skiljer mellan sedimentering (det sociala) och 
reaktivering (det politiska). Sedimentering av en diskurs sker då ”det 
politiska” glömts, då de alternativ och val som föregick en hegemonisk regim 
dolts. En sedimenterad ordning uppfattas som en objektiv samvaro.25  

Diskussionen kan knytas till hegemonins två ansikten: (i) som en politisk praktik 
där betydelsebildning sker och där politiska koalitioner skapas och bryts samt 
(ii) som en form av styre där en regim styr subjekt genom att vinna deras 
medgivande och säkra deras samtycke (jämför Howarth, 2009). Hegemoni 
som politisk praktik är det politiska ögonblicket.26 Det vill säga det tillfälle då 
subjekt agerar genom identifikation (med ett specifikt hegemoniskt projekt) 
                                                                                                                         
could take place in that psycotic universe: a structure must be there to be dislocated” 
(Laclau, 1990, s 43).  
24 Laclau skriver om denna relation hur en myt kan omvandlas till en ”imaginary” när 
”the moment of representation of the very form of fullness dominates to such an extent that 
it becomes the unlimited horizon of inscription of any social demand and any possible 
dislocation. In such an event, myth is transformed into an imaginary” (Laclau, 1990, s 64).  
25 Laclau skriver på följande sätt om relationen mellan sedimentering och reaktivering: 
”insofar as an act of institution has been successful, a ’forgetting of the origins’ tends to 
occur; the system of possible alternatives tends to vanish and the traces of the original 
contingency to fade. In this way, the instituted tends to assume the form of a mere 
objective presence. This is the moment of sedimentation. It is important to realize that this 
fading entails a concealment (Laclau, 1990, s 34). [Reaktivering å andra sidan innebär] 
rediscovering, through the emergence of new antagonisms, the contingent nature of so 
called ’objectivity’” (Laclau, 1990, s 35). 
26  Utifrån denna distinktion mellan det sociala (sedimentering) och det politiska 
(reaktivering) menar Laclau att det är en tautologi att prata om ’politisk kamp’: ”This 
means that all struggles are, by definition, political” (Laclau, 2005, s 154).  



 39 

och då politiska koalitioner skapas och bryts. Hegemoni som en form av styre 
kan, i min läsning, förstås i relation till sedimentering, där maktutövningen 
som föregått systemet ”täcks över” (och där alternativ valts bort). Denna 
sedimentering, det sociala, är enligt Laclau inte politisk:  

Not everything in society is political, because we have many sedimented 
social forms which has blurred the traces of their original political 
institution (Laclau, 2005, s 154).  

En hegemonisk intervention återupprättar entydigheten i en specifik diskurs. 
Hegemoni som regim kan på så vis jämföras med Foucaults tankar om 
sanningsregimer. En genealogisk läsning av en diskurs kan på så vis också 
synliggöra spåren av vad Laclau kallar maktutövning och politik, det vill säga 
verklighetens kontingenta karaktär. Samtidigt kan begreppen sanningsregim 
och hegemoni som styre hjälpa oss att förstå perioder under vilka den 
etablerade politiken snarare bedriver vad Laclau kallar administration inom 
ett stabilt instututionellt ramverk, alltså perioder då det råder konsensus 
inom ett socialt fält. När Laclau skiljer mellan det politiska och det sociala 
gör han det på en ontologisk nivå och begreppen har ingen koppling till vad 
vi skulle kunna kalla etablerad politik.  

Chantal Mouffe har populariserat det teoretiska resonemanget genom en 
distinktion mellan politik och det politiska (2005). Det politiska är då 
antagonism och makt som konstituerande av mänskliga samhällen, samma 
ontologiska resonemang som Laclau också för i sina senare arbeten när det 
gäller det politiska (2005). Politik å andra sidan definierar Mouffe som de 
praktiker och institutioner genom vilka ordning skapas för att organisera 
mänsklig samvaro i en kontext som präglas av det politiska. Om det finns en 
hegemonisk uppfattning i en viss fråga innebär det alltså att det råder 
konsensus, det politiska – verklighetens kontingens – har dolts genom en 
tillfällig fixering av mening. Frågor kan alltså vara en del av ”den etablerade 
politiken”/”politik” men behöver därmed nödvändigtvis inte framstå som 
politiska (jämför Rönnblom, 2008; Tollin, 2011).   

Den analytiska frågan i studier av hegemoni som artikulerande praktik och 
regim blir vilka antagonistiska artikulationer som föregått ett hegemoniskt 
tillstånd och vilka representationer som uteslutits. Eftersom hegemoni som 
artikulerande praktik och regim strävar efter att dominera det diskursiva 
fältet – bli en imaginary – kan ett hegemoniskt projekt också absorbera 
element ur tidigare konkurrerande hegemoniska projekt för att ge dem en ny 
betydelse, men också tvinga på konkurrerande diskurser nya element. I sin 
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avhandling Kampen om den högre utbildningens syften och mål använder till exempel 
Ingrid Unemar Öst (2009) hegemonibegreppet för att visa hur en 
hegemonisk diskurs inkluderar element från andra diskurser och ger dem en 
ny innebörd, men också tvingar på de övriga diskurserna element de inte kan 
avvisa. I kampen om den högre utbildningen identifierar Unemar Öst fyra 
konkurrerande diskurser om högre utbildning: den klassiska akademiska 
diskursen, globaliseringsdiskursen, demokratidiskursen och 
identitetsdiskursen. Globaliseringsdiskursens hegemoniska tendenser 
diskuteras i relation till de andra diskurserna i två ”riktningar”:  

Globaliseringsdiskursens hegemoniska tendenser visar sig först och främst 
genom att den ständigt tvingar på de övriga diskurserna element som dessa 
inte kan avvisa, utan elementen måste införlivas i den egna diskursen och 
fyllas med en egen betydelse så att den egna inre logiken i respektive 
diskurs inte omintetgörs. […] [De hegemoniska tendenserna kommer 
också] till uttryck genom att globaliseringsdiskursen ofta införlivar moment 
från de övriga diskurserna, i den egna inre logiken, och tillskriver dessa nya 
innebörder. I vissa fall har införlivandet till och med lett till en 
hegemonisering av innebörden av dessa moment. Det sistnämnda är till 
exempel fallet med moment som rättvisa och jämlikhet och jag har tidigare 
påtalat att reartikulationer av demokratidiskursen i det närmaste upphör, 
när dessa moment inlemmas i globaliseringsdiskursen och tillskrivs mer 
begränsade innebörder (Unemar Öst, 2009, s 236f).   

Unemar Öst menar också att globaliseringsdiskursens hegemoniska 
tendenser tar sig uttryck genom att den skär in i vitt skilda aktörers 
språkanvändning; akademiker, tjänstemän, borgerliga politiker, 
socialdemokratiska politiker etcetera. Hegemoni kan på så vis användas för 
att studera politisk förändring och stabilitet. Det Unemar Öst kallar 
konkurrerande diskurser skulle från ett governmentality-perspektiv kunna 
analyseras som representationer som artikuleras utifrån olika politiska 
rationaliteter. En annan tolkning skulle då kunna vara att denna kamp om 
den högre utbildningen äger rum inom ett diskursivt fält som skulle kunna 
kallas en utbildningsdiskurs.  

För att knyta samman resonemanget om hegemoni med avhandlingens syfte, 
att visa hur regionalpolitikens grunder och gränser förskjuts under perioden 
1998 till 2013 behöver något avslutningsvis sägas om begreppen grund och 
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gräns, särskilt med utgångspunkt i att det teoretiska perspektivet kan förstås 
som post-foundational (Marchart, 2007).27  

Eftersom en hegemonisk diskurs aldrig helt kan dominera det diskursiva 
fältet kommer det alltid att vara tal om partiella grunder: hegemoni är inte 
ett slutgiltigt tillstånd och kan aldrig etableras totalt, hegemoniska regimer är 
tidsbunda, tillfälliga och inrymmer spänningar och paradoxer. En 
hegemonisk diskurs etableras med andra ord aldrig i den utsträckningen att 
inga nya artikulationer eller diskurser kan uppstå. Unemar Öst uttrycker det 
i termer av att ”[d]e nya artikulationerna eller diskurserna påvisar de 
härskande diskursernas gränser och de påvisar därmed också gränserna för 
objektivitet och sanning och en ny diskursiv närvaro av antagonistiska 
relationer etableras” (Unemar Öst, s. 98).  Det torde dock vara en empirisk 
fråga huruvida enskilda artikulationer lyckas upprätta en antagonistisk 
relation som på allvar utmanar hegemonin som styre. Resonemanget kan 
relateras till diskussioner om sanningsregimer inom governmentality-
litteraturen, att sanningsregimer sätter gränser för vad som kan sägas, av vem 
och med vilken legitimitet (Bacchi, 1999; Flyvbjerg, 1998; Foucault & 
Gordon, 1980; Rose & Miller, 1992).   

Ytterligare en aspekt av hegemoni som regim (och sanningsregimer) behöver 
dock utvecklas – hur ska vi förstå de fall någonting artikuleras som är i 
konflikt med en hegemonisk diskurs eller sanningsregim men ändå inte lyckas 
utmana den? Jag finner den franska filosofen Jacques Rancières (1999) 
begreppsanvändning noise användbart för att visa på artikulationer som inte 
lyckas utmana en hegemonisk ordning i en tillvaro som uppfattas som en 
objektiv samtid. Rancière använder begreppet the police i betydelsen den 
ordning som har funktionen att stabilisera samhället.28  The police ska inte 
förväxlas med statsapparaten men är institutionaliserade praktiker, så som 
organiseringen av makt, platser, roller och funktioner i en specifik ordning 

                                            
27 Marchart beskriver hur de ontologiska ställningstaganden som görs innebär att: ”[…] 
society will always be in search for an ultimate ground, while the maximum that can will be 
a fleeting and contingent grounding by way of politics – a plurality of partial grounds” 
(Marchart, 2007, s 8).  
28 ”The police is thus first an order of bodies that defines the allocation of ways of doing, 
ways of being, and ways of saying, and sees that those bodies are assigned by name to a 
particular place and task; it is an order of the visible and the sayable that sees that a 
particular activity is visible and another is not, that this speech is understood as discourse 
and another as noise” (Rancière, 1999, s 29).  
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samt de procedurer genom vilka kollektiv når konsensus. Politics å andra 
sidan kan inte institutionaliseras. Politics, för Rancière, existerar när ”the 
police order is disrupted” (Dikeç, 2005, s 175). På så vis kan the police relateras 
både till hegemoni som styre och till sanningsregimer: ”the police – any 
police – order is contested and full of tension, and, although the police notion 
of the society is based on a principle of saturation, there is never a total 
closure” (Dikeç, 2005, s 175). Begreppet noise kan användas för att förstå de 
artikulationer som inte ”hörs” i en hegemonisk regim/sanningsregim. Inom 
ramen för denna form av sanningsregimer skapas gränser mellan vad som 
räknas som voices och noises, det vill säga skiljer röster från oljud. Dikeç 
uttrycker relationen på följande sätt:  

The police and politics, from this point of view, […] are both concerned 
with distributions – of activities, authorities, functions, names, individuals 
or groups, and places. Such distributions define “legitimate” interlocutors, 
make sensible certain issues while making others imperceptible, and 
distinguish voices from noises (Dikeç, 2005, s 186).  

Begreppen är användbara inte bara för att fokusera på vad som kan sägas 
och inte, utan också från vilken position. På så vis kan begreppen användas 
för att synliggöra från vilken position aktörer kan tala i en specifik regim eller 
ordning.  

 

GOVERNMENTALITY, POLICY OCH POLITIKENS PRAKTIKER   

De olika perspektiv och begrepp jag hittills diskuterat erbjuder olika sätt att 
se på och analysera makt, kunskap och politik – i vissa fall finns också 
spänningar mellan perspektiven. I det följande utvecklar jag hur jag 
använder de olika perspektiven och begreppen. Jag diskuterar vad de bidrar 
till i min analys av regional politik utifrån avhandlingens tre empiriska ingångar 
och utifrån de metodologiska diskussioner om policy som bland annat 
utvecklats inom forskningen om policymobilitet. Ingången i denna diskussion 
utgörs av några metodologiska reflektioner om att arbeta utifrån ett 
governmentality-perspektiv som har lyfts av andra forskare.  

Wendy Larner och Richard Le Heron (2002, s 417) är några av de forskare 
som har argumenterat för att studera både ”governance” och 
”governmentality”, relationen mellan aktörsskapets kontext och det agerande 
som sker: ”to access the context of agency and theorise about action”. För att 
återknyta till Nietzches fråga ”what rationalities are at work when those who 
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govern govern”, intresserar jag mig i min analys både för politikens 
rationaliteter och de kroppar och den materialitet som (re)produceras genom 
dessa rationaliteter. I Wendy Larners terminologi handlar det om de ”messy 
actualities” som omger specifika politiska program och policys. Larner 
belyser hur governmentality-forskningen inte ägnat särskilt mycket 
uppmärksamhet åt politiska praktiker som omger specifika program och 
policyer, utan i huvudsak ägnat sig åt breda ”governmental themes” så som 
”advanced liberalism” som styrningsmentalitet. Detta menar hon riskerar att 
skapa den typ av historieskrivning som de som arbetar med perspektivet 
önskar att undvika, att producera generaliserande beskrivningar av historiska 
epoker och rekonstruera denna typ av rationaliteter (så som avancerad 
liberalism) på ett koherent sätt. Larner tar exemplet ”the New Zealand 
Experiment” för att illustrera hur ”neo-liberalism” inte är ett uttryck för den 
”coherent, top-down, state-initiated policy agenda based on a unified 
political philosphy” som den ofta förstås som. Samtidigt problematiserar hon 
att governmentality-studier tenderar att fokusera på ”officiella diskurser” 
genom att analysera officiella policydokument från regeringar. Hon pekar på 
ett behov av att också studera hegemoniska och oppositionella grupper:  

My point is that despite its origins in Foucauldian formulations, 
remarkably few of these analyses draw from the discourses of oppositional 
groups as well as those of hegemonic groups (Larner, 2000, s 14).      

Tania Li är ett annat exempel på governmentality-forskare som 
problematiserat att studier som inspireras av Foucault tenderar att brista i 
analyser av politikens praktiker. Li pekar på hur bland annat Nikolas Rose 
vill särskilja studier av governmentality från vad han kallar ”sociologies of 
rule” – studier av de praktiker genom vilka styrning faktiskt sker i all sin 
komplexitet. Hon exemplifierar med att Rose i Powers of Freedom diskuterar 
politik först i bokens sammanfattning Beyond Government: 

There Rose argues that ”analysis of the forms of contestation might help us 
understand the ways in which something new is created, a difference is 
introduced into history in the form of politics”. This is not, he says, to 
”seek to identify particular agents of radical politics – be they classes, races 
or genders – or to distinguish once and for all the forces of reaction from 
those of progression in terms of fixed identities. Rather one would examine 
ways in which creativity arises out of the situation of human beings 
engaged in particular relations of force and meaning, and what is made out 
of the possibilities of that location” (Li, 2007, s 26f).  
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Li argumenterar för att analyser av politiska rationaliteter och diskursiva 
matriser för styrning är distinkt annorlunda från studier av hur styrningen 
sker praktiskt. Hon argumenterar för att det ena perspektivet inte ska ges 
företräde framför den andra och förespråkar en dialog mellan dessa två 
perspektiv, vilket skapar utrymme för teoretisk utveckling. Li kombinerar i 
sin studie The will to improve, som analyserar utvecklingsarbete i Indonesien, 
governmentality-perspektivet med Gramscis hegomonibegrepp. Utfallet av 
att kombinera olika perspektiv som dessa, eller i mitt fall governmentality 
med diskursteorins hegeomonibegrepp och policymobilitet, är att jag i viss 
utsträckning accepterar ”the untidyness and tensions introduced by different 
theoretical traditions because of the distinct questions they pose, and the 
tools they offer to guide my analysis” (Li, 2007, s 19).  

Governmentalityperspektivet erbjuder fruktbara teoretiska diskussioner om 
systematiska sätt att tänka kring styrning, diskursiva matriser som 
operationaliserats genom begreppen politiska rationaliteter och 
styrningsteknologier. Miller och Rose (1992) menar att policy bör förstås 
inom ramen för dessa bredare diskursiva fält. På så vis är min ambition att 
förena governmentality-perspektivets fokus på diskursiva matriser för 
styrning med analyser av de ”messy actualities”, de politiska praktiker som 
omger en specifik policy. Jag studerar politikens röriga praktiker genom att 
studera ett policynätverk jag valt att i teoretiska termer kalla en policyregim.  

Regim(praktiker) är ett begrepp hämtat från diskursanalys (det vill säga både 
governmentalityforskningen och diskursteori).  Inom diskursteori är regim 
synonymt för en ordning, ett system eller en diskursiv formation. Regimen 
strukturerar sociala praktiker och sociala relationer men riskerar alltid att 
utmanas av politiska praktiker som omstrukturerar regimen, genom 
dislokation (jämför Glynos & Howarth, 2007). Inom governmentality-
litteraturen används på ett liknande sätt begreppet regimpraktiker (eller 
sanningsregimer) för att begreppsliggöra komplexa och föränderliga 
relationer genom vilka ”sanning” produceras praktiskt och tekniskt (jämför 
Dean, 2010). Jag använder i denna studie begreppet policyregim för att 
teoretiskt begreppsliggöra de praktiker och den ordning av sociala relationer 
som opererar inom ett specifikt policyfält. Det policyfält av människor, 
kunskaper och expertis genom vilka policy (re)produceras, såväl immateriellt 
som materiellt.  

Det första ordet i det sammansatta begreppet policyregim bygger på de 
teoretiska och metodologiska diskussioner som förts om policymobilitet – och 
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indikerar ett intresse för de praktiker, och den ordning som utgör ett specifikt 
policyfält. Det andra ordet i begreppet policyregim bygger på 
diskursanalytiska, teoretiska diskussioner om hur ordning och sanning 
reproduceras. En policyregim utgörs i teoretiska termer inte bara av de 
människor, kunskaper och praktiker som ”ingår” i ett policynätverk eller ett 
policyarrangemang. För att vi i teoretiska termer ska kunna tala om en 
policyregim krävs att regimen betraktas som legitim. Denna legitimitet 
behöver inte vara, men kan vara, medveten. Utifrån ett governmentality-
perspektiv (men också ett diskursteoretiskt förhållningssätt) är människor inte 
nödvändigtvis medvetna om hur ”conduct is being conducted or why” (Li, 
2007, s 5).  Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv innebär det vidare att 
policyregimen alltid riskerar att utmanas av konkurrerande hegemoniska 
projekt genom diskursiva rubbningar.  

En potentiell begreppslig spänning mellan governmentality-perspektivet och 
diskursteorin är hur makt definieras och förstås. Makt definieras, som jag 
tidigare beskrivit, av Laclau i den tredje hegemonimodellen som det tillfälle 
då reaktivering sker och då subjekt ”bestämmer sig för” vilket hegemoniskt 
projekt det ska identifiera sig med. Den sedimentering som sedan sker och 
som döljer den maktutövning som förgått kallar Laclau det sociala (Laclau, 
1990). Samtidigt beskiver Laclau och Mouffe i den andra hegemonimodellen 
att det inte är möjligt att dra slutsatsen att makten är totalt utspridd inom det 
sociala fältet eftersom detta antagande skulle riskera att förblinda analysen 
för de partiella koncentrationer av makt som finns i varje social formation 
(Laclau & Mouffe, 1985:142). Detta är en viktig aspekt av sociala 
formationer som produceras av hegemoni som styre. Även om verkligheten 
betraktas som kontingent antas det alltid finnas en diskursiv struktur. I den 
teoretiska beskrivningen av hegemoni tidigare i kapitlet beskrev jag till 
exempel hur Laclau argumenterat för att en struktur måste ”vara där” för att 
kunna dislokeras. Förändring (vid dislokation som händelse) kan på så vis 
inte ske på vilket sätt som helst även om det innebär att det symboliska 
systemet radikalt kan förändras.  

David Howarth, som arbetat vidare med diskursteorin i Laclau och Mouffes 
anda har utvecklat begreppet hegemoni i relation till Foucaults tankar om 
relationell produktiv makt, och särskilt i relation till policyanalys (Howarth, 
2009). I detta sammanhang betonas Foucaults tankar om att det måste finnas 
en viss grad av frihet för att vi ska kunna tala om en maktrelation. I 
diskursanalytisk terminologi menar Howarth att detta översatts till att alla 
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sociala strukturer involverar utövandet av makt och att alla sociala strukturer 
präglas av dislokation. Han pekar vidare på hur hegemoni som styre handlar 
om hur subjekt accepterar och anpassar sig till en specifik regim, praktik eller 
policy, även om de tidigare motsatt sig den. I denna process spelar 
konstruktionen av tomma signifikanter ofta en central roll då tomma 
signifikanter kan absorbera olika, och tidigare konkurrerande, krav 
(Howarth, 2009:320). Vad som sker i dessa fall är enligt Howarth både ett 
uttryck för makt och dominans. Han beskriver denna relation genom att 
exemplifiera med ett politiskt parti som producerar en myt som subjekt 
identifierar sig med:   

Consider, for example, a political party or movement that affirms a set of 
ideal – free economy, a strong state, and a return to traditional morality – 
and proposes a set of policies to achieve them: the privatization of 
nationalized industries and utilities, the deregulation of economy, measures 
to bolster law and order, policies to support conventional families, and so 
on. But in the same breath it posits and targets a series of dangerous 
’Others’ – ’Welfare scroungers’ that steel from the public purse; ’illegal 
immigrants’ that threaten indigenius jobs and contribute 
disproportionately to levels of crime and disorder; ’single mothers’ who are 
unable to care for their families and need to be properly regulated by the 
state, etc. – that prevent the attainment of its ideals and policies. These 
fantasmatic objects serve both as an obstacle to the subjects gripped by this 
discourse – they represent and embody a ’theft’ of the subjects ’enjoyment’ 
so to speak – but in so doing they sustain, organize and channel the desire 
for the (impossible) ideals and policies they want. Is this an exercise of 
power? Yes and no (Howarth, 2009:322f).  

Howarth argumenterar för att detta är ett uttryck för makt i betydelsen att 
det politiska partiet i exemplet producerar en myt eller fantasi med vilken 
subjekt kan identifiera sig. Det följer av resonemanget att det tillfälle då 
andra identifikationer utesluts är makt. Men när subjekten identifierat sig med 
en specifik fantasi, när det utvecklats en sedimenterad och naturaliserad 
praktik, handlar det inte om en maktrelation utan en dominansrelation. 
Dominans, menar Howarth, skiljer sig från auktoritet och förtryck på så vis 
att subjekt accepterar sedimenterade strukturer och praktiker (dominans) 
(Howarth, 2009).  

Jag använder diskursteorins hegemonibegrepp för att kunna förstå stabilitet 
och förändring inom både ett bredare diskursivt fält (regional politik) och i en 
specifik policyregim (den regionala klusterorkestern). Politik definierar jag i 
likhet med Mouffe som de praktiker och institutioner genom vilka ordning 
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skapas för att ordna mänsklig samvaro i en kontext som präglas av det 
politiska – konflikt och makt. Denna ordning producerar gränser för vad som 
kan sägas och inte, med legitimitet. Här använder jag Ranciéres begrepp 
röster (voices) och oljud (noices) för att skilja mellan vad som kan sägas och 
inte sägas med legitimitet i en specifik ordning.  

Governmentality som analytiskt perspektiv och diskursteorin som 
samhällsteori har inte i någon större utsträckning använts i konkret 
policyanalys. I artikeln Power, dicourse and policy: articulating a hegemony approach to 
critical policy studies (Howarth, 2009) argumenterar dock David Howarth för 
att hegemoni kan användas i kritiska policystudier. Det är också i denna 
kontext jag i föreliggande avhandling utvecklar en ansats att analysera en 
specifik policy(regim) genom att kombinera governmentalityperspektivet med 
hegemonibegreppet. Metodologiskt hämtar jag också inspiration från 
forskningen om policymobilitet.  

Den syn på policy som jag argumenterar för i denna studie är inspirerad av 
Deleuze och Guttaris (2012) begrepp ”rhizom”, en syn som stämmer överens 
med synen på policy som assamblage i forskningen om policymobilitet (jämför 
McCann & Ward, 2012). Begreppet assamblage är en översättning av 
franskans agencement och har i en svensk kontext ofta översatts till 
sammansättning. Martin Hultman argumenterar dock för att både den 
engelska och den vanligt förekommande svenska översättningen inte speglar 
den betydelse som Deleuze och Guttari vill förmedla och menar att termen 
arrangemang bättre överensstämmer med vad som åsyftas med begreppet 
(Deleuze & Guttari, 2012, s 104).  

I metodologiska termer handlar en rhizomatiskt inspirerad policyanalys och 
en syn på policy som arrangemang om att försöka gå bortom en linjär 
förståelse och analys av policy i termer av upphov och följd, orsak och 
verkan, från punkt A till punkt B. Rhizomet som symbol för sätt att tänka, 
organisera kunskap och göra politik är hämtat från växtriket: ”ett rhizom 
som flödar under jord är absolut annorlunda från rötter och rotämnen. 
Lökväxter och rotknölar är rhizomatiska” […] ”till skillnad från träd och 
deras rötter kopplar rhizomet till varje annan nod och dess spår är inte 
nödvändigtvis länkade till egenskaper av samma natur […]. Den består inte 
av enheter utan av dimensioner, eller snarare riktningar i rörelse. Den har 
varken början eller slut, men alltid en miljö från vilken den växer och 
svämmar över” (Deleuze & Guttari, 2012, s 95 och 103).  
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Claire Colebrook (Colebrook, 2010, s xxvi) skriver att en rhizomatisk metod 
inte börjar med ”en distinktion eller hierarki mellan upphov och följd, orsak 
och verkan, subjekt och uttryck: varje punkt kan utgöra en början eller 
förbindelse för någon annan”. En rhizomatiskt inspirerad syn på kunskap 
och politik kan kontrasteras till policyanalyser som till exempel fokuserar på 
en specifik policys initiering, formulering, implementering, 
utvärdering/uppföljning och omprövning, där den analytiska uppgiften 
bland annat varit att urskilja policyprocessens olika steg. 29  I sin 
Foucauldianska analys av hur Västra Götalandsregionen ”blev till” inleder 
Christian Jensen sitt metodologikapitel med en diskussion om förutsättningar 
och utgångspunkter i forskning om reformering och problematiserar ett 
linjärt tänkande i termer av början och slut. Han skriver:  

Att studera reformering är som att komma sent in i ett samtal. Inte för att 
det hänt något som försenade mig, utan för att samtalet redan var igång 
[…] Andra var redan där och de kunde bara delvis stanna upp för att 
informera mig. Det var först efter ett tag som jag kom underfund med 
sammanhanget och att ingen annan heller hade fullständig information om 
vad som skett eller sker. Ingen var egentligen mer kvalificerad än någon 
annan att berätta för mig de skeenden som hade skett innan jag kom med 
(Jensen, 2002, s 55).  

Jensen skriver hur han inspirerad av Burke valt att se forskning som 
konversation utan början och slut. Ett rhizomatiskt inspirerat förhållningssätt 
till policy har visat sig kunna sätta fingret på vad jag i min forskning uppfattat 
som problemet med att studera politisk förändring och kunskapsproduktion 
utifrån ett linjärt förhållningssätt i en viss riktning, men det visar också på 
problemen med att till exempel studera politisk förändring utifrån på 
förhand definierade politiska ”nivåer” eller ”politikområden”. En 
rhizomatiskt inspirerad policyanalys menar jag alltså fångas i 
policymobilitets-litteraturens fokus på assemblages:  

Policies and the territories they govern are not entirely local constructions 
but neither are they entirely extra-local impositions. They are assemblages 
of parts of the near and far, of fixed and mobile pieces of expertise, 
regulation, institutional capacities, etc. that are brought together in 
particular ways and for particular interests and purposes. For us, thinking 
about policy in this way – as a constructed whole – upsets the often implicit 
assumption that policies emerge fully formed in one particular place and 
then sometimes move, whole and unchanged, across space. They do not. It 

                                            
29 Som policyprocessen ibland återspeglas i policyanalyser och i litteratur om policyanalys 
(se till exempel Hague & Harrop, 2010).  
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also troubles the idea that policies are internally coherent, stable ‘things’. 
They are not. An assemblage is always in the process of coming together and 
being territorialised just as it is always also potentially pulling apart and 
being de-territorialised (McCann & Ward, 2012b, s 328).  

Policy betraktas således som instabila och motsägelsefulla arrangemang, 
rörliga i tid och rum. Styrning analyseras i bemärkelsen hur representationer 
och lösningar på en plats hänger samman med ageranden på andra platser, 
inte genom tvång utan genom lösa nätverk: på det sätt som aktörer övertygas 
att deras lösningar, problem och intressen är sammanlänkade eller 
jämförbara med dem på en annan plats eller i en annan tid. Analysen av 
policy som arrangemang kräver bland annat ett fokus på de situerade och 
förkroppsligade praktiker som skapar och skapas av en relationell geografi, 
samt ett fokus på nätverk och flöden snarare än av på förhand definierade 
nivåer (så som lokal, regional, nationell och internationell) eller, skulle jag 
vilja tillägga, politikområden (så som regionalpolitik, utbildningspolitik etc) 
(McCann, 2008; MacLeod, 2013). 

Jag menar att en specifik policyregim måste förstås i sin kontext. I svensk 
politik utgörs denna kontext bland annat av regional politik som diskursiv 
matris. För att sammanfatta det teoretiska samtal som förs inom detta 
forskningsfält så handlar det för det första om den globala spridningen av 
policy där relationell geografi står i centrum för analysen och där fokus 
riktats mot de förkroppsligade och situerade praktiker som skapar 
policymobilitet. För det andra riktas ett intresse mot kunskapens status och 
roll i dessa processer (expertis och hegemoni). Den andra aspekten av 
policymobilitet, kunskapens och expertisens roll i dessa processer och 
hegemoniska praktiker, tycks vara mindre utvecklad (se till exempel 
McCann, 2011).  

Som jag tidigare belyst så formulerade Foucault sina teoretiska diskussioner 
om sannningsregimer som hypoteser som behövde testas och utvärderas 
(Foucault & Gordon, 1980). Inspirerad av Foucaults teorier om relationen 
mellan makt, kunskap och rationalitet har bland annat Bendt Flyvbjerg 
(1998) argumenterat för att att dessa storheter är intimt sammanflätade 
analytiskt men att det är en empirisk fråga hur de tar sig uttryck. Utifrån en 
detaljerad analys, där han nära följt en planeringsprocess i den danska staden 
Aalborg under många år under 1970- och 1980-talet, formulerar Flyvbjerg 
tio förslag på hur relationen mellan makt, kunskap och rationalitet skulle 
kunna förstås, förslag som jag förhållit mig till i min analys av en specifik 
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regional policyregim.30 Flyvbjergs övergripande slutsats, eller förslag, är att 
”makt” producerar ”rationalitet” och ”rationalitet” ”makt”, men att 
relationen är asymmetrisk. ”Makt” har tendensen att dominera ”rationalitet” 
i en dynamisk och överlappande relation (Flyvbjerg, 1998, s 234).  

Flyvbjergs analys och summerande förslag har varit användbara i min analys 
där bredare diskursiva matriser för styrning (regionalpolitikens politiska 
rationalitet och styrningsteknolologier) möter politikens praktiker (i en 
specifik policyregim). Jag har inspirerats av Flyvbjergs förslag men använder 
delvis andra begrepp än Flyvbjerg när jag i kapitel sju gör en övergripande 
analys av avhandlingens delstudier. Jag har rekonceptualiserat Flyvbjergs 
analys utifrån hegemonibegreppet. Min ambition med kapitlet är att 
synliggöra vad det innebär att röra sig mellan olika analysnivåer (eller 
diskursiva aspekter) och material i analysen av hegemoni som politisk praktik 
och regim. Jag utvecklar utifrån min analys, och med inspiration från 
Flyvbjerg, fem principer för hur dislokation som tillstånd tar sig uttryck i den 
studerade policyregimen, principer som också upprätthåller policyregimens 
hegemoni.   

I nästa kapitel, Att studera policy som fält, vidareutvecklar jag bland annat vilka 
empiriska ingångar och vilket material som jag valt för att studera 
regionalpolitikens diskursiva grunder och gränser samt relationen mellan 
politik, makt och kunskap i detta fält.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
30 Jag har sammanfattat Flyvbjergs förslag i appendix 6.   
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  ATT STUDERA POLICY SOM FÄLT  
MATERIAL OCH ANALYSSTRATEGIER

  

Hur bör man som forskare förhålla sig till sin egen roll i forskningsprocessen? 
Hur förhåller man sig till det egna forskarsamhället? Vilka maktrelationer 
utmanas och/eller reproduceras genom de perspektiv som anläggs och de 
analyser som görs? Vid studiet av ett policyfält där politik och forskning är så 
nära sammanvävda som inom regionalpolitiken ställs dessa frågor på sin 
spets. I detta kapitel diskuterar jag avhandlingens material och 
analysstrategier. Kapitlet inleds med en diskussion om reflekterande 
forskning, där jag lyfter behovet av att förhålla sig kritisk till sitt eget 
forskarsamhälle och samhället som helhet och de kritiska frågor man som 
forskare bör ställa till sig själv. Sedan beskriver jag de tre empiriska ingångar 
och det material som studien bygger på; regional politik som diskursiv matris 
genom en rekonstruktion av debatten om regional politik i näringsutskottet; 
kluster som policy, genom en analys av klusterforskningen, nationella policy 
och strategier; samt en regional policyregim, de nätverk och praktiker genom 
vilka klusterpolicy mobiliseras och reproduceras. Kapitlet avslutas med två 
matriser (figur 3.1 och 3.2) där jag sammanfattar de tre olika delstudierna, 
och tydliggör vilka analytiska strategier och begrepp som aktuliseras i varje 
delstudie och vilka typer av material som analyserats.  
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REFLEKTERANDE FORSKNING  

Hur ska man förhålla sig till sin egen roll i forskningsprocessen? Med risk för 
att reproducera en ”straw man” kan en grov distinktion göras mellan två 
positioner; där den första innebär att ”forskaren” (ofta implicit) förstås som 
”ett blankt blad” eller ”tyst vittne” som samlar in, analyserar och presenterar 
fakta; och där den andra innebär en position där forskaren erkänns som 
subjekt i forskningsprocessen utan att det med automatik betraktas som ett 
problem (Rönnblom, 2002, s 43).   

Alvesson och Sköldberg menar att en mer intressant indelning av olika 
metodologiska och metodiska inriktningar än den som vanligtvis diskuteras i 
termer av kvantitativ och kvalitativ metod är att skilja mellan reflekterande 
forskning och den ”forskning i vilken kunskapssubjektet kan undandra sig all 
kritisk granskning då detta etablerats som metodiskt förnuft” (Alvesson & 
Sköldberg, 2008, s 21). Reflekterande forskning innebär bland annat en 
kontinuerlig värdering av relationen mellan kunskap och sätt att göra 
kunskap på (Alvesson & Sköldberg, 2008). Jennifer Mason (Mason, 2002, s 5) 
menar att forskning bör bedrivas utifrån aktiv reflexivitet, att hela tiden tänka 
kritiskt kring vad som görs och varför i forskningsprocessen, att ifrågasätta 
sina egna förgivettaganden, och att förhålla sig till hur egna tankar, 
handlingar och val påverkar den forskning som görs och vilka resultat som 
nås. Ugångspunkten är att forskaren inte kan vara neutral eller objektiv, 
frånkopplad den kunskap och de resultat som genereras. Reflexivitet handlar 
på så vis om att förhålla sig till och förstå sin egen roll i forskningsprocessen 
(Mason, 2002, s 7). Alvesson och Sköldberg menar dock att reflexivitet 
handlar om mer än att förhålla sig till sin egen roll i forskningsprocessen. Det 
handlar också om att förhålla sig kritiskt till sitt eget forskarsamhälle och 
samhället som helhet:   

[A]tt man tar på allvar hur olika språkliga, sociala, politiska och teoretiska 
element är sammanvävda i den kunskapsutvecklingsprocess i vilken 
empiriskt material konstrueras och tolkas. Empirisk forskning präglad av 
reflektion utgår från en skepsis mot vad som vid en ytlig anblick framstår 
som oproblematiska avspeglingar av hur verkligheten fungerar. Samtidigt 
som man vidmakthåller tron på att studiet av lämpliga […] utsnitt ur 
denna verklighet kan ge riktigt underlag till en kunskapsbildning som 
öppnar, snarare än sluter, och ger möjligheter till förståelse snarare än 
fastställer ”sanningar” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s 19f).   

Tolkningen hamnar i centrum för forskningsarbetet. Det kräver noggrann 
medvetenhet om teoretiska antaganden, språkets och förförståelsens 
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betydelse, vilka utgör viktiga bestämningar bakom tolkningen […], 
reflektionen vänder blickarna ”inåt” mot forskarens person, hennes 
forskarsamhälle, samhälle som helhet, intellektuella och kulturella 
traditioner samt språkets och berättandets […] centrala betydelse i 
forskningssammanhang (Alvesson & Sköldberg, 2008, s 20).   

Claire Ballinger (2003) diskuterar reflexiv forskning i relation till två 
strategier eller praktiker som jag finner relevanta att förhålla sig till. Det 
första handlar om de kritiska frågor man som forskare hela tiden bör ställa till 
sig själv: varför har jag valt att göra på detta sätt och inte på annat sätt? 
Varför detta teoretiska perspektiv? Varför intervjuar jag just dessa personer 
och ställer de frågor jag gör? Varför finner jag det här svårt att förstå? Att 
fundera kring de val man gör och diskutera det med andra forskare och 
praktiker. En annan strategi som Ballinger förespråkar är att presentera sin 
forskning för olika publiker eftersom det bidrar till reflektioner kring hur 
forskningens kvaliteér uppfattas och att det möjliggör utforskandet av 
forskarens olika identiteter.  

Utan att det varit en del i en planerad, medveten forskningsstrategi har jag 
också presenterat min forskning i olika sammanhang och för olika grupper 
under forskningsprocessen. Under min forskarutbildnings första år var min 
identitet vanligtvis den externfinansierade doktorandens och en 
återkommande fråga i statsvetenskapliga miljöer var hur jag som 
externfinansierad forskarstuderande förhöll mig till mina finansiärer. När jag 
allt mer positionerat mig i forskningsfältet och presenterat forskningen i olika 
vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanhang har forskningens 
politiska och maktrelaterade karaktär blivit allt mer framträdande. En aspekt 
som också Alvesson och Sköldberg belyser (2008, s 22).  

Denna form av presentationer leder tvunget till reflektioner kring vilka frågor 
som ställs och på vilket sätt. Två exempel från när jag presenterat min 
forskning om regional klusterpolitik (Säll, 2011) kan belysa problematiken, 
men också hur det kan ge input till forskningsprocessen. Det första exemplet 
är i relation till de grupper av människor som befinner sig i den regionala 
tillväxtpolitikens ”inre rum”, för vilka jag vid flera tillfällen presenterat min 
forskning. Vid dessa tillfällen har utmaningen varit att ”make sense”, att 
formulera på vilka sätt de frågor jag ställer är relevanta och de resultat jag 
kommit fram till spelar roll. Till exempel vad det skulle vara för nytta i att 
diskutera vad klusterbegreppet innebär och hur det används i politiken – 
frågor och svar som är givna för många av de människor som befinner sig i 
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dessa processer. Vid ett annat tillfälle var jag inbjuden att prata om min 
forskning för resurscentra för kvinnor, det vill säga de grupper som i regel 
befinner sig utanför maktens nätverk i den regionala tillväxtpolitiken (jämför 
Forsberg & Lindgren, 2010; Hudson & Rönnblom, 2007; Lindberg, 2010; 
Lönnbring, Haraldson, Lindgren, Lundkvist Martinson, & Ovlien Säll, 2012; 
Rönnblom, 2002). I detta sammanhang var det en uppmärksam publik som 
efteråt hade en rad frågor: vad är ett kluster? hur skapar man ett kluster? 
Frågor som jag tolkar som en vilja att förstå det maktspråk, de källor till 
inkludering, som präglar den regionala tillväxtpolitiken. Lönnbring med 
kollegor (2012) beskriver i sin artikel En nätverksfälla? Företagande kvinnor i 
regionalpolitiken en liknande erfarenhet utifrån sin interaktiva forskningsansats i 
relation till kvinnors organisering i regionalpolitiken:  

När vi samtalar med [kvinnorna] får vi intryck av att de vill att vi som 
forskare ska komma till undsättning på något sätt. De antar att en forskare 
kan säga saker som de själva inte kan säga med samma auktoritet. 
Forskning och forskare kanske kan analysera och underbygga förslag på 
hur företagande kvinnors intressen kan omhändertas och därmed 
legitimera alternativa sätt att stödja företag och branscher där kvinnor är 
verksamma (2012, s 54f).  

Inom bland annat feministisk forskning och kritisk teori, men inte minst 
utifrån den syn på makt/kunskap som Foucault ger uttryck för kan inte 
kunskap och makt frikopplas. Samhällsvetenskap ingår i en politisk kontext 
och bidrar till att forma det som studeras. På så vis är det svårt att som 
forskare undgå att antingen stödja och reproducera eller utmana existerande 
sociala förhållanden: olika intressen och grupper gynnas beroende på vilka 
frågor som ställs, inte ställs och hur verkligheten representeras och tolkas 
(Alvesson & Sköldberg, 2008, s 23).   

Ett reflekterande förhållningssätt blir på så vis också en fråga om 
forskningsetik (Rönnblom, 2002, s 59). När en ökad vikt läggs vid 
universitetens roll i vad som brukar refereras till som ”kunskapssamhället” 
och ”kunskapsekonomin” blir etiska reflektioner kring vilken roll forskningen 
bör spela, vilka förutsättningar den bedrivs utifrån och hur den genomförs 
allt viktigare att synliggöra och reflektera kring. Att som forskare förhålla sig 
reflekterande till både sin egen position och sitt förhållningssätt inkluderar 
också hur forskningen lever upp till etiska kriterier. Vaida Obelené (2009) 
skriver apropå forskning om experter och andra eliter att det på samma gång 
handlar om att skydda ”forskningssubjektens” integritet och forskningens 
frihet. Inom det politiska fält som jag upphåller mig vid, och utifrån de 
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empiriska ingångar jag valt, så är det i statsvetenskaplig bemärkelse tal om 
olika grupper av eliter. Det handlar om grupper och aktörer som deltar i 
styrningen av samhällen, i konkret – lagstiftande – bemärkelse (så som 
riksdagsledamöter), men också de hegemoniska grupper som förkroppsligar 
en specifik policyregim.  

I min analys är det analytiskt intressanta primärt inte vilken person som 
säger något, det är hur positioner produceras och från vilken position någon 
talar som är av teoretiskt intresse. Samtidigt har både policymobilitets-
forskningen och tidigare forskning om svensk innovationspolitik visat hur 
vissa aktörer, organisationer och personer, spelar en central roll i 
innovationspolitiken – för policymodellers rörlighet och institutionalisering i 
en svensk politisk kontext.31  

 

Genealogi som analytisk strategi  

En genealogisk läsning av samtiden syftar till att skapa en distans mellan 
”oss” och ”vår” kunskap (Brown, 2001). På så vis kan det genealogiska 
förhållningssättet i sig betraktas som ett sätt att bedriva reflekterande 
forskning såväl när det gäller forskarens personliga förförståelse och 
erfarenheter men också i relation till forskarsamhället och samtiden i stort. 
Wendy Brown beskriver bland annat hur ”the genealogist will experience – 
psychologically and physiologically as well as epistemologically – a loss of 
ground, as particulat narratives and presumptions are upended and 
scrutinized for the interest they serve and the comfort they offer” (Brown, 
2001, s 97).   

Genealogi handlar i mångt och mycket om forskarens förhållningssätt och 
analysstrategier. Mitchell Dean (2010, s 3f) menar att genealogi ”is 
characterized as a diagnostic of the present by ’problematizing’ taken-for 
                                            
31  Cook och Ward (2012) analyserar till exempel en specifik konferens som hålls i 
Stockholm som handlar om hur en specifik policymodell (business improvement districts) 
skulle kunna användas i Sverige, Eklund (2007) beskriver de aktörer och de strategier som 
användes vid Vinnovas bildande, Jagtfeldt (2012) beskriver de universitet, 
forskningsinstitut, konsultföretag, forskare och analysorganisationer genom vilka 
klusterbegreppet sprids, Lavén (2008) beskriver och analyserar bland annat en 
lärandekonferens på Vinnova, Svensson (2008) analyserar både kluster- och triple-
helixbegreppets roll i ett nationellt politiskt sammanhang och dess uttryck i två regionala 
tillväxtprojekt, samt de forskare, konsulter och forskningsmiljöer som spelar roll i dessa 
sammanhang. Sammantaget visar dessa analyser på den roll som specifika personer och 
organisationer spelar i den regionala tillväxt- och innovationspolitiken och i spridningen av 
urbana utvecklingsmodeller.  
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granted assumptions and an anti-anachronistic refusal to read the past in 
terms of this present. […] [I]t engages in the restive interrogation of what is 
taken as given, natural, necessary and neutral […].” Genealogi kan på så vis 
betraktas som en analysstrategi som tar fasta på att metodiskt problematisera 
det till synes naturliga, neutrala och givna (Bacchi, 1999:40). Den 
genealogiska läsningen utgör på så vis en aspekt av reflekterande forskning.   

Den genealogiska ansatsen är vidare en metodologi för att visa på 
sedimenterade praktiker och rationaliteter, och har också beskrivits som ett 
sätt att bedriva kritiska policystudier. Bent Flyvbjerg (2001) för i sin bok 
Making Social Science Matter: Why social inquiry fails and how it can succeed again en 
diskussion om relationen mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap, med 
utgångspunkt i att samhällsvetenskaperna har förlorat ”det vetenskapliga 
kriget” genom att försöka imitera naturvetenskapliga ideal. 
Samhällsvetenskaperna, menar han, kan inte och bör heller inte sträva efter 
att imitera naturvetenskapliga ideal att producera kumulativ och prediktiv 
teori. Samhällsvetenskapen bör göra det den gör bäst, belysa problem som 
spelar roll för människor i de samhällen vi lever samt genom att 
kommunicera vetenskapen till det omgivande samhället.  

Flyvbjergs huvudsakliga argument är att samhällsvetenskapernas analytiska 
fokus bör ligga på frågor som rör värderingar och makt. Detta görs enligt 
Flyvbjerg genom ett fokus på förändring och konflikt. Med utgångpunkt i en 
Foucauldiansk förståelse för diskurs, där makt, rationalitet och sanning står i 
fokus för analysen, förespråkas studier som inte i huvudsak fokuserar på 
vem/vilka, vad och var utan också hur. Till exempel hur olika rationaliteter 
stödjer eller motarbetar maktrelationer samt hur dominansrelationer 
upprätthålls och neutraliseras/naturaliseras. På så vis handlar kritik i detta 
sammanhang om att problematisera till synes neutrala ordningar och 
institutioner. Uttrycket ”the art of not being governed quite so much” kan 
förstås i relation till den genealogiska metodologins fokus på att synliggöra att 
till synes neutrala ordningar inte är så neutrala, och att synliggöra de 
premisser under vilka vi styrs:  

To criticize the working of institutions which appear to be both neutral 
and independent; to criticize them in such a manner that the political 
violence which has always exercised itself obscurely through them will be 
unmasked, so that one can fight them (Flyvbjerg, 2001, s 102).   

Wendy Brown (2001) formulerar att en medveten kritik mot samtiden måste 
bedrivas utan att vare sig hänföras till universella normer eller övertygelser. 
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Brown utgår, precis som Flyvbjerg, från Nietzsche och Foucaults 
genealogiska perspektiv. Brown beskriver hur syftet med genealogi är att 
rubba det vi tror att vi vet, att avfamiljärisera det familjära, att 
avfamiljärisera oss från oss själva (Brown, 2001, s 95). Som forskare är det 
svårt, för att inte säga omöjligt, att ställa sig ”utanför” den diskurs som 
studeras.32 Perspektivet innebär att diskursanalytikern kan bli en del av de 
diskurser som studien omfattar – perspektivet konstruerar på så vis både 
iaktagaren och det som iakttas (Bergström & Boréus, 2012, s 402; Åkerstrøm 
Andersen, 1999, s 14f). När till exempel regionalpolitikens rationalitetet 
ständigt reproduceras i den regionala praktiken, blir genealogi en analytisk 
strategi för att synliggöra det förgivettagna och det politiska i till synes 
naturliga ordningar.  

I det följande diskuterar och beskriver jag de tre empiriska delstudierna, det 
material de bygger på samt hur de relaterar till varandra. Först vill jag dock 
säga någonting övergripande om texterna som genererats och analyserats. 
Jag uppfattar texterna, de sammanhang där jag deltagit som observatör (så 
som konferenser, möten etcetera) och intervjuerna som genomförts som 
diskursiva praktiker utifrån det att de utför något (jämför Unemar Öst, 
2009). De kan ses som exempel på talhandlingar och vad Nikolas Rose och 
Peter Miller (1992) kallat governmental programmes, där specifika 
problemområden (re)produceras av allt från politiker, byråkrater, 
medborgare, forskare och andra experter genom artikulerande praktiker. Jag 
menar att det varken är fruktbart eller rättvisande att diskutera de olika 
materialen i termer av ”naturligt” och ”konstruerat” material. Som forskare 
konstruerar vi ständigt det vi studerar genom att välja och välja bort olika 
former av material och frågeställningar.  Samtidigt används materialen för 

                                            
32 Detta är ett teoretiskt/metodologiskt antagande som också empiriskt aktualiseras i min 
studie då den finansierats av klusterutvecklingsprojektet SLIM (Systemledning av 
innovativa miljöer i Norra Mellansverige). Enligt projektbeskrivningen ska mina 
forskarstudier ”bedrivas inom området kluster/nätverk av företag som organiseras av en 
’klusterorganisation’ och tillsammans med geografiskt närstående akademisk institution 
verkar för innovation och hållbar tillväxt i en innovativ miljö i Mål 2 Norra 
Mellansverige”. Vidare var ”det förväntade resultatet av djupstudien […] att komma fram 
med ny kunskap som presenteras i form av en licentiatavhandling, som kan leda till en 
effektivare användning av offentliga utvecklingsmedel och mer genomtänkta processer”. I 
avtalet har också ingått en överenskommelse om att jag som doktorand skall medverka vid 
konferenser, seminarier och utbildning där så ansetts önskvärt av båda parter. Upplägget 
har inneburit att jag under hela forskningsprocessen varit en del av de processer som 
studerats, och finansieringen av min forskning kan i sig betraktas som ett uttryck för 
regionalpolitikens praktiker.  
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olika typer av analyser, inte minst handlar det om en relation mellan 
analysnivåer i, eller olika diskursiva aspekter av, det politiska fält som 
studeras.  

 

TRE INGÅNGAR TILL FÄLTET 

Jag har valt tre ingångar till det fält jag beskriver som regional politik. För det 
första analyserar jag regional politik i näringsutskottet. Analysen av 
regionalpolitik i näringsutskottet utgör empirisk ingång till vad jag förstår 
som en diskursiv matris för styrning, och som utgör en del av det regionala 
policynätverkets kontext. Bakom detta val står ambitionen att försöka fånga 
det politiska i regionalpolitiken – vilka uteslutningar den bygger på och vilka 
konflikter som utraderats i den regionalpolitiska ordning som producerats. 
Andra material som därmed valts bort är till exempel EU:s regionalpolitik, 
den svenska regeringens regionalpolitiska propositioner, och myndigheter 
som Vinnova och Tillväxtverkets olika policyprogram. En stor del av de 
studier som genomförts av regionalpolitiken har dock fokuserat på 
propositioner och Tillväxtverket och Vinnovas förehavanden har också ofta 
analyseras när det gäller svensk tillväxt- och innovationspolitik – just på 
grund av deras aktiva roll i denna. Näringsutskottets betänkanden har mig 
veterligen inte analyserats i forskningen om regionalpolitik, regional 
tillväxtpolitik och innovationspolitik under denna tidsperiod. Genom en 
analys av näringsutskottets betänkanden om regionalpolitik och 
näringspolitik (senare regional utvecklingspolitik och regional tillväxtpolitik) 
kan också en delvis annan bild ges av regional politik och då särskilt vad som 
uteslutits i den samtida representationen av regionalpolitik.  

En andra ingång är vad jag valt att kalla kluster som policy. Denna ingång 
innebär att jag intresserar mig för kluster som regionalpolitisk policy. Kluster 
blir på så vis ett element i det bredare diskursiva fält som utgör regional politik.  
Kluster har också beskrivits som ett organiserande tecken, en nodalpunkt, i 
en nyregional diskurs. Med utgångspunkt i att styrning, och policy, kan 
betraktas som en problematiserande aktivitet analyseras representationer av 
kluster i olika kontexter. Utgångspunkten är att olika representationer av 
kluster leder till olika typer av problemformuleringar och olika typer av 
politiska lösningar. Eftersom forskningen om kluster och klusterpolicy är nära 
sammanvävt och eftersom problematiseringar som levereras av olika typer av 
experter (så som forskare) också påverkar inramningen av politiska problem i 
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samhället i stort (jämför Bacchi, 1999) har jag valt att analysera 
representationer av kluster både inom forskningen, i regeringens politiska 
program och i den specifika region som studien tar sin empiriska ingång – 
Värmland. I både regeringens och Värmlands fall har jag valt att analysera 
representationen av kluster från när frågan började problematiseras (i slutet 
av 1990-talet).  

Den tredje ingången i det empiriska fältet utgörs av regional politik i Värmland, 
i det värmländska tillväxtarbetet. I denna delstudie har jag inspirerats av de 
metodologiska diskussioner och metodfrågor som lyfts i litteraturen om 
policymobilitet. Det jag ser som ett av de viktiga bidragen inom 
forskningsfältet är de metodologiska frågor som aktualiserats kring hur policy 
kan studeras som arrangemang. Dels har traditionella metoder för 
policyanalys, så som dokumentstudier, intervjuer och fallstudier förespråkats 
men också mer etnografiskt och antropologiskt inspirerade metoder så som 
deltagande oberservationer. Cochrane och Ward har särskilt betonat ett 
metodologiskt fokus på de praktiker som konstituerar policymobilitet och 
argumenterat för att nya metodologiska angreppssätt krävs:  

It is important to go beyond highlighting the significance of policy 
mobilities to begin to identify ways of exploring them and developing deeper 
understandings of the practices by which they are constituted, and to reflect on the 
ways in which a focus on these issues may also require the mobilization of 
particular sets of methods that require a step beyond the comfort zone of 
case studies and semi-structured interviews, however necessary they may 
be as part of the process. The challange is to find means of exploring the 
ways in which global policy networks, defined through research – 
stretching beyond and connecting places, rather than simply scale – in the 
sense of either size or hierarchy – contributes to the construction of 
apparently local responses. And at the same time it is necessary to find 
ways of researching how it is that apparently global phenomena, globalised 
policies find their expression and are given meaning in particular, 
grounded, localised ways, how they are translated through practices and 
how that translation in turn feeds back into further circulation (Cochrane 
& Ward, 2012, s 8 min betoning).  

Wendy Larner och Nina Lauri förespråkar i sin artikel Travelling technocrats, 
embodied knowledges (2010) etnografiskt inspirerade metoder för att studera 
dessa praktiker och nätverk. De argumenterar också för att det krävs att 
forskaren under en längre tid följer de professionella och personliga nätverk 
som förkroppsligar ett policyfält, där nationella och individuella berättelser är 
berättade och omtolkade för olika publiker och vid olika tillfällen. Eugene 
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McCann och Kevin Ward har i sin artikel Assembling urbanism: following policies 
and ’studying through’ the sites and situations of policy making på ett liknande sätt 
argumenterat för mobila metoder i studiet av mobila människor, mobila 
policyer och mobila platser – med ett särskilt fokus på tekniker för att följa 
människor (till exempel att resa med konsulter och delegationer för att förstå 
deras syften) och relationella situationer (till exempel att studera atmosfären 
genom situerade praktiker där policykunskap sprids, och hur berättelser om 
platser berättas). Att analysera policy som fält kräver på så vis ett brett 
spektrum av metoder för generering av data, en metodologisk diskussion som 
enbart påbörjats inom forskningen om policymobilitet. Trots de 
metodologiska utmaningar som en rad av forskare uppmärksammat och 
börjat diskutera, har enligt Cochrane och Ward (2012) inga övertygande 
”lösningar” levererats. Utmaningen ligger i att fånga ”the complex dance” 
som dessa processer kännetecknas av (Cochrane & Ward, 2012).  

Det är denna ”complex dance” jag empiriskt, metodologiskt och teoretiskt 
tar mig an i denna delstudie. När McCann (2011) diskuterar globala mobila 
policy i termer av metodologi har han (utifrån ett geografiskt perspektiv) 
argumenterat för ett skifte från att studera sites (ungefär plats, läge) till att 
studera fields (fält). Med att studera fält åsyftas relationen mellan sites. Han 
argumenterar dock för att en site bör utgöra utgångspunkten för studien, det 
primära empiriska perspektivet, eftersom globala policyer finner sitt uttryck 
och ges mening på partikulära, lokaliserade sätt. Detta angreppssätt, eller 
denna forskningsdesign, har beskrivits i termer av en utökad fallstudie.  

En förutsättning för att kunna studera policymobilitet på det sätt jag gjort 
har varit tillträde till många av de arenor och sammanhang där 
policyspridning sker. Analysen började i den policyregim som empiriskt 
studerats genom vad jag kommit att benämna ”den regionala 
klusterorkestern”. Termen den regionala klusterorkestern anspelar både på att 
policyregimen som studeras empiriskt har en regional dimension och agerar 
på en regional scen där kluster är centralt, samt att aktörerna deltar i och 
konstitueras av ett diskursivt språkspel.33 Det performativa handlande som sker 

                                            
33 David Howarth (2009, s 311) beskriver hur diskurser och diskursiva strukturer kan 
förstås i termer av språkspel: ”Let us begin by recalling some of the opening remarks of the 
Philosophical Investigations, in which Wittgenstein asks us to imagine a builder, A, and an 
assistant, B, building with assorted stones: A calls out the words ‘block’, ‘slab’, ‘beam’ and 
‘pillar’, and B passes the stones to A who inserts them into the building or wall. 
Wittgenstein (2001, p.4) calls this ‘whole’, consisting of both ‘language and the actions into 
which it is woven’ a ‘language game’. In a microcosmic form, what Wittgenstein calls a 
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på denna ”scen”, för att låna från Butler, ”is not […] automatic or 
mechanical. On the contrary, it is a practice of improvisation within a scene 
of constraint” (Butler, 2004, s 1). I det följande diskuterar jag vilka typer av 
material som genererats och vilka frågor som ställts i de olika delstudierna.34  

 

Regional politik som diskursiv matris  

Avhandlingens första delstudie bygger som sagt på en analys av regional politik 
i näringsutskottet. Riksdagens utskott beskrivs ofta som själva motorn i 
riksdagsarbetet, och således som motorn i Sveriges högsta beslutande 
politiska församling:   

Utskotten är ett maktcentrum i det politiska arbetet […] Det är knappast 
kontroversiellt att säga att utskotten är en av de arenor där mest makt finns 
samlad i riksdagen. Även ledamöterna själva bedömer att utskotten har 
stor makt, samt att det bör vara så (Wängnerud, 1997, s 137 samt 153).   

Varje utskott har ett antal ämnen, eller politikområden, som de behandlar. 
Näringsutskottet är sedan 1971 ett av riksdagens ständiga utskott, som sedan 
1998 har det formella ansvaret för regionalpolitik. Näringsutskottet har också 
ansvar för frågor om bland annat näringspolitik, industri-, handels- och 
energipolitik. Materialet från näringsutskottet består av betänkanden, 
riksdagsdebatter och intervjuer med utskottsledamöter.35  

Det är omdiskuterat huruvida utskottsbetänkanden är ett lämpligt material 
för att analysera samförstånd och konflikt i Sveriges riksdag. Anders 
Sannerstedt har argumenterat för att de är lämpliga för detta syfte:  

                                                                                                                         
‘language game’ more or less corresponds to what we call a ‘discourse’ or a ‘discursive 
structure’.” 
34 Det material som genererats och analyserats refereras också i avhandlingens appendix 1 
till 3. 
35 Jag valde att analysera utskottsbetänkanden efter att jag genomfört intervjuer med 
utskottsledamöter med ansvar för de regionala tillväxtpolitiska frågorna inom varje parti. 
Utifrån min analys av kluster i den regionala tillväxtpolitiken, baserad på intervjuer med 
”regionala aktörer”, regionala policydokument, forskning om kluster och kluster i 
regeringens propositioner (som tidigare publicerats i form av en licentiatuppsats, se Säll, 
2011) var min ambition att utforska hur politiker i riksdagen ser på klusterpolitik och den 
regionala tillväxtpolitiken (jämför Säll, 2011, s 111). Vid intervjuerna framkom att 
regionalpolitiken i allmänhet och klusterpolitik i synnerhet var en icke-fråga i 
näringsutskottets verksamhet. Utifrån detta resultat var min ambition med analysen av 
regional politik i näringsutskottets betänkanden att analysera hur regionalpolitiken diskursivt 
organiserades bort från näringsutskottets bord och vilka konflikter som därmed utraderats.  
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Det bästa alternativ som står till buds [för att studera balansen mellan 
konflikt och samförstånd] är att granska utskottens betänkanden. Varje 
gång riksdagen beslutar i en sakfråga bygger beslutet på ett 
utskottsbetänkande. I den svenska riksdagen råder i princip 
beredningstvång. I utskottsbetänkandena låter sig de politiska konflikterna 
tydligt urskiljas. Är betänkandet enhälligt, finns ingen kvarvarande konflikt. 
Någon votering i kammaren kommer då heller inte att äga rum. Är 
däremot en eller flera reservationer fogade till betänkandet, då finns det en 
konflikt som inte kunnat lösas. Olika alternativ förs fram till 
slutavgörandet. I Kammardebatten kommer reservanterna att yrka bifall 
till sina reservationer, och ofta kommer också votering att ske (Sannerstedt, 
1992, s 30).   

Shirin Ahlbäck (1994) problematiserar Sannerstedts metodologiska 
utgångspunkter vid studiet av maktförhållanden samt relationen mellan 
konsensus och konflikt i riksdagen. Utifrån en empirisk undersökning av 
utskottens arbete, och då främst relationen och arbetsfördelningen mellan 
tjänstemän och politiker, menar Ahlbäck att Sannerstedt bortser från tre 
aspekter: i vilket skede av beslutsprocessen som reservationerna tillfogas 
betänkandena, den förhandlingsarena utskotten utgör för att minimera 
antalet reservationer samt hur förutsättningarna för utskottsarbetet 
förändrats sedan utskottspersonalen permanenterats (Ahlbäck, 1994, s 134). 
Ahlbäck menar bland annat att tjänstemännen kommit att spela en stor roll i 
minimeringen av minoritetsyrkanden och att tjänstemännens förmåga att 
sammanjämka utskottsbetänkandet språkligt är av avgörande betydelse, men 
att de också sker till priset av klarhet: ”ingen reservation krävs då texten är 
utslätad, men det innebär ju inte att eventuella motsättningar (konflikter) inte 
kvarstår” (Ahlbäck, 1994, s 134; se också Tollin, 2011). Jag menar dock att 
utskottsbetänkandena utifrån en diskursanalys inspirerad av governmentality 
och diskursteori har utgjort ett fullgott material för att studera förändring i 
regionalpolitikens rationalitet, och vilka konfliktytor som utraderats. I 
sakfrågor framgår inte alltid hur till exempel olika partier ställer sig eller 
varför, men de rationaliteter som präglar regionalpolitiken som helhet 
uttrycks väl i detta material. På samma gång har materialet varit användbart 
som underlag för att analysera inte bara vad som utraderats i 
representationen av regional politik, utan också för att belysa hur 
regionalpolitik diskursivt organiseras bort från näringsutskottets bord.  

Jag har också valt att analysera tre riksdagsdebatter, riksdagsdebatter där 
främst utskottets ledamöter diskuterar aktuella betänkanden före omröstning 
i riksdagens kammare. Detta har gjorts för att validera mina tolkningar av 
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utskottsdiskussionerna så som de tagit sig uttryck i betänkandena, men också 
för att skapa en transparens i analysen av ett stort material. Utskottsdebatten 
är på flera sätt illustrativ för hur partierna ställer sig i olika frågor och hur de 
argumenterar i dessa frågor. Katharina Tollin (2011) konstaterar i sin 
diskursanalys av svensk jämställdhetspolitik att partiernas företrädare i 
kammardebatten explicit argumenterar för varför man stödjer reservation 
eller beslut. När det gäller debatten om regionalpolitiken kan det vara värt 
att nämna att regionalpolitiken i kammardebatten inte alltid präglas av 
samma klarhet. En avgränsning som gjorts är att att jag fokuserar på hur 
regional politik representeras i näringsutskottets betänkanden och debatter. Jag 
har alltså inte analyserat de rapporter, SOU:er och annat material som 
diskuterats i utskottet. Det är alltså näringsutskottets representationer av 
dessa material som står i fokus för analysen. I vissa fall har jag gått till den 
källa som behandlas, till exempel den regionalpolitiska propositionen från 
2002, då jag upplevt en osäkerhet i tolkningen av innebörden i 
näringsutskottets ställningstaganden.  

Analysen kan betraktas som en genealogiskt inspirerad läsning av regional 
politik, där jag också fokuserar på relationen mellan olika rationaliteter. Den 
genealogiska läsningen innebär att jag synliggör hur den samtida 
representationen av regional politik är utfallet av en diskursiv kamp, där 
uteslutningar gjorts genom nya representationer och där tidigare konflikter 
utraderats. Utskottsbetänkandena och riksdagsdebatterna kan förstås som 
governmental programmes där enskilda representationer, politiska utsagor och 
argument, inte kan antas följa enhetliga logiker men där forskarens roll blir 
att analysera vilka politiska rationaliteter som sätts i spel i dessa program: att 
rekonstruera systematiska sätt att tänka kring regional politik och styrning – 
olika diskursiva matriser genom vilka regional politik görs meningsfullt. Ett 
anförande i riksdagsdebatten kan till exempel rymma olika utsagor och 
argument som kan kopplas till olika rationaliteter. Som jag nämnt i tidigare 
kapitel, kan maktens mekanismer utifrån detta perspektiv visa sig vara 
relativt oberoende av vilka som sitter vid makten och vilka som styr. I 
analysen använder jag partibeteckningar när jag refererar till de 
artikulationer som görs. Det gör jag både för att visa vilka företrädare som 
över tid uttrycker argument utifrån olika rationaliteter men också för att visa 
hur den samtida regionalpolitikens diskursiva grunder och gränser är relativt 
partipolitiskt oberoende.  
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Jag har som tidigare nämnts också genomfört intervjuer med 
utskottsledamöter med ansvar för regional tillväxtpolitik. Syftet med 
intervjuerna har varit att få utskottsledamöternas reflektioner, tankar och 
uppfattningar om den regionala tillväxtpolitiken och den då (2012) 
kommande innovationsstrategin. Genom kontakt med en tjänsteman i 
näringsutskottet fick jag namnet på nio utskottsledamöter med ansvar för 
regionalpolitiska frågor. De partier som har flera poster i utskottet har 
vanligtvis en uppdelning av ansvarsområdet när det gäller olika frågor och 
politikområden. De partier som enbart har en ordinarie ledamot har således 
ansvar för alla frågor inom näringsutskottets beredningsområde. Två av 
utskottsledamöterna avböjde att medverka i studien, vilket innebär att sju 
ledamöter intervjuades. Intervjuerna genomfördes i alla fall utom ett på 
respondenternas arbetsplats, det vill säga i Sveriges riksdag. Den intervju som 
inte skedde i riksdagen ägde rum på min arbetsplats. Intervjuerna 
utformades som semi-strukturerade respondentintervjuer och har 
transkriberats i sin helhet.  

Frågeställningar som väglett analysen av regional politik i näringsutskottet är: 
vilka uteslutningar bygger den samtida representationen av regional politik 
på? Vilka konflikter har utraderats? vilken politisk ordning (o)möjliggörs 
genom dessa uteslutningar? Vilka hegemoniska tendenser präglar 
regionalpolitiken? 

 

Kluster som policy 

En andra ingång i det nyregionala fältet är kluster som policy. Den första 
delen utgörs av en genealogisk läsning av klusterforskningen och syftar till att 
belysa hur ”kluster” representeras på olika sätt inom forskningen. För det 
första syftar analysen till att ge läsaren en inblick i den form av policy som 
analyseras och hur forskningen tagit sig an detta policyområde tidigare, för 
det andra syftar det till att visa hur kluster representeras i denna forskning. 
På så vis kan analysen både ses som ett sätt att visa på tidigare forskning om 
kluster, men också hur forskningen i sig kan analyseras som ”governmental 
programmes” där det är en empirisk fråga hur kluster representeras. Jag 
analyserar både vad som skulle kunna beskrivas som ”klusterforskning” och 
mer explicit ”klusterpolicyforskning”. Forskningen representeras i stor 
utsträckning av Michael Porters verk, då hans forskning har haft störst 
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inflytande i forskningen om kluster, men också andra vetenskapliga artiklar 
och böcker används som underlag.   

På samma sätt analyseras kluster i regeringens regionalpolitiska 
propositioner, vilka också kan betraktas som exempel på ”governmental 
programmes”. Jag har analyserat kluster i två regionalpolitiska propositioner 
(den första från 1998 då klusterterminologin introduceras i en 
regionalpolitisk proposition och den andra från år 2002) samt i en 
underlagsrapport till en SOU (Regionalpolitiska utredningen) som kom att 
prägla skrivningarna om kluster i den senare propositionen på området. 
Alliansregeringens nationella strategi för regional konkurrenskraft, 
entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 samt en uppföljande skrivelse 
har också analyserats, då den senaste propositionen på området är från år 
2002.  

Jag beskriver också hur kluster översatts till policy i en regional kontext 
genom att analysera hur kluster representerats vid olika tidpunkter i olika 
politiska program i Värmland mellan 1998 och 2013. Det rör sig primärt om 
de regionala tillväxtavtal, tillväxtprogram och utvecklingsprogram som tagits 
fram på uppdrag av regeringen, men också andra former av regionala 
policytexter, till exempel en regional klusterstrategi från 2012. Primärt 
handlar frågan om hur kluster representeras om vilka brancher och 
organisationer som får offentliga utvecklingsmedel och hur styrning 
legitimeras. Som analysen visar är det till exempel centralt för en branch/ett 
nätverk/organisation att definieras som kluster för att få tillträde till ”den 
regionala klusterorkestern”. Att definieras som kluster innebär på så vis på 
många sätt en privilgerad position, men kan i sig betraktas som ett resultat av 
politiska processer.  

Den analysfråga som strukturerar analysen av kluster som policy är: hur 
representeras kluster?  

 

”Den regionala klusterorkestern” som policyregim 

Utgångspunkten för min analys av ”den regionala klusterorkestern” som 
policyregim är det regionala tillväxtarbetet i en svensk region, Värmland. 
Värmland har i olika sammanhang uppmärksammats för sitt arbete för 
regional tillväxt, främst i form av sitt regionala ”klustersamarbete”. Inom 
forskningen har det värmländska tillväxtarbetet beskrivts som ett 
skolboksexempel (Forsberg, 2010), det har belönats av EU och 



 66 

uppmärksammats av OECD i en ”Territorrial Review” av Sverige (OECD, 
2010; Säll, 2011). Värmland kan på så vis förstås som en mönsterregion 
inom ramen för en nyregional diskurs. Samtidigt tillhör Värmland ett av 
EU:s mål två-områden i strukturfondspolitiken och var under 1990-talet ett 
regionalpolitiskt stödområde inom ramen för den svenska regionalpolitiken. 
Det är också de europeiska strukturfonderna som i stor usträckning används 
för att finansiera de klusterorganisationer som det regionala tillväxtarbetet 
organiserats genom. Värmland har på så vis representerats både som en 
”utsatt” region i den tidiga regionalpolitiken och ett ”föregångsexempel” i en 
nyregional diskurs. Det statliga uppdraget att bedriva regional tillväxtpolitik 
åligger det kommunala samverkansorganet Region Värmland.36  

Mina empiriska studier av det regionala tillväxtarbetet i Värmland pågick 
som mest intensivt under 2010, främst genom att jag då genomförde det 
mesta av intervjuarbetet och de deltagande observationerna i regionen. 
Eftersom jag varit en del av regionens klusterutvecklingsprojekt SLIM II och 
III (Systemledning av innovativa miljöer i Norra Mellansverige) sträcker sig 
de empiriska studierna längre än så, och har egentligen pågått hela min tid 
som doktorand i projektet som påbörjades i maj 2009. Ytterligare intervjuer 
på Näringsdepartementet och med representanter för IVA genomfördes 
under 2012 och jag har under hela perioden 2009-2013 deltagit i 
konferenser och möten som anordnats av och med de regionala aktörerna.37 
En stor mängd textmaterial producerade av ”den regionala klusterorkestern” 
används också som underlag för analys: texter publicerade i rapporter, 

                                            
36 I Värmland har det regionala samverkansorganet, eller kommunalförbundet, Region 
Värmland det statliga regionala tillväxtuppdraget. Organisationen är ett samarbete mellan 
kommunerna och Landstinget i Värmland och styrs formellt sett av ett indirekt valt 
regionfullmäktige som i regel sammanträder två gånger per år. Regionfullmäktige utser 
ledamöter i regionstyrelsen som i sin tur utser ett arbetsutskott. Två regionråd är 
heltidsarvoderade. Regionala samverkansorgan skiljer sig på så vis både från regioner som 
Västra Götaland och Skåne där direktvalda organ styr det regionala tillväxtarbetet och län 
som Norrbotten där Länsstyrelsen har det regionala utvecklingsuppdraget. Denna 
assymetriska ansvarsfördelning när det gäller regional tillväxtpolitik ligger bland annat till 
grund för uttrycket ”den regionala röran”. Oberoende av vilken typ av organisation som 
haft det regionala utvecklingsuppdraget har de haft uppdraget att formulera regionala 
utvecklingsstrategier i samverkan med till exempel det regionala näringslivet.  
37 Intervjuerna med representanter för IVA och Näringsdepartementet genomfördes då 
IVAs prjekt ”Innovation för tillväxt” och den Näringsdepartementets kommande 
Innovationsstrategi var de processer som länkade samman Näringsutskottet med ”den 
regionala klusterorkestern”. Två intervjuer genomfördes med projektledare på IVA och 
fyra intervjuer på Näringsdepartementet (se appendix 3). Dessa intervjuer används i 
begränsad utsträckning i den följande analysen. 
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brochyrer och på internet. Det handlar alltså om ett brett material som 
genererats under nästan fem års tid och som används i olika utsträckning i 
den konkreta analysen.  

I artikeln Assembling urbanism: following policies and ’studying through’ the sites and 
situations of policy making argumenterar Eugene McCann och Kevin Ward 
(2012a) för att mobila metoder krävs för att studera mobila människor, 
policyer och platser.  De adresserar en rad studieobjekt, metodologier och 
metoder av vilka det för min studie är värt att nämna några. För det första 
diskuterar de mobila människor, där en primär fråga som behöver adresseras 
är vem som mobiliserar policy, och för det andra hur ”policylärande” sker 
genom till exempel situerade praktiker så som studiebesök, policyturism och 
konferenser. De argumenterar för att dessa människor behöver ”följas”, 
genom att resa med konsulter, individuella policy-aktörer och delegationer. 
De metoder som rekommenderas är etnografiska metoder, intervjuer och 
deltagande observationer. Ett särskilt fokus på ”atmosfären” vid de 
situationer då policykunskap delas och sprids har rekommenderats: hur 
berättelser om platser och policy berättas för och av delegationer och hur 
lärdomar kommuniceras ”på hemmaplan”. För det andra diskuteras mobila 
policyer i termer av hur dessa görs mobila, vilka politiska kontexter som 
möjliggör policymobilitet och hur policy översätts och förändras när de ”rör 
sig” i tid och rum. I detta sammanhang rekommenderas också etnografiska 
metoder för generering av material: intervjuer, deltagande observationer 
samt dokumentanalyser. Samtidigt rekommenderas till exempel 
diskursanalys och nätverksanalys för den konkreta analysen. En annan aspekt 
är hur en viss policy görs till något åtråvärt, till ”hot topics”. För det tredje 
diskuteras mobila platser. En angelägen fråga i relation till platsers mobilitet 
är hur platser bildligt talat ”move around”, och hur olika mediärer 
underlättar cirkulationen av policymodeller. Även här rekommenderas ett 
fokus på ”atmosfären” i de sociala och fysiska relationella situationer då 
specifika ”policymodeller” berättas och sprids av aktörer samt hur aktörer 
förstår och reagerar på ”exemplariska” förebilder i policykretsar (McCann & 
Ward, 2012a).  

Att betrakta denna form av analyser i termer av utökade fallstudier innebär 
således att en plats utgör det huvudsakligt empiriska perspektivet. Det är 
sedan är en empirisk och analytisk fråga hur en plats kopplas samman till 
andra platser, genom mobila människor och praktiker. I föreliggande studie 
har regional politik i Värmland utgjort det huvudsakliga empiriska perspektivet. 
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Med utgångspunkt i att regional politik i huvudsak organiseras kring regionens 
klusterorganisationer (och på så vis representeras genom klusterpolicy) blev 
kluster den policy och regim som närmare analyserats. Jag har sedan ”följt” 
den ”regionala klusterorkestern” genom att fokusera på olika ”situerade 
praktiker” som konferenser, studiebesök, utvärderingsbesök, och 
planeringsmöten, samt vad jag i analysen valt att kalla ”texter från fältet”, de 
dokument som producerats av den regionala klusterorkestern (se figur 3.2).    

Även om aktörer vanligtvis inte står i fokus i diskursanalytiska studier, utan 
snarare frågor om aktörsskap och subjektspositioner, anser jag det relevant 
att ge läsaren en bild av vilka aktörer som förkroppsligar den regionala 
klusterorkestern – vilken diskursiv ordning av kroppar den (re)producerar. 
Det huvudsakliga analytiska intresset riktas mot vilka diskursiva positioner 
aktörer intar i dessa arrangemang. Samtidigt kan det argumenteras för att en 
policy inte sprids och reproduceras av sig själv. Som jag tidigare beskrivit har 
den ”förkroppsligade expertisens” roll i dessa sammanhang betonats. 
Utgångspunkten för analysen av subjektsskapande, från vilken position det är 
legitimt att tala, är således de förkroppsligade aktörer och praktiker som 
utgör policyregimen.  

Ingången i min studie år 2009 var att kartlägga de aktörer som ingick i det 
regionala klusternätverket. Inspirerad av metodologiska diskussioner om 
sociala relationer i litteraturen om ”ett symboliskt interaktionistiskt 
perspektiv” (Trost & Levin, 2004; Trost, 2005) och om intervjuer med 
beslutsfattare i den statsvetenskapliga litteraturen som brukar beskrivas i 
termer av ”elitintervjuer” (Burnham, 2004) genomförde jag intervjuer med 
de några av de nyckelaktörer som ingick i det regionala klusternätverket.38 

                                            
38  Levin och Trost beskriver till exempel hur samhällsvetenskapliga studier behöver 
”erkänna” hur människor har flera roller/positioner i samhället på samma gång. Ingen är 
till exempel bara ”forskare” eller ”politiker” utan också kvinna, förälder, syskon, 
skolkamrat etc (Trost & Levin, 2004). I det regionala utvecklingsarbetet har andra studier 
också visat hur till exempel vänskapsrelationer och släktband spelar roll för 
regionalpolitikens skuggnätverk (Forsberg & Lindgren, 2010). Den rekommendation jag 
dock främst inspirerats av i utformningen av intervjuerna är den i Trost metodbok 
Kvalitativa intervjuer (2005, s 64f) där han ger exempel på hur man metodologiskt kan 
analysera vad människor menar med till exempel sin ”familj” genom att låta dem skriva 
ner vilka som ingår i familjen och sedan be dem lägga ut brickorna på ett stort vitt pappark 
och låta intervjun ta sin utgångspunkt i detta. Istället för ”familjen” handlar det i mina 
intervjuer om ”klustersamarbete”. Angreppssättet var initialt ett sätt för mig att försöka 
”komma bakom” vad jag uppfattade som ett starkt policynarrativ om det framgångsrika 
klustersamarbetet med goda relationer och starka klusterorganisationer (Intervjuguiden 
återfinns i appendix 5).  



 69 

Urvalet gjordes i enlighet med vad som brukar beskrivas som snöbollsurval 
och 22 intervjuer genomfördes med 20 respondenter (se appendix 3). Av de 
20 respondenterna är 19 män och en kvinna. Intervjuerna var uppdelade i 
tre delar där respondenterna i första hand fick berätta om sig själva och sin 
organisation. Intervjupersonerna ombads sedan att illustrera på ett stort vitt 
papper, med lappar som de själva skrev på, vilka de samarbetar med inom 
ramen för ”klustersamarbetet” och det regionala tillväxtarbetet. Syftet var i 
huvudsak att få respondenterna att tänka högt och prata fritt om de olika 
relationerna. Detta moment fyllde i regel huvuddelen av intervjuerna som 
varade mellan en och två timmar och som avslutades med några 
uppsummerande frågor (se appendix 5 för intervjuguide).39  Dessa kartor 
ligger till grund för vad jag i analysen beskriver som en ögonblicksbild av 
”den regionala klusterorkestern”. Utifrån denna är det sedan möjligt att 
diskutera aktörsskap, politisk ordning och de praktiker som utgör 
policyregimen.  

Av de 20 respondenterna var en politiker, från det regionala 
samverkansorganet Region Värmland. År 2012 försökte jag kontakta fler 
regionala politiker i Värmland för att prata om klusterpolitiken, men de 
valde att inte delta i studien. Två politiker kunde dock tänka sig att vara 
med, dels en från det regionala samverkansorganets styrelse och en ersättare 
i regionfullmäktige. Båda dessa personer har jag träffat för att prata om 
regional politik i allmännhet och regional klusterpolitik i synnerhet. Vid en av 
intervjuerna, med ledamoten i regionfullmäktige, diskuterade vi politikernas 
frånvaro i den regionala tillväxtpolitiken. Respondenten hade då både varit 
på en presentation jag hållit om regional klusterpolitik (på 
regionforskarkonferensen i Karlstad 2011) och läst min licentiatuppsats (Säll, 
2011). Vi pratade då både om frånvaron av politisk debatt och demokratiska 
värden i den regionala tillväxtpolitiken. Jag frågade respondenten om det 
kan vara så att politikerna inte vill prata om klusterpolitiken eftersom den 
gjorts till en kunskapsfråga/teoretisk fråga. Respondenten svarade då:  

Jag tror det. Det sa jag på regionkonferensen som var här. […] Det var en 
chans jag inte ville missa för hur ofta får man höra om det här. Det är som 
du säger, dels en företagsvärld som inte alla känner sig hemma i. Och sen 
forskningsvärlden. Och sen universitetet. Och vad är det ni gör i det här. 

                                            
39 En analys av dessa intervjuer har tidigare publicerats i min licentiatuppsats Kluster som 
teori och politik (Säll, 2011).  
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Det är pilar och streck och bollar och fyrkanter. Var börjar man? (Intervju, 
2012, regional politiker).  

Då denna intervju skedde på respondentens initiativ tolkar jag det som en 
önskan från hennes sida om att få mer kunskap om den regionala 
tillväxtpolitiken och klusterpolitiken. Samtidigt instämde hon i min tes att 
klusterpolitiken när den görs till en kunskapsfråga blir politiskt svårfångad. 
En annan tolkning är att det finns en ovilja mot att överhuvudtaget diskutera 
klusterpolitiken öppet, med risk för att de ”osynliggjorda” konflikter som 
finns synliggörs. Jag menar att det kan betraktas som ett resultat i sig att flera 
regionala politiker inte ville delta i min studie och återkommer till dessa 
resonemang i kapitel sju, Nyregionalismens performativitet.  

Analysen bygger således på ett brett material. Jag har valt att i huvudsak 
använda dokument producerade av ”den regionala klusterorkestern” samt 
deltagande observationer vid tre konferenser som underlag för den konkreta 
analysen. Deltagande observationer och intervjuer fångar också relationer till 
andra organisationer och platser och har fungerat validerande för de 
analyser jag gör. Deltagande observationer har genomförts mellan 2009 och 
2013. Jag har deltagit i möten med utländska delegationer, till exempel när 
politiker och tjänstemän från Japan var på studiebesök i Värmland, när en 
grupp internationella konsulter var på per-review-besök (i vad som kallades 
Pure-projektet), när externa konsulter från både Sverige och utlandet varit på 
besök samt när utländska forskare varit på besök för att studera Värmland 
som framgångsrikt fall. Jag har också deltagit på en rad veckomöten på en 
klusterorganisation (primärt under år 2009) samt på möten som samlat 
tjänstemän från Karlstads universitet, klusterorganisationer och Region 
Värmland. Vidare har jag deltagit som både observatör och aktiv deltagare 
vid nationella och internationella konferenser som anordnats om kluster av 
Värmland i samarbete med andra organisationer och regioner. I de 
sammanhang där de regionala aktörerna samspelat med ”externa aktörer”, 
till exempel Kungliga ingenjörskapsakademien (IVA), konsulter eller 
myndigheter så har detta material (och denna interaktion) analyserats.  

Det finns inom den internationella forskningen flera exempel på forskning 
om policykonferenser som diskursiva politiska praktiker, i en svensk kontext 
är dock dessa relativt begränsade (Cook & Ward, 2012; Jensen, 2002). Jag 
har bland annat av denna anledning valt att ge dessa konferenser relativt 
stort utrymme i analysen av den regionala policyregimen. För det första 
menar jag att policykonferenser är empiriskt intressanta politiska praktiker i 
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sig, som mötesplatser för forskare, konsulter, tjänstemän, och beslutsfattare, 
och som arenor för mobilisering av policy. För det andra har konferenserna 
visat sig analytiskt värdefulla för att förstå den ”vardagliga” interaktion och 
det språkspel som upprätthåller en policyregim som är svår att fånga genom 
analyser av texter. De kan på så vis betraktas som exempel på situationer för 
”organisering av samtycke” (jämför Jensen, 2002, s 205). Som tidigare 
nämnts så analyseras inte enbart vad som artikuleras i till exempel en 
situerad praktik som en konferens eller en text från fältet (till exempel hur 
kluster representeras), dessa praktiker – utredningar, utvärderingar och 
konferenser – kan i sig betraktas som diskursiva, artikulerande praktiker.  

 

Governmentality, policy och politikens praktiker  

I avhandlingens sjunde kapitel Nyregionalismens performativitet gör jag en 
övergripande analys av de tre delstudierna. I detta kapitel relaterar jag 
analysen av regionalpolitik som diskursiv matris till kluster som policy och 
policyregimens politiska praktiker. Det empiriska materialet utgörs i denna 
analys och diskussion av samtligt material och kan därför betraktas som en 
analys av regional politik som fält. Jag lyfter också processen att ta fram en 
innovationsstrategi för Sverige (Näringsdepartementet, 2012) som ett 
empiriskt exempel på den ordning som produceras.  

Kapitlet bygger på de teoretiska diskussioner och problematiseringar jag 
förde i avsnittet Governmentality, policy och politikens praktiker. Jag uppehåller mig 
särskilt vid den teoretiska frågan hur hegemoni som politisk praktik och 
regim relaterar till dislokation som både händelse och tillstånd. Denna 
diskussion handlar om hur dessa begrepp kan användas på olika analysnivåer 
och i analyser av olika typer av material. I figurerna nedan summeras de 
olika delstudierna och de analytiska begrepp som används i respektive analys.  
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Kapitel  Diskursiv 
aspekt   

Analytiska 
(be)grepp  

Empirisk 
delstudie  

Material  

4 Diskursivt fält: 
systematiska sätt 
att tänka kring 
politisk styrning 
inom ett fält   

Politisk rationalitet  

Styrningsteknologier 

Hegemoni  

 - ekvivalenskedjor 

Genealogi  

Regional politik i 
näringsutskottet  

Utskottsbetänkanden 

Riksdagsdebatt   

Intervjuer  

5 Policy Genealogi  Kluster som 
policy i 
forskning, i 
regeringens 
policyprogram 
och i Värmland  

Klusterforskning 

Propositioner, 
skrivelse, strategi  

SOU  

Regionala 
policydokument  

6 Policyregim  Policymobilitet  

Diskursiva praktiker  

- ekvivalenskedjor  

Aktörsskap: 
”voices”,”noices” 

Policynätverk 
med 
utgångpunkt i 
Värmland:  

”den regionala 
klusterorkestern”  

Intervjuer  

Deltagande 
observation  

Texter från fältet 
producerade av ”den 
regionala 
klusterorkestern”  

7 Övergripande 
analys:  

Relationen 
governmentality, 
policy, politikens 
praktiker  

Governmentality  

Dislokation som 
händelse och 
tillstånd 

Regional politik 
som fält:  

Samtliga tre 
delstudier   

Samtligt material 

Figur 3.1 Sammanfattning av analysens struktur 

 

Aspekt av 
policyregimen   

Material  Frågeställningar  

Aktörer  Intervjuer  

- sociogram  

Deltagande observationer  

Vilka aktörer förkroppsligar det 
regionalt förankrade 
klusterpolicynätverket?  

Praktiker  Deltagande observationer  

Dokument  

Intervjuer 

Genom vilka praktiker mobiliseras 
policy? Hur konstrueras 
”Värmland”, ”klusterpolitik” och 
”regional politik” diskursivt?  

Aktörsskap  Deltagande observationer  

Dokument  

Intervjuer  

Från vilka positioner är det legitimt 
att tala? Hur konstrueras expertis 
diskursivt?  

 

Figur 3.2. Material och frågeställningar i analysen av den regionala policyregimen 
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REGIONAL POLITIK SOM DISKURSIV MATRIS  
REGIONALPOLITIK I NÄRINGSUTSKOTTET 

I föreliggande kapitel analyseras regional politik i näringsutskottet mellan åren 
1998 och 2013 genom en genealogisk läsning av regional politik som 
diskursiv matris. Jag fokuserar på regionalpolitikens rationalitet samt den 
hegemoniska kamp som präglar regionalpolitiken och som leder till att 
regional politik som diskursiv matris genomgår en relativt radikal förändring 
under den analyserade perioden. I analysen fokuserar jag på konkurrerande 
(problem)representationer av regional politik med syftet att rekonstruera och 
synliggöra den makt som opererar i denna förskjutning. Kapitlet är 
strukturerat i fyra delar där de tre första delarna bygger på tre empiriska 
nedslag som gjorts i debatten om regionalpolitik i näringsutskottet, och som i 
sin tur bygger på en övergripande läsning och analys av de analyserade 
texterna. I anslutning till varje tidpunkt analyseras också den aktuella 
riksdagsdebatten. I den sista delen för jag en övergripande och 
sammanfattande analys med fokus på vilka rationaliteter som satts i spel, 
vilka element som utraderats och getts ny betydelse samt hegemoniska 
tendenser i den samtida representationen av regional politik. För att sätta in 
läsaren i min övergripande läsning av regional politik som diskursiv matris 
mellan 1998 och 2013 vill jag säga något om de tre nedslag som görs.  

Regionalpolitiken behandlas för första gången av näringsutskottet som 
ansvarigt utskott år 1998. Då hade nyligen en proposition på det 
regionalpolitiska området behandlats av arbetsmarknadsutskottet, som 
tidigare hade det formella ansvaret för regionalpolitiken, Regional tillväxt: för 
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arbete och välfärd (Prop. 1997/98:62). Regionalpolitiken fick genom denna 
proposition en ny målformulering samtidigt som den delades upp i 
”regionalpolitik” och en ”ny regional näringspolitik”. Till regionalpolitik 
räknas vid denna tidpunkt åtgärder inom alla politikområden riktade till 
geografiska områden med regionalpolitiska problem, med syftet att skapa 
regional utjämning. Regional näringspolitik definieras i propositionen som 
den näringspolitik som bedrivs på regional nivå (Prop. 1997/98:62, sid. 13). 
När näringsutskottet tar över ansvaret för regionalpolitiken kan den förstås 
som präglad av en diskursiv rubbning. Regionalpolitikens flytande, 
kontingenta karaktär är vid denna tidpunkt synlig genom att 
regionalpolitiken artikuleras som ”i otakt med samhällsutvecklingen”. Att 
regionalpolitiken flyttats från arbetsmarknadsutskottets ansvarsområde till 
näringsutskottets bord kan i sig betraktas som ett uttryck för en diskursiv 
rubbning i representationen av regional politik. De diskussioner som föregått 
detta beslut lämnas dock utanför denna studies empiriska material. Min 
läsning av regionalpolitiken vid denna tidpunkt konceptualiserar jag som en 
diskursiv rubbning, där tre myter – eller tre konkurrerande hegemoniska 
projekt – strävar efter att försluta en diskursiv rubbning, genom nya 
representationer. Jag har valt att kalla dessa myter för en 
fördelningsrationalitet, en deltaganderationalitet och en 
konkurrensrationalitet.  

Det andra nedslaget görs i samband med att regeringen presenterar en ny 
regionalpolitisk proposition, En politik för tillväxt och livskraft i hela landet (Prop. 
2001/02:4). Regional politik kommer i samband med denna proposition i 
stor utsträckning att representeras genom de regionala tillväxtprogram som 
introduceras i samma proposition. Jag tolkar de regionala 
tillväxtprogrammen som en tom signifikant i betydelsen att de kommer att 
fungera som en horisont som absorberar element från alla de myter – eller 
rationaliteter – som präglat regionalpolitiken vid den tidigare analyserade 
tidpunkten. Regionalpolitiken kan vidare tolkas som relativt ”oklar” genom 
denna representation. Att beskriva regionalpolitiken som ”oklar” kan utifrån 
läsningen av regional politik mellan 1998 och 2013 ges en dubbelbottnat 
innebörd. För det första att regionalpolitiken genom regionala 
tillväxtprogram som tom signifikant är relativt otydlig, debatten synliggör hur 
regionala tillväxtprogram kan ges olika betydelse och mening utifrån olika 
hegemoniska projekt, regionala tillväxtprogram länkar på så vis samman de 
heterogena krav som ställs på regional politik. För det andra är 
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regionalpolitiken vid denna tidpunkt, i relation till den studerade perioden, 
också relativt ”ofärdig”. Även om det är den i skrivande stund senaste 
regionalpolitiska propositionen som presenterats 2002 är det inte genom 
denna som regionalpolitiken skall komma att stabiliseras, institutionaliseras 
och bli hegemonisk som regim.  

Det tredje nedslaget görs i anslutning till att ett flertal utvärderingar, 
uppföljningar och kunskapsunderlag produceras om ”den nya 
regionalpolitiken”. Genom dessa kunskapsunderlag utsätts representationen 
av regional politik, representerad genom regionala tillväxtprogram, för ett 
ökat antal diskursiva rubbningar som regionalpolitik som horisont inte kan 
absorbera. I detta skede aktualiseras särskilt governmentality-perspektivets 
fokus på med vilka medel, krafter, personer, kunskaper och legitimitet som 
styrning rationaliseras.  Utifrån dessa ökade antal diskursiva rubbningar, 
genom nya kunskapsunderlag och kunskapsanspråk, får regionalpolitik en ny 
representation som institutionaliseras och där konkurrens(kraft) kan förstås 
som ett organiserande tecken. Regionalpolitikens hegemoniska karaktär tar 
sig två primärt uttryck på två olika sätt. För det första i betydelsen hur 
relationen mellan de olika rationaliteterna sätts i spel: å ena sida genom att 
konkurrensrationaliteten tvingar på fördelningsrationaliteten och 
deltaganderationaliteten element som dessa inte kan avvisa, å andra sidan att 
konkurrensrationaliteten införlivar element ur deltaganderationaliteten och 
tillskriver dessa nya och mer begränsade innebörder. För det andra i 
betydelsen att konkurrensrationaliteten kommer att sedimenteras och allt 
mer tar formen av en ”endast objektiv närvaro” (mere objective presence), 
där spåren av kontingens – det politiska – utraderats.  

 

REGIONALPOLITIK I OTAKT  

Regionalpolitiken behandlas för första gången av näringsutskottet som 
ansvarigt utskott år 1998. Då hade nyligen en proposition på det 
regionalpolitiska området publicerats, Regional tillväxt: för arbete och välfärd 
(Prop. 1997/98:62).  Regionalpolitiken fick genom denna proposition en ny 
målformulering samtidigt som den delades upp i regionalpolitik och en ny 
regional näringspolitik. Till regionalpolitik räknas vid denna tidpunkt 
åtgärder inom alla politikområden riktade till geografiska områden med 
regionalpolitiska problem, med syftet att skapa regional utjämning. Regional 
näringspolitik definieras som den näringspolitik som bedrivs på regional nivå 
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(Prop. 1997/98:62, s 13). Regeringen introducerar i propositionen bland 
annat regionala tillväxtavtal som ett nytt verktyg i den regionala 
näringspolitiken (1999/99:NU2, s 18). Det övergripande målet med 
regionalpolitiken i och med 1998 års proposition är:  

[…] att den skall skapa förutsättningar för uthållig ekonomisk tillväxt, 
rättvisa och valfrihet, så att likvärdiga levnadsvillkor skapas för 
medborgarna i hela riket (1998/99:NU2, s 6)  

Det görs vid den här tidpunkten en distinktion mellan ”den lilla 
regionalpolitiken” och ”den stora regionalpolitiken”. Den lilla 
regionalpolitiken syftade då till den politik som bedrivs inom och genom 
utgiftsområde 19 i statsbudgeten, med andra ord den del av regionalpolitiken 
som näringsutskottet ansvarar för. Den stora regionalpolitiken definieras som 
”åtgärder inom andra utgiftsområden än utgiftsområde 19, vilka har 
betydelse för den regionala utjämningen” (1998/99:NU2, s 6). Målet för den 
lilla regionalpolitiken är att ”underlätta för näringslivet i regionalpolitiskt 
prioriterade områden att utvecklas så att det bidrar till att uppfylla målen för 
[den stora] regionalpolitiken” (1998/99:NU:2, s 6). Både regeringen och 
näringsutskottet artikulerar att det i första hand inte är åtgärder inom 
utgiftsområde 19 som är avgörande för den regionala utvecklingen. I första 
hand, argumenteras det, måste den stora regionalpolitiken, till vilken 
”närings- och arbetsmarknadspolitik, utbildning, forskning, 
infrastruktursatsningar etc.” räknas, kännetecknas av ett regionalpolitiskt 
helhetsperspektiv (1998/99:NU2, s 6).  

Representationen av regional politik i näringsutskottets betänkanden kan i detta 
skede tolkas i termer av dislokation, präglad av en diskursiv rubbning som 
öppnar upp för konkurrerande hegemoniska projekt. De element som utifrån 
läsningen av utskottets betänkanden producerat denna diskursiva rubbning 
är ”den accelererande utvecklingen av produktions- och 
informationstekniken, den allt mer internationaliserade ekonomin och 
Sveriges anslutning till Europeiska unionen” (1998/99:NU7, s 11). Det 
beskrivs återkommande i betänkanden från 1998 och 1999 att dessa 
förändringar påverkat föutsättningarna att bedriva regionalpolitik i Sverige. 
Den kraftiga diskursiva rubbningen tar sig uttryck i att det under denna 
period artikuleras konsensus i näringsutskottet om att regionalpolitiken är i 
otakt med samhällsutvecklingen. Samtidigt som utskottet som helhet tycks anse att 
regionalpolitiken behöver ses över, omprövas och förändras, öppnar 
dislokationen upp för konkurrerande representationer av regional politik – 
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vad en ny regionalpolitik ska vara och hur den ska göras meningsfull.  
Samtidigt som regionalpolitiken anses vara i otakt med samhällsutvecklingen 
anses den också vara i behov av ”vidgade kunskaper”, vilket ska skapas 
genom en rad utredningsarbeten: en utredning om den framtida 
regionalpolitiken, en översyn av ”statens åtgärder för fler och växande 
företag” samt samordning av myndigheter inom Näringsdepartementets 
område (1999/2000:NU14, s 24). Utifrån min läsning av näringsutskottets 
betänkanden menar jag att perioden mellan 1998 och 2001 kan förstås i 
termer av dislokation präglad av en successiv stabilisering av mening när det 
gäller regionalpolitikens möjlighetsvillkor. I den följande läsningen av 
diskussionen om regionalpolitik under denna period fokuserar jag på de olika 
krav som artikuleras på regional politik. Jag analyserar dessa olika krav som en 
hegemonisk kamp om betydelsebildning som pågår mellan vad jag förstår 
som tre olika myter som strävar efter att försluta den diskursiva rubbningen.  

När näringsutskottet tar över ansvaret för beredningen av de 
regionalpolitiska frågorna har riksdagen på arbetsmarknadsutskottets förslag 
tillkännagivit för regeringen ett behov av en parlamentarisk utredning om 
regionalpolitiken. Utredningens syfte var att studera effekterna av den 
bedrivna regionalpolitiken och att lägga fram förslag till den framtida 
regionalpolitiken (1998/99:NU2, s 6). Näringsutskottet ställer sig positiv till 
denna utredning som tillsattes år 1999. Behovet av en översyn av 
regionalpolitiken artikuleras i termer av ”väsentliga förändringar i 
förutsättningarna att bedriva regionalpolitik i Sverige, bl.a. den 
accelererande utvecklingen av produktions- och informationstekniken, den 
allt mer internationaliserade ekonomin och Sveriges anslutning till 
Europeiska unionen” (1998/99:NU7, s 11). En generell 
problemrepresentation i utskottsbetänkandena under tidsperioden är att 
regionalpolitiken är i behov av förnyelse. Samtidigt präglas 
utskottsbetänkandena av en mångfald av politiska argument och krav på den 
framtida regionalpolitiken. Utskottet som helhet ställer sig positiv till den 
planerade regionalpolitiska utredningen. I ett betänkande där 
utredningsarbetet kommenteras skriver utskottet att det är:  

[…] naturligt att det kommande utredningsarbetet rörande målen för 
regionalpolitiken också inbegriper frågor om samband mellan tillväxt, 
konkurrenskraft och regional balans. En utgångspunkt bör vara att förslagen 
ligger i linje med en från miljösynpunkt hållbar utveckling samt de av 
samhället uppställda jämställdhetsmålen (1998/99:NU2: sid 8 min betoning).  
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De uttalade förväntningarna på regionalpolitiska utredningen fångar också 
den mångfald av argument kring vilka krav en modern regionalpolitik bör 
leva upp till. I det följande fokuserar jag på tre krav som artikuleras. Primärt 
tre olika krav på en modern regional politik sätts i spel i näringsutskottets 
betänkanden: att den ska bidra till regional balans och utjämning, att den 
bör vara miljömässigt hållbar, jämställd och inkluderande samt att den ska 
skapa förutsättningar för regional mobilisering, konkurrenskraft och tillväxt.  

Det första kravet på regionalpolitiken, att den ska bidra till regional balans, 
återkommer i utskottets ställningstaganden, i regeringens utredningsdirektiv 
och i motioner som behandlas. När det gäller det utredningsarbete som ska 
bedrivas inom ramen för den parlamentariska regionalpolitiska utredningen 
skriver utskottet att det är viktigt att utredningen fokuserar på frågor som 
samband mellan tillväxt, konkurrenskraft och regional balans samt att 
förslagen ligger i linje med en hållbar utveckling och de uppställda 
jämställdhetsmålen.  Att regionalpolitiken ska bidra till regional balans utgör 
en utgångspunkt för utskottsmajoritetens ställningstaganden. Även 
Folkpartiet artikulerar att regional balans är önskvärt:  

Utskottet vill liksom tidigare peka på att regionalpolitiken enligt de nu 
gällande målen skall inriktas på att skapa förutsättningar för uthållig 
ekonomisk tillväxt, rättvisa och valfrihet, så att likvärdiga levnadsvillkor 
skapas för medborgarna i hela riket. Det är till fördel för alla regioner att 
den regionala balansen förbättras (1999/2000:NU14, s 39).  

Folkpartiet är stark anhängare av en politik för ökad regional balans men 
är kritiskt till utformningen av den lilla regionalpolitiken (1998/99:NU2, s 
29). 

Det uttrycks också i regeringens direktiv till den regionalpolitiska 
utredningen att ”det är viktigt att den tradition av solidaritet och 
sammanhållning som hittills präglat det svenska samhället inte bryts” 
(1999/2000:NU2, s 8). Det övergripande regionalpolitiska målet i och med 
den regionalpolitiska propositionen från 1998 är att politiken ska ”skapa 
förutsättningar för uthållig ekonomisk tillväxt, rättvisa och valfrihet, så att 
likvärdiga levnadsvillkor skapas för medborgarna i hela riket” 
(1998/99:NU2, s 6), något som utskottet ställer sig bakom. Dessa mål gäller 
den stora regionalpolitiken, det vill säga dit också andra politikområden 
räknas in. Målet för den lilla regionalpolitiken, det vill säga den som bedrivs 
inom utgiftsområde 19, är att ”den ska underlätta för näringslivet i 
regionalpolitiskt prioriterade områden att utvecklas så att de bidrar till att 
uppfylla målen för regionalpolitiken” (1998/99:NU2, s 6). Såväl regering 
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som riksdag har i detta skede artikulerat att det i första hand är åtgärder 
inom den stora regionalpolitiken som är avgörande för den regionala 
utvecklingen. Ett problem som artikuleras i detta sammanhang är bristen på 
statlig helhetssyn och sektorssamordning.  

Regionalpolitik artikuleras, i ett avsnitt där utredningen om den framtida 
regionalpolitiken behandlas, som ”åtgärder inom alla politikområden som 
syftar till att påverka utvecklingen i geografiska områden med 
regionalpolitiska problem” (1998/99:NU7, s 11). På så vis definieras 
regionalpolitik som en politisk verksamhet som bedrivs i utsatta geogafiska 
områden. Dessa områden definieras i sin tur som de områden som 
”utvecklas avsevärt sämre än andra” (1998/99:NU7, s 11).  Det artikuleras 
att det är viktigt att den tradition av solidaritet och sammanhållning som 
präglat det svenska samhället inte bryts (1998/99:NU7, s 11). Denna 
representation av regional politik kan rekonstrueras utifrån följande 
ekvivalenskedja, och innefattar element som sammantaget uttrycker vad jag 
förstår som regionalpolitikens fördelningsrationalitet:  

Regional balans – problemområden – utjämning – rättvisa – solidaritet – 
statlig helhetssyn – sektorssamordning – sammanhållning – särskilda 
åtgärder – välfärd  

Ett andra krav är att regional politik bör vara miljömässigt hållbar, jämställd och 
inkluderande.40 Inom ramen för regionalpolitiska betänkanden behandlas 
under denna period parlamentariska regionkommitténs (PARK) 
delbetänkande samt den parlamentariskt sammansatta 
Demokratiutredningen (1998/99:NU7, s 9f). Regional politik diskuteras här i 
relation till de institutionella förutsättningar som gäller i olika regioner och 
län och de förutsättningar de skapar för delaktighet och demokratisk 
förankring i det regionala utvecklingsarbetet. En stor mängd motioner från 
olika partier och partiföreträdare samt diskussioner i utskottet som helhet 
handlar om jämställdhet och lokalt deltagande och inflytande i 
regionalpolitiken (se till exempel 1999/99:NU7). Den relativt stora plats 
dessa problematiseringar tar i utskottets betänkanden över tid kan 

                                            
40 ”Miljömässig hållbarhet” och ”miljö” är ett element som också sätts i spel under hela 
den analyserade perioden. Jag har dock valt att inte fokusera närmare på detta element i 
relation till de tre matriserna för styrning. Miljö och hållbarhet som krav på 
regionalpolitiken artikuleras kontinuerligt men är problematiskt att vid denna tidpunkt 
koppla samman med de tre myter jag rekonstruerat. I ett senare skede (”regionalpolitik 
som tillväxtpolitik”) inordnas miljö dock allt mer i ”sociala frågor”, ”horisontella frågor” 
eller ”hållbarhet” tillsammans med elementen ”jämställdhet” och ”mångfald”.  
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exemplifieras med rubriker som Kvinnor och regionalpolitik (1998/99:NU7, s 19), 
Kvinnors utbyte av regionalpolitiska insatser (2000/01:NU2, s 21), Kvinnors företagande 
(2000/01:NU7, s 44), Lokala och regionala resurscentrum för kvinnor 
(2001/02:NU4, s 52); Jämställdhets- och integrationsfrågor (2003/04:NU2, s 19); 
Regional tillväxt och genusperspektiv (2005/06:NU12, s 24).  

Deltagande bland olika grupper av människor, särskilt kvinnor och invandrare 
men också småföretagare problematiseras under denna period präglad av 
organisk kris (en kraftig diskursiv rubbning). Ett stort antal motioner rör 
denna typ av problematik, samtidigt som olika typer av utredningar på 
området efterfrågas och genomförs. När det gäller regional näringspolitik, 
med andra ord den näringspolitik som bedrivs på regional nivå, artikulerar 
t.ex. Vänsterpartiet att det finns behov av ökad demokratisk förankring 
(1998/99:NU7, s 34) samt att kvinnors representation i regionala 
beslutsgrupper behöver stärkas (1998/99:NU7, s 15). På samma sätt 
artikulerar Centerpartiet att de regionala tillväxtavtalen, som införts i 
samband med den regionalpolitiska propositionen från 1998, bör ske i breda 
partnerskap där kommuner, landsting, länsstyrelser, sektorsmyndigheter, 
näringslivets och de anställdas organisationer medverkar. Vidare 
argumenteras det för att de medel som står till förfogande måste kunna 
hanteras med stort självbestämmande. Utskottsmajoritetens 
ställningstagande till dessa motioner är följande:  

Utskottet ställer sig positivt till den typ av nytänkande som tillväxtavtalen 
representerar. De är ett led i den tillväxtpolitik som nu behövs. Avsikten är 
att det regionala tillväxtkapitalet – ca 15 miljarder kronor – skall kunna 
användas med en ny inriktning. Enligt utskottets uppfattning innebär 
tillväxtavtalen, enligt den modell som nu prövas [i partnerskap], en 
bestämd förskjutning i riktning mot mer lokalt inflytande (1998/99:NU7, s 
35).  

Frågor som problematiseras i termer av genus och kön är att kvinnor är 
underrepresenterade i det regionala utvecklingsarbetet och regionala 
beslutsgrupper (så som de partnerskap som arbetat med att ta fram regionala 
tillväxtavtal) samt att reglerna för småföretagsstöd missgynnar kvinnors 
företagande. I utskottets betänkande beskrivs hur ett tidigare riksdagsbeslut 
slagit fast att minst 40 procent av förväntade nya arbetstillfällen till följd av 
regionala utvecklingsbidrag och sysselsättningsbidrag ska tillfalla vardera 
könet. Då detta mål under en rad år inte uppnåtts uppdrog regeringen till 
Nutek att analysera möjligheterna att uppnå kvoteringsmålet inom 
regionalpolitiken (1998/99:NU2, s 7). I februari 1999 avrapporterade Nutek 
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dels genom en skrivelse och dels genom en rapport författad av IM-gruppen i 
Uppsala. I rapporten beskrivs hur preliminära siffror för 1998 visar att målet 
uppnåtts men att det finns regionala och branschmässiga skillnader. Det 
framgår också att Nutek instämt i IM-gruppens bedömning att det öppnas upp 
för nya möjligheter till jämnare könsfördelning i och med arbetet med tillväxtavtalen 
(1998/99:NU7, s 19f). I ett betänkande där en lägesrapport om de regionala 
tillväxtavtalen behandlas är utskottets ställningstagande att tillväxtavtalen 
skapar förutsättningar för mer lokalt inflytande samtidigt som kvinnors bristande 
representation i de regionala partnerskapen problematiseras:  

Enligt utskottets uppfattning innebär tillväxtavtalen, enligt den modell som 
nu prövas, en bestämd förskjutning i riktning mot mer lokalt inflytande. 
Om något i processen med framtagandet av tillväxtavtal inte skulle visa sig 
fungera helt effektivt, finns goda möjligheter att korrigera för framtiden. 
En särskild punkt, nämligen jämställdhetsaspekterna i samband med 
tillväxtavtalen, önskar utskottet att aktualisera redan nu. I likhet med vad 
som framförs i motionerna 1998/99:N11 (V), 1998/99:N12 (C) och 
1998/99:N12 (Mp) anser utskottet att systemet med tillväxtavtal måste gynna båda 
könen och att det finns utrymme för förbättringar från 
jämställdhetssynpunkt, bland annat vad gäller kvinnorepresentationen i 
partnerskapen. Utskottet förutsätter att regeringen i det fortsatta arbetet 
med tillväxtavtalen överväger hur jämställdhetssynpunkterna bättre ska 
kunna tillgodoses. Utskottet vill också betona att jämställda tillväxtavtal ska 
gälla i hela landet (1999/2000:NU5, s 9).  

I betänkandet behandlas Nuteks utvärdering av regionernas utkast till förslag 
på regionala tillväxtavtal. Samtliga partier i utskottet argumenterar för att 
regeringen i det fortsatta arbetet med tillväxtavtalen måste förhålla sig till hur 
jämställdhetssynpunkterna bättre ska kunna tillgodoses (1999/2000:NU5).41 
Denna representation av regional politik kan rekonstrueras utifrån följande 
ekvivalenskedja, och innefattar element som sammantaget uttrycker vad jag 
förstår som regionalpolitikens deltaganderationalitet:  
                                            
41  I Utskottsbetänkandet 1999/2000:NU5 behandlas Nutekts rapport ”De regionala 
tillväxtavtalen” (R1999:12). Det framgår i rapporten att ingen ”region” levt upp till kravet 
på jämställd representation i partnerskapen. En sammanställning visar att de regionala 
partnerskapen bestått av 0-33 procent kvinnor (där Värmland haft 0 procent kvinnor och 
Uppsala 33 procent och där uppgifter saknas för Skåne). Värt att notera är också att Nutek 
beskriver jämställdhetsarbetet som en resursfråga/resursanvändningsaspekt snarare än en 
fråga om deltagande och demokrati, vilket görs i utskottets ställningstaganden. Nutek 
skriver bland annat: ”I det här kapitlet behandlas två generella och djupgående aspekter på 
användning av mänsklig kompetens för ekonomisk tillväxt – jämställdhet och integration. 
Förutom tillväxt, finns en rad andra aspekter på dessa båda problem, t.ex. 
demokratiaspekten. Här fokuseras dock enbart på tillväxtaspekten (Nutek, R1999:12, s 85). 
Denna distinktion har jag anledning att återkomma till i den sammanfattande analysen.  
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Deltagande – inflytande – makt – demokrati – jämställdhet – integration  

Ett tredje krav är att regionalpolitiken ska ligga på ett generellt plan och främja 
konkurrenskraft och tillväxt. Dessa krav artikuleras under denna period 
främst av utskottsoppositionen företrädd av Moderaterna, Folkpartiet, 
Kristdemokraterna och i vissa fall Centerpartiet (1998/99:NU7 s 22f; 
1999/2000:NU2; 1999/2000:NU14, s 41; 1999/2000:NU5).42 Argumenten 
handlar i huvudsak om att företagsstöd och bidrag ska ersättas av sänkta 
skatter och avgifter, att politiken ska stimulera entreprenörskap:  

Vad som krävs är en genuin förståelse för företagandets villkor. Istället för 
den hittillsvarande inriktningen på många och komplicerade bidragsformer 
bör inriktningen vara att näringslivet ges mer generella villkor och ett 
bättre klimat för företagande och entreprenörskap (1999/2000:NU14, s 
41).  

Regionalpolitik problematiseras i detta skede i termer av att bidrag och stöd 
snedvrider konkurrensförutsättningar och skapar mindre konkurrenkraft (se 
till exempel 1999/2000:NU14, s 41). Även jämställdhetsproblemen i 
regionalpolitiken anses enligt Moderaterna, Folkpartiet och 
Kristdemokraterna kunna lösas genom ett stärkande av etableringsfrihet i 
den offentliga sektorn, upphandling av kommunal verksamhet i konkurrens 
samt öppnande av marknader för hemnära tjänster (se till exempel 
1998/99:NU6; 1999/2000:NU5, s 7). Ett annat argument är att det krävs en 
politik som skapar förutsättningar för regional mobilisering. I flera reservationer 
skriver nämnda partiers företrädare till exempel:  

Istället för en traditionell lokaliserings- och planeringspolitik behövs en 
politik som mobiliserar och uppmuntrar människor att ta egna initiativ och ta ansvar 
för både sig själva och sin bygd. Varje region och varje bygd har sin styrka och 
sina möjligheter som bäst kan tas tillvara genom lokala initiativ 
(1999/2000:NU2, s 41; 1999/2000:NU14, s 41 min betoning).  

Regionalpolitiken måste utformas så att olika bygders och regioners unika 
förutsättningar skapar goda levnadsvillkor […]. Från Folkpartiets sida vill 
vi att regionalpolitiken förändras till en mobiliseringspolitik, där 
regionalpolitikens mål uppnås genom satsningar på den enskilda människans 
kreativitet och hennes förmåga till skapandet av arbetstillfällen, bl.a. entreprenörer. 
En regions unika möjligheter kan endast tas tillvara genom lokala och regionala 

                                            
42 Samtidigt har Centerpartiet och i viss mån Kristdemokraterna en i stora delar annan 
hållning till regionalpolitiken under denna period. Till exempel vill Centerpartiet (men 
också Kristdemokraterna) i regel öka Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiets anslag till den lilla regionalpolitiken, det vill säga utgiftsområde 19. 
Moderaterna och Folkpartiet vill å andra sidan minska anslagen.  
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initiativ (1998/99:NU2, s 29 min betoning, se också 1999/2000:NU2, s 47 
min betoning).   

De krav som ställs på regionalpolitik som mobiliseringspolitik där det 
artikuleras att varje region har sin styrka, att människor bör får ta ansvar för 
sin egen initiativförmåga, krativitet och sitt entreprenörskap för skapandet av 
nya jobb tolkar jag inom ramen för en större diskursiv matris som jag valt att 
kalla regionalpolitikens konkurrensrationalitet. Den kan rekonstrueras utifrån 
följande ekvivalenskedja:  

Konkurrenskraft – generella förutsättningar – risktagande – initiativkraft – 
kreativitet – entreprenörskap – företagsklimat – frihet – ansvar – regional 
mobilisering – regional unicitet   

Jag vill påpeka att de tre rationaliteterna för hur regionalpolitiken bör 
utformas inte uttrycks enhetligt eller systematiskt av enskilda människor eller 
enskilda partier i enskilda artikulationer. De är analytiskt konstruerade 
utifrån läsningen av betänkanden och riksdagsdebatten (vilket jag 
argumenterat för i avhandlingens teori- och metodologikapitel). Samma 
person eller parti kan också artikulera element ur samtliga diskursiva 
matriser. Vissa partier och partiföreträdare artikulerar dock element ur vissa 
rationalitetssystem (i betydelsen systematiska sätt att tänka kring styrning) 
mer än andra. I den följande beskrivningen och analysen fokuserar jag på 
hur dessa tre rationaliteter samspelar med varandra i debatten om vad 
regional politik är och bör vara. Eftersom jag tolkar regionalpolitiken som 
präglad av en diskursiv rubbning kan de tre rationalitetssystemen vid denna 
tidpunkt också betraktas som tre myter som konkurrerar om att försluta 
rubbningen. På så vis blir det politiska i regionalpolitiken synligt under denna 
period. 

I de diskussioner om den framtida regionalpolitiken som speglas i utskottets 
betänkanden, och de olika krav som artikuleras i diskussionerna om vad som 
bör känneteckna en modern regionalpolitik, förhåller sig utskottet i stor 
utsträckning till de utredningsdirektiv, utredningar, uppföljningar och 
rapporter som behandlas. I samband med att näringsutskottet tog över 
ansvaret för de regionalpolitiska frågorna uppdrog utskottet till riksdagens 
utredningstjänst att utarbeta en översikt av regionalpolitikens olika delar och 
terminologi samt över genomförda utredningar och utvärderingar inom 
området (1998/99:NU2, s 5). Utskottet förhåller sig också initialt till 
uppföljningen av regionalpolitiken genom att kommentera den 
resultatredovisning som regeringen lämnar i samband med 
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budgetpropositionen. Utskottet skriver att redovisningen är mer omfattande 
än tidigare år, vilket också välkomnas av utskottet. Utskottet noterar dock att 
det är svårt att utvärdera den förda regionalpolitiken mot bakgrund av de 
angivna målen, det vill säga ”hur verksamheten inom utgiftsområde 19 har 
underlättat för näringslivet i regionalpolitiskt prioriterade områden att 
utvecklas så att det bidrar till rättvisa och valfrihet […]” (1998/99:NU2, s 8). 
Utskottet uttalar ”ett önskemål att de regionalpolitiska målen är 
uppföljningsbara för beslutsfattarna” (1998/99:NU2, s 8).43 Utskottet uttalar 
att en utgångspunkt antas vara att det utredningsarbete som aviserats, utöver 
att målen för regionalpolitiken ses över, inkluderar att också uppföljningen av 
målen ses över (1998/99: NU2, s 8). Dessa krav tolkar jag som ett uttryck för 
att riksdagsledamöterna uttrycker en önskan om att kunna ha kontroll över 
hur regionalpolitiken bedrivs och vilka effekter den får.  

I ett senare betänkande är dock utskottets bedömning att det är svårt att 
utvärdera den givna regionalpolitiken och dess måluppfyllelse. Utskottet 
pekar på att de mått som används i resultatredovisningen (beräknad 
sysselsättningsökning och beräknad subvention per arbetstillfälle) inte kan 
anses överensstämma med den nuvarande målbeskrivningen att underlätta 
för näringslivet i regionalpolitiskt prioriterade områden att utvecklas så att 
det bidrar till att skapa förutsättningar för uthållig ekonomisk tillväxt i 
stödföretagen, till rättvisa och valfrihet. Utskottet påpekar utifrån detta 
konstaterande att det utgår från att resultatredovisningen på sikt anpassas till 
målen (1999/2000:NU2, s 11).  

Den planerade regionalpolitiska utredningen behandlas återkommande 
under perioden. I ett betänkande från 1999 beskrivs hur kommittén enligt 
direktiven skall:  

Analysera de senaste årtiondenas regionala utveckling och orsakerna till 
denna,  

Analysera regionalpolitikens effekter,  

Bedöma den framtida regionala utvecklingen,  

Utarbeta en strategi för regional balans och lämna förslag till övergripande 
mål och effektmål för den framtida regionalpolitiken,  

Föreslå vilka olika medel som kan behövas för att uppnå dessa mål, samt  
                                            
43 I ett senare betänkande skriver utskottet explicit att mål- och resultatredovisningen i 
budgetpropositionen har stor betydelse för riksdagens styrningsmöjligheter, att regeringens 
redovisning därför måste vara konkret och att delmål utformas utifrån de övergripande 
målen (2000/2001:NU1, s 15f).  
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Särskilt behandla den regionala utvecklingen i glesbygden respektive 
landsbygden.  

[…] I sitt arbete skall kommittén i alla väsentliga frågor beakta hur den 
framtida regionalpolitiken kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling 
samt till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män (1998/99:NU7, s 11f).  

Regionalpolitiska utredningen skulle redovisas senast den 31 augusti 2000 
(1998/99:NU7, s 12). En tydlig konfliktfråga som leder till att 
utskottsoppositionens förslag representerar utskottets ställningtagande (vilket 
är tämligen unikt under den undersökta perioden!) (1998/99:NU7, s 22f) är 
genusperspektiv i regionalpolitiken i direktiven till regionalpolitiska 
utredningen. Vänsterpartiets företrädare begär i en reservation att 
utredningsdirektiven för regionalpolitiska utredningen tydliggörs när det 
gäller genusperspektivet i regionalpolitiken och att nationella och regionala 
resurscentrum för kvinnor garanteras en långsiktig finansiering 
(1998/99:NU7, s 1). Vänsterpartiets företrädare skriver i sin reservation:  

På ett område vill utskottet betona att utredningsdirektiven bör förtydligas. 
Det gäller genusperspektivet i regionalpolitiken. Direktivens målsättning att 
förslagen skall bidra till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män är 
alltför allmänt hållen. Enligt utskottets mening bör det klart framgå att 
målet är att regionala stöd skall riktas till kvinnor i lika stor omfattning som 
till män. […] När det gäller den allmänna inriktningen av regionalpolitiken 
anser utskottet vidare att verksamheten med nationella och regionala 
resurscentrum bör utvecklas och garanteras en långsiktig finansiering 
(1998/99:NU7, s 43).  

Socialdemokraterna och Miljöpartiet skriver i sin reservation om 
regionalpolitikens allmänna inriktning att de ser positivt på att direktiven till 
regionalpolitiska utredningen är relativt vida och inbegriper många frågor 
som kan få nya lösningar i och med väsentliga förändringar i 
förutsättningarna att bedriva regionalpolitik i Sverige. I likhet med 
Vänsterpartiet skriver man vidare att åtgärder för att förbättra den regionala 
balansen också måste kunna vidtas under utredningens gång. Till skillnad 
från Vänsterpartiet stödjer Socialdemokraterna och Miljöpartiet att 
utredningen enligt direktiven ”i alla väsentliga frågor [ska] beakta hur den 
framtida regionalpolitiken kan bidra till ekologisk hållbar utveckling samt till 
jämställdhet mellan kvinnor och män” (1998/99:NU7, s 41).  

Utskottets ställningstagande, bakom vilket utskottsoppositionen står, 
välkomnar den beslutade utredningen men uttalar också att det är viktigt att 
utredningsarbetet inte får innebära att ”den politiska diskussionen om den 
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regionala utvecklingen enbart kommer att ske inom utredningens ram” 
(1998/99:NU7, s 22). Utskottet uttalar vidare att regionalpolitikens inrikning 
på ”många och komplicerade bidragsformer” bör ersättas av mer generella 
villkor och ett bättre klimat för företagande och entreprenörskap. Samtidigt 
delar utskottet de uppfattningar som getts uttryck för i Centerpartistiska 
motioner: att företagsstöden skall utvärderas ur ett könsperspektiv, att lika 
förutsättningar skall tillskapas för kvinnor och män att leva och bo på 
landsbygden samt att en likvärdig grundservice måste finnas tillgänglig över 
hela landet (1998/99:NU7, s 22). Vidare argumenteras det för att en 
”öppning för konkurrens inom den offentliga sektorn [i många fall skulle] 
gynna kvinnors företagande” (1998/99:NU7, s 23).  

Sammantaget visar det aktuella utskottebetänkandet på att 
utskottsmajoriteten inte är överens om utredningsdirektiven. 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet ställer sig bakom en relativt 
förutsättningslös omprövning av regionalpolitiken men där det ingår i 
direktiven att en strategi för regional balans skall utarbetas. Vänsterpartiet 
reserverar sig med utgångspunkt i en begäran om att utredningsdirektiven 
skall förtydligas när det gäller genusperspektiv i regionalpolitiken. 
Utskottsoppositionen, som på så vis står bakom utskottets ställningstagande 
om den allmänna inriktningen av regionalpolitiken, förhåller sig inte till 
utredningsdirektiven men lämnar flera synpunkter på vad som bör 
känneteckna regionalpolitiken. Det är också tydligt att Centerpartiets 
synpunkter i frågan jämkats samman med Moderaternas, Folkpartiets och 
Kristdemokraternas krav då det till exempel både framförs krav på att bidrag 
bör ersättas av sänkta skatter och avgifter och att företagsstöden skall 
utvärderas ur ett könsperspektiv.44  

                                            
44 En annan fråga som diskuteras under denna period och fler år framåt men som jag av 
omfångsmässiga skäl valt att lämna ute är återföring av vattenkraftsvinster till de 
producerande regionerna. Krav på detta återkommer men avslås kontinuerligt av utskottet 
(se till exempel 1998/99:NU7; 1999/2000:NU14). Även diskussionen om utlokalisering av 
statliga myndigheter, som också kontinuerligt diskuteras i utskottet som en central del av 
regionalpolitiken, har av omfångsmässiga skäl utelämnats. EU-debatten har också 
utelämnats i denna analys. Denna debatt präglas främst av tekniska frågor, men det är 
viktigt att påpeka att det återkommande artikuleras att EU-reglerna begränsat 
möjligheterna att ge till olika former av stöd. Exempelvis uttrycks detta på följande sätt i 
betänkande 1999/2000:NU2: ”När det gäller regeringens förslag beträffande stödformen 
nedsättning av sociala avgifter har det under utskottets behandling framkommit att EG-
kommissionen inte skulle godkänna det förslag till lagändringar som regeringen lagt fram i 
budgetpropositionen. Utskottet föreslår därför vissa ytterligare justeringar i lagen om 
nedsättning av sociala avgifter” (s 1). EU-medlemsskapet och EU:s lagstiftning sätter på så 
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I den riksdagsdebatt som hålls med anledning av Näringsutskottets betänkande 
1998/99:NU7: Vissa regionalpolitiska frågor, debatteras regionalpolitikens 
inriktning (Riksdagens protokoll 1998/99:66). Vid en läsning av debatten är 
det tydligt att det finns stora skiljelinjer i synen på regionalpolitiken: 
konkurrerande representationer av vad regional politik är och hur den bör 
bedrivas. I debatten sätts också tydligt de tre ”myterna” i spel. För det första 
återkommer argument som handlar om vikten av en solidariskt och regionalt 
balanserad utveckling som bygger på en fördelningsrationalitet:  

[…] En framgångsrik regionalpolitik innebär också, och det är viktigt att 
poängtera detta, att staten har det övergripande ansvaret för den regionala 
balansen. […] En regionalpolitik värd namnet måste också bygga på 
solidaritet och rättvisa. Tillväxtavtalen är ett steg i rätt riktning. 
Vänsterpartiet är och kommer att vara med i det fortsatta arbetet för en 
hållbar tillväxt i hela Sverige! (Prot. 1998/99:66, anförande 164, Lennart 
Gustavsson, v).  

Herr talman! Syftet med regionalpolitiken känner vi alla till. Det är att 
utjämna skillnader, att så långt det är möjligt skapa rättvisa villkor, att ge 
gemensamma förutsättningar för företagande och entreprenörskap. Detta 
skall gälla för både kvinnor och män, för både inland och skärgård. Jag 
tror inte att det räcker med glada tillrop om självständighet för att skapa 
denna förutsättning för tillväxt. Det måste också skapas någotsånär lika 
förutsättningar. […] Till att börja med måste man ha en politisk ledning 
som har en vilja att driva en kraftfull regionalpolitik som gör skäl för 
namnet. Detta är det grundläggande (ibid, anförande 170, Åke Sandström, 
c).  

Regionalpolitik handlar ju i grunden om synen på fördelningen av landets 
gemensamma resurser. […] Fördelningspolitik och regionalpolitik är det 
svårt att skilja på i mina liberala ögon och i vad jag hör i mina liberala 
öron (ibid, anförande 171, Runar Patriksson, fp).  

Skall vi fortsätta att klara och upprätthålla en tradition av solidaritet och 
sammanhållning som präglat vårt samhälle behövs en ordentlig översyn av 
regionalpolitiken (ibid, anförande 175, Reynoldh Furustrand, s).  

För det andra artikuleras konkurrensrationalitetens element, att tillväxt och 
nya jobb inte skapas av politiker, att det handlar om att skapa förutsättningar 

                                                                                                                         
vis ramarna för debatten om olika typer av stödformer och stödområdesindelningar i detta 
skede (se också 1999/2000:NU2, s 25f och 29ff; 1999/2000:NU14, s 18 och 22). EU-
medlemsskapet kan på så vis, som tidigare beskrivits, betraktas som en händelse som 
(delvis) kan förklara regionalpolitikens organiska kris (visavi den internationaliserade 
ekonomin och teknologisk utveckling). Samtidigt problematiseras EU:s regionalpolitik i 
utskottets betänkanden och till exempel anförs vikten av att medlemsstaterna själva i första 
hand ansvarar för sina regioner (2001/02:NU2, s 20f).  
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för entreprenörskap, tillväxt och regional mobilisering. Denna form av 
argument som rör problemen med företagsstöd som sätter konkurrensen ur 
spel och behovet av en regional mobiliseringspolitik förs fram av ledamöter 
på hela den partipolitiska skalan:    

Politiker kan inte skapa vare sig tillväxt eller nya jobb. Det som vi politiker 
kan och skall åstadkomma är goda förutsättningar för tillväxt, jobb, 
företagande och entreprenörskap. […] Enkelt uttryckt: Med en politik som 
får människor att ta risker, sträva efter förkovran, spara, jobba och vilja gå 
framåt ökar möjligheterna till ett bra liv för varje individ varhelst han eller 
hon befinner sig i vårt avlånga land (Prot. 1998/99:66, anförande 163, Ola 
Sundell, m).  

En framgångsrik regionalpolitik bygger på en helhetssyn. Den politiken 
bygger på regionens egna förutsättningar. […] Den förmår att mobilisera 
regionens egna utvecklingskrafter. En framgångsrik regionalpolitik innebär 
att regionen själv mobiliserar resurser för angelägen samhällsservice och 
utveckling (ibid, anförande 164, Lennart Gustavsson, v).  

Herr talman! I avsnittet om den allmänna inriktningen av regionalpolitiken 
sägs det: "I stället för den hittillsvarande inriktningen på många olika och 
komplicerade bidragsformer bör inriktningen vara att näringslivet ges 
mera generella villkor för ett bättre företagande och entreprenörskap." Det 
sägs också: "Bidrag bör växlas mot sänkta skatter och avgifter." Och 
vidare: "Näringspolitikens uppgift är att skapa förutsättningar för ett väl 
fungerande näringsliv." Javisst är det så. Detta är ett tillkännagivande som 
jag hoppas att kammaren så småningom kan rikta till regeringen. Släpp 
fångarna loss det är vår, sjöng Hasse och Tage på sin tid. Med deras 
bildspråk vill jag ropa ut: Låt människor få känna att det är vår, att de 
släpps ut i frihet för att ta ansvar (ibid, anförande 165, Harald Bergström, 
kd).  

Enligt utskottets sätt att se det tycker vi att det är viktigt att man också i 
framtiden förhindrar - och det har sagts tidigare i debatten i dag - att 
företagsstöd kan sätta konkurrensen ur spel på ett sådant sätt att företag 
slås ut på orter där det här förhållandet verkligen är en realitet i dag (ibid, 
anförande 175, Reynold Furustrand, s).   

Företrädaren för Vänsterpartiet är den som i debatten allra tydligast 
artikulerar element ur deltaganderationaliteten, att regionalpolitiken bör 
känntecknas av ökat lokalt deltagande, inflytande och demokratisk 
förankring:  

[…] Riksdagens beslut våren 1998 om regionala tillväxtavtal […] visar på 
brister i den demokrati som finns på regional nivå. Vänsterpartiet har i ett 
flertal sammanhang fört fram tanken på ett länsparlament som den 
naturliga politiska nivån i länen. Med den ökade betydelsen vad gäller den 
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regionala nivån verkar en sådan demokratisk utveckling allt mer 
nödvändig. När vikten av ett underifrån-perspektiv allt mer betonas både 
från delar av statsapparaten och från en folkrörelse som Hela Sverige ska 
leva verkar det allt mer otidsenligt att länsstyrelserna, som är statens 
förlängda arm ute i länen, skall handha utvecklandet av tillväxtavtalen. 
Skall de nå framgång behövs verkligen en demokratisk förankring, där 
man tar tillvara den lokala initiativkraften. Det är och kommer att vara 
viktigt att göra de regionala frågorna tydliga och därmed också 
politiskt/demokratiskt intressanta (Prot. 1998/99:66, anförande 164, 
Lennart Gustavsson, v).  

Den fråga som skapat konflikt inom utskottsmajoriteten i form av 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, genusperspektivet i 
regionalpolitiken, får också stort utrymme i debatten:  

Det är i det här sammanhanget viktigt att notera det uttalande som 
Nationellt resurscentrum för kvinnor gjort med anledning av 
tillväxtavtalen. Man konstaterar att om tillväxtavtalen ska få en legitimitet i 
länen är det nödvändigt att såväl det kvinnliga som det manliga 
perspektivet kommer med i avtalstexterna. Det är dessutom nödvändigt att 
styra olika sorters bidrag på ett sätt som gör att kvinnor och män får del av 
dem till 50%. Min och Vänsterpartiets förhoppning är att 
genusperspektivet är tydligt i de tillväxtavtal som skall gälla från januari 
2000. Vänsterpartiet har i reservation 2 tydliggjort sin syn på betydelsen av 
jämställdhetsperpektiv i regionalpolitiken. För bl.a. tids vinnande avstår jag 
från att yrka bifall till denna reservation. Detta gör vi bl.a. med en viss 
förhoppning om att den regionalpolitiska utredningen på allvar beaktar 
jämställdhetsproblematiken (Prot. 1998/99:66, anförande 164, Lennart 
Gustavsson, v).  

Kommer kvinnorna med i processen med att utarbeta de regionala 
tillväxtavtalen? Nationellt resurscentrum för kvinnor gjorde i oktober förra 
året en kartläggning av hur kvinnorna är representerade i de regionala 
partnerskapens beslutsgrupper. Det finns klara signaler om att det är 
alldeles för få kvinnor med i detta arbete. Vill man nå bestående resultat 
med de regionala tillväxtavtal som regeringen nu satsar på gäller det att 
skapa en bra social infrastruktur och jämlika könskontrakt (ibid, anförande 
174, Ingegerd Saarinen, mp).  

Låt mig också, fru talman, i detta sammanhang understryka vikten av att 
analysera hur den framtida regionalpolitiken kan bidra till en ekologiskt 
hållbar utveckling samt – och det vill jag understryka och det har också 
sagts tidigare i kammaren – hur viktigt det är att öka jämställdheten mellan 
män och kvinnor i det regionalpolitiska sammanhanget (ibid, anförande 
175, Reynold Furustrand, s).  
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Vid omröstningen i kammaren biföll riksdagen Socialdemokraternas och 
Miljöpartiets reservation om den allmänna inriktningen av regionalpolitiken. 
Vänsterpartiet valde att inte yrka på omröstning om sin reservation gällande 
att i direktiven till den regionalpolitiska utredningen ge tydliga instruktioner 
om jämställdhetsperspektiv i regionalpolitiken. Debatten speglar i stort de 
skrivningar som finns i det betänkande som debatteras men visar också de 
olika problemrepresentationer som präglar debatten om regional politik under 
denna period då regionalpolitiken rubbats i grunden.   

Utskottet beskriver i ett ställningstagande att det under denna period pågår 
ett antal utredningar som kan öka kunskaperna och förbättra beslutsunderlag 
när det gäller de regionalpolitiska frågorna (1999/2000:NU14, s 24). Utöver 
regionalpolitiska utredningen berörs primärt tre andra utredningsuppdrag 
under denna första period då näringsutskottet har ansvar för beredningen av 
regionalpolitiken men då förutsättningarna att bedriva regionalpolitik anses 
ha rubbats i grunden. För det första tillsatte Näringsdepartementet en 
utredning med syfte att analysera statens åtgärder och program för 
nyföretagande och företagsutveckling under 1999. Uppgifterna var bland 
annat att se över mindre företags behov av statliga insatser, utvärdera viktiga 
näringspolitiska småföretagsåtgärder samt avlämna förslag om framtida 
statliga insatser för att främja tillväxt bland främst småföretag 
(1999/2000:NU2, s 10). Utredningen beskrivs vidare bland annat i 
betänkande 1999/2000:NU14 Vissa regionalpolitiska frågor samt 
1999/2000:NU17 Vissa organisationfrågor inom näringspolitiken men används 
också i diskussioner och ställningstaganden om regionalpolitiken och 
näringspolitiken. I betänkandet om regionalpolitiken beskrivs hur 
rapportförfattarna (direktörerna Elisabet Annell och Peter Nygårds) slusatser 
är att det startas för få företag och att dagens småföretagarpolitik står på en 
bräcklig grund:  

Enligt utredarna riskerar de ekonomiska stöden att skapa mer negativa 
effekter än de fördelar som kan uppnås i det enskilda fallet. Utredarna 
föreslår att staten övergår till en roll som beställare i stället för nuvarande 
roll som utförare. Vidare finns det argument för en ny inriktning mot att ge 
små företag en bättre tillgång till information, kunskaper och nätverk 
(1999/2000:NU14, s 9).  

För det andra presenterade Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 
(ESO) 1999 rapporten Regionalpolitiken – en ESO-rapport om tro och vetande (DS 
1999:50). Titeln symboliserar tydligt den gräns som diskursivt dras mellan tro 
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(fördelning) och vetande (konkurrenskraft). I ett utskottsbetänkande skrivs på 
följande sätt om rapportens slutsats:  

Slutsatsen i denna rapport är att regionalpolitiken har haft framgång när det gäller 
att fördela välfärd. Regionalpolitiken sägs ha uppnått sitt mål att människor 
ska kunna leva var de vill i Sverige med en jämnbördig välståndsnivå. 
Samtidigt har, enligt rapporten, utjämningspolitiken reducerat den totala 
tillväxten. Resultaten tyder på att den långtgående omfördelningen kan ha försvagat 
drivkrafterna för regional ekonomisk tillväxt. God ekonomisk utveckling inom en 
region resulterar inte i nämnvärt bättre ekonomisk standard för dess 
invånare. Inom regionalpolitiken finns således, menar utredaren, en 
målkonflikt mellan geografiskt jämnt fördelad tillväxt och hög tillväxt. Vidare 
redovisas att de regionala effekterna av den ”stora” regionalpolitiken är 
större än av den ”lilla”. […] Enligt rapporten är det en grannlaga uppgift 
att göra en rimlig avvägning mellan utjämning och fungerande ekonomiska drivkrafter 
(1999/2000:NU2, s 10 min betoning).  

För det tredje pågår en utredning om effektivisering och samordning av 
myndigheter inom Näringsdepartementets område, vilket senare kommer att 
utgöra underlag för ombildade och nybildade myndigheter på det regional- 
och näringspolitiska området (1999/2000:NU14, s 9). Till grund för 
ombildningen av myndigheterna ligger också den utredning om statens 
åtgärder och program för småföretag, ”Statens åtgärder för fler och växande 
företag”, som nämndes ovan samt en rapport med titeln ”Organisation och 
struktur” (1999/2000:NU17, s 3). I ett av de utskottsbetänkanden där 
organisationsfrågor inom näringspolitiken behandlas artikuleras 
näringspolitiken, innovationspolitiken och regionalpolitiken som ett gemensamt 
problemområde som måste samordnas. Helhetssyn och samordning är 
organiserande begrepp som enligt utskottet behövs för att ”förbättra styrning 
av statliga insatser samt allokering av medel” (1999/2000:NU17). Bland 
annat artikuleras ett behov av en modern och tillväxtinriktad politik där 
näringspolitiken, innovationspolitiken och regionalpolitiken kopplas samman 
organisatoriskt. Nya arbetssätt och myndighetsstrukturer eftersträvas i syfte 
att skapa förutsättningar för en övergripande innovationspolitik.  

Bakgrunden till inrättandet av tre nya myndigheter är att 
”kunskapsunderlaget till näringspolitiken, innovationspolitiken och 
regionalpolitiken bör förstärkas, bl.a. genom ökad förekomst och användning 
av analyser, omvärldsbevakning och utvärderingar” (1999/2000:NU17, s 3). 
Tre nya/ombildade myndigheter inrättas från och med januari 2001: Verket 
för näringslivsutveckling, Institutet för tillväxtpolitiska studier samt Verket för 
innovationssystem (2000/01:NU1, s 1). Verket för näringslivsutveckling ska 
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ansvara för att förbättra statlig styrning och samordning med företagens 
behov i centrum. Myndigheten skall ansvara för uppgifter som tidigare varit 
Nutek och ALMI Företagspartner AB:s ansvarsområden. Statens institut för 
regionalforskning (SIR) föreslås också avvecklas till förmån för en ny 
myndighet med ansvar för analyser, omvärldsbevakning och utvärderingar, 
Institutet för tillväxtpolitiska studier: ”Institutet skall huvudsakligen fokusera 
på näringslivets konkurrenskraft och tillväxtfrågor i ett internationellt, 
nationellt och regionalt perspektiv” (1999/2000:NU17, s 7).  Vinnova är en 
ny myndighet för forskning och utveckling inom utbildningsutskottets 
beredningsområde (1999/2000:NU17). I sakfrågan reserverar sig 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet och kräver att 
propositionen avslås. Det huvudsakliga argumentet för ett avslag är att 
näringspolitiken borde utvärderas innan ett beslut om nya myndigheter läggs 
fram. Reservanterna hänvisar också till den utredning som gjorts om statens 
åtgärder för fler och växande företag:  

Utredarnas slutsats är att statens bästa verktyg för att få till stånd ett ökat 
antal och fler växande företag är att effektivisera den offentliga sektorn, 
avreglera, konkurrensutsätta och upphandla. De konstaterar också att 
mycket litet är känt om effekterna av 30 års näringspolitik; genomarbetade 
utvärderingar saknas nästan helt. Det förefaller utskottet som om 
regeringen inte har dragit några egentliga slutsatser av de konstateranden 
som utredarna gör! (1999/2000:NU17, s 19).  

Regionalpolitiska utredningen ligger sedan till grund för ytterligare en 
proposition på det regionalpolitiska området riksdagsåret 2001/2002. Som 
den fortsatta analysen visar kommer de ny- och ombildade myndigheterna 
på det regional-, närings- och innovationspolitiska området sätta sin prägel 
på den nya regionalpolitik som tar form.  

Samtliga utredningar som refererats ovan får relativt stort utrymme i 
diskussionen om regionalpolitiken så som den tar sig uttryck i utskottets 
betänkanden. En utredning som beskrivs i samband med utredningen om 
statens åtgärder för småföretag och ESO-rapporten om regionalpolitiken är 
en utredning gjord av Glesbygdsverket. Denna utredning ger dock inte 
upphov till samma eko som övriga utredningar, den refereras inte i de 
fortsatta diskussionerna på samma sätt som de utredningar som beskrivits 
ovan. Utredningen ”Tar statliga myndigheter regionalpolitiskt ansvar?” är en 
kartläggning av ett urval statliga myndigheter som direkt påverkar 
förhållandena för gles- och landsbygdens befolkning. I betänkandet beskrivs 
hur:  
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Glesbygdsverket anser att det finns brister i hänsynstagandet till 
regionalpolitiska mål och att detta i första hand beror på bristande styrning 
och uppföljning från regeringens sida. Verket rekommenderar därför 
regeringen att förtydliga och konkretisera de regionalpolitiska målen för 
statens verksamheter. Detta kan ske genom regleringbrev för 
myndigheterna och avtal för affärsverksamheterna. Vidare krävs 
redovisning av hur målen tillgodoses […] I rapporten betonas att det är 
stor skillnad mellan myndigheter, affärsdrivande verk och statliga bolag. 
Myndigheterna kan avkrävas all den regionalpolitiska hänsyn som 
regeringen önskar (1999/2000:NU14, s 22).  

För att summera analysen av regionalpolitik i otakt, konstaterar jag att 
regionalpolitiken i detta skede präglas av en diskursiv rubbning; att tre olika 
myter försöker att stabilisera den flytande regionalpolitiken och försluta 
dislokationen. Det politiska tar sig tydliga uttryck i detta skede där debatten 
tydligt visar att det finns en rad olika krav, utan olika rationaliteter, som ställs 
på regionalpolitiken. Det finns på så vis tydliga konfliktdimensioner i 
regionalpolitiken, vilket på ett konkret politiskt plan inte minst tar sig uttryck 
i att utskottsoppositionens syn på regionalpolitiken representerar utskottets 
ställningstagande. Jämställdhet i regionalpolitiken är en konfliktfråga som gör 
att majoriteten inte kommer överens om utredningsdirektiven till 
regionalpolitiska utredningen. Denna utredning kommer sedan att få stort 
utrymme i utskottsdebatten.  

 

DEN OKLARA REGIONALPOLITIKEN  

Den andra perioden som analytiskt urskilts i materialet har jag valt att kalla 
den oklara regionalpolitiken. Detta val av term syftar till att belysa hur 
regionalpolitiken i detta skede är såväl ”ofärdig” som ”otydlig”. 45 
Regionalpolitiken börjar nu stabiliseras genom skapandet av politikområdet 
regional utvecklingspolitik, samtidigt som det av debatten att döma 
fortfarande är relativt osäkert vad denna nya politik innebär. Detta 
resonemang utvecklar jag nedan. Jag börjar med att beskriva hur utskottet 
resonerar kring regional politik innan den nya regionalpolitiska propositionen 
En politik för tillväxt och livskraft i hela landet (prop. 2001/02:4) presenterats och 
hur regionalpolitiska utredningen artikuleras i utskottets betänkanden. Sedan 

                                            
45 Med ofärdig menar jag inte att regionalpolitiken – eller politik i allmännhet – någonsin 
är ”färdig”. Jag menar dock att politikområdet, trots den nya propositionen, fortfarande är 
oklar och i fortsatt diskursiv förändring utifrån det 15-åriga perspektiv som studeras i 
denna avhandling.  
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följer en beskrivning av hur den diskursiva rubbningen försluts genom en ny 
representation av regional politik i form av regionala tillväxtprogram som tom 
signifikant.  

Regionalpolitiska utredningen presenterar sitt slutbetänkande (SOU 
2000:87) i september 2000 och den rapporteras i Näringsutskottets 
betänkande 2000/01:NU2 Regional utjämning och utveckling, i samband med 
budgetpropositionen. I anslutning till regeringens resultatredovisning 
beskrivs att det i budgetpropositionen framgår att de nuvarande målen för 
den lilla regionalpolitiken, det vill säga politikområdet regionalpolitik inom 
utgiftsområde 19, är så allmänt hållna så att det är svårt att veta om de 
uppfyllts. Den regionalpolitiska utredningen har därför haft i uppdrag att 
lämna förslag till övergripande mål och delmål inom viktiga politikområden 
för den framtida regionalpolitiken. I direktiven fanns därför ett uppdrag att 
”mäta effekterna av politiken med hänsyn till målen” (2000/2001:NU2, s 
13). Regeringen anför vidare att ”den regionalpolitiska utredningens arbete 
säkerligen kommer att vara ett viktigt beslutsunderlag vid utformningen av 
den framtida regionalpolitiken” (2000/2001:NU2, s 14).  

I betänkandet ges vidare en summarisk sammanfattning av utredningens 
resultat och sätt att resonera. För det första beskrivs hur utredningen 
föreslagit en avveckling av den särskilda regionalpolitiken genom att 
politikområdet ska integreras i övriga politikområden. Vidare har 
utredningen föreslagit att den geografiska koncentrationen till vissa utsatta 
områden ersätts av en ”politik för hela landet”. Utgångspunkten är 
regionalpolitikens två mål:  

Två mål kan urskiljas för regionalpolitiken: dels åtgärder som syftar till att 
skapa förutsättningar för tillväxt i alla regioner, dels åtgärder för att 
åstadkomma en rimlig fördelning av välståndet mellan olika regioner 
(2000/01:NU2, s 15).  

För att uppfylla dessa mål föreslår utredningen tre typer av politiska 
åtgärder, regional strukturpolitik, regional stimulanspolitik och regional 
välfärdspolitik. Regional tillväxtpolitik föreslås som ett övergripande begrepp 
som inrymmer regional strukturpolitik och regional stimulanspolitik. Den 
regionala välfärdspolitiken, regionalpolitikens omfördelande funktion, 
artikuleras på så vis inte som en del av den regionala tillväxtpolitiken. En 
regional strukturpolitik exemplifieras med regional anpassning av 
infrastruktur, regional stimulanspolitik med processer och projekt och med 
regional välfärdspolitik menas den politik som ”skall garantera alla 
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medborgare grundläggande välfärd och rimlig tillgång till samhällsservice, 
oaktat tillväxtförutsättningarna” (2000/01:NU2, s 15). På så vis artikuleras 
att alla regioner inte har samma tillväxtförutsättningar, samtidigt som en mer 
regionalt inriktad tillväxtpolitik föreslås:  

Enligt utredningens uppfattning bör olika regionalt inriktade åtgärder för 
att skapa välfärd respektive ekonomisk tillväxt fungera integrerat med 
övriga områden. Det finns med detta synsätt ingen anledning att t.ex. 
särskilja de regionalpolitiska företagsstöden från övrig politik från 
företagsutveckling. Utredningen föreslår därför att regionalpolitiken i sin 
nuvarande form avvecklas och ersätts med en lokalt och regionalt anpassad 
välfärds- och tillväxtpolitik (2000/01:NU2, s 16).  

I utredningen beskrivs att det finns brister i tillgång på information och 
analyser av den regionala utvecklingen. Förslaget som läggs fram är att den 
regionala strukturpolitiken bör fokusera på frågor som rör infrastruktur, 
”eftersom småföretag anser att fungerande vägar är en av de viktigaste 
frågorna för utveckling”, samt utbildningssystemet som anses påverka 
”arbetsmarknadens möjligheter att rekrytera högskoleutbildad arbetskraft” 
(2000/01:NU2, s 17). Inom ramen för en regional stimulanspolitik föreslås 
ett nationellt program för entreprenörskap och lokal utveckling. Generella 
program och lösningar förespråkas framför företagsstöd. Bristen på 
riskkapital artikuleras som ett problem, ett problem som bör lösas genom 
skatteavdrag snarare än genom statliga riskkapitalbolag. Målet för den 
regionala välfärdspolitiken föreslås vara ”en likvärdig välfärdsnivå i hela 
landet” (ibid.:18). I huvudsak diskuteras betydelsen av det kommunala 
skatteutjämningssystemet, men även förslag som reseavdrag vid 
arbetspendling och sänkta skatter.  

Med anledning av den regionalpolitiska utredningen beskrivs hur regeringen 
avser att lägga fram en regionalpolitisk proposition under senare hälften av 
2001. På grund av detta argumenteras det för att utskottet avstår från att 
göra en detaljerad bedömning av alla de områden som berörs i de motioner 
som behandlar Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande.  På så vis 
intar utskottsmajoriteten en avvaktande hållning i detta skede, med undantag 
för ställningstagandet att kvinnor skall ha samma möjligheter som män inom 
regionalpolitiken (2000/01:NU2, s 1). I sammanfattningen skrivs att utskottet är 
enigt i ställningstagandet att hela regionalpolitiken tas upp till omprövning:  

När det gäller den allmänna inriktningen av regionalpolitiken välkomnar 
ett enhälligt utskott att såväl mål och medel som helhet och delarna inom 
regionalpolitiken tas upp till omprövning (2000/01:NU2, s 1).  
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Utskottet förhåller sig i sina ställningstaganden till utredningens resultat och 
de förändringar som anses ha förändrat samhället och förutsättningarna för 
regionalpolitiken: den snabba internationaliseringen av ekonomin, EU-
medlemsskapet, avregleringen av marknader, IT-utvecklingen och behovet 
av att sanera statsfinanserna. I relation till den diskussion om 
regionalpolitiken som speglades i utskottsbetänkandena under föregående 
period (”regionalpolitik i otakt”) är det märkbart att utredningen främst 
stödjer de argument som förts fram om att regionalpolitiken ska ligga på ett 
generellt plan och främja konkurrenskraft och tillväxt. Utskottsmajoriteten 
förhåller sig relativt avvaktande till den framtida regionalpolitiken, två 
kommentarer som kan tolkas som ställningstaganden görs dock. Dels handlar 
det om kvinnnor och mäns villkor i regionalpolitiken och att utredningen inte 
behandlat dessa frågor med ingående:  

Den regionalpolitiska utredningen framhåller (s. 267) att det inte har varit 
möjligt att inom utredningstiden behandla olika jämställdhetsfrågor 
tillräckligt ingående; utskottet beklagar detta. Självfallet bör kvinnor ha 
samma möjligheter som män, inom regionalpolitiken liksom inom övriga 
områden. Ytterligare ansträngningar för att uppnå detta mål är angelägna. 
Regionalpolitikens alla områden, bl.a. riskkapitalförsörjning och 
regionalpolitiska företagsstöd, bör införliva samhällets jämställdhetsmål i 
enlighet med den s.k. mainstreamingpolitiken (2000/01:NU2, s 24). 

Denna kritik artikuleras på så vis från vad jag förstår som en 
deltaganderationalitet. Samtidigt betonas vikten av att den framtida 
regionalpolitiken, oavsett hur den formas, inte enbart fokuserar på tillväxt 
utan också på fördelning:  

Utskottet har noterat att den regionalpolitiska utredningen var enig om 
indelningen av regionalpolitiken i regional strukturpolitik, regional 
stimulanspolitik och regional välfärdspolitik samt om de övergripande 
målen och delmålen. Även utskottet vill betona vikten av balans mellan 
tillväxtåtgärder och fördelningsåtgärder inom regionalpolitiken – oavsett hur området 
struktureras (2000/01:NU2, s 24 min betoning). 

Vidare framförs denna form av argument, element i vad jag förstår som en 
deltaganderationalitet och en fördelningsrationalitet, i såväl 
Socialdemokratiska som vänsterpartistiska motioner som behandlas:  

I motion 2000/01:N304 (v) kritiseras att kvinnor inte har samma möjligheter inom 
regionalpolitikens område som män. Enligt motionärerna krävs kraftigare 
insatser, bl.a. genom kompetenshöjande fortbilding om könsperspektivet 
till aktörer inom regionalpolitiska och ekonomiska områden 
(2000/01:NU2, s 20, min betoning). 
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I motion 2000/01:N339 (s) efterfrågas en nationell politik för utjämning med 
solidaritet som främsta kännemärke. Nuvarande regionalpolitiska stödformer 
har, enligt motionärerna, i allt väsentligt fungerat bra och de känner därför 
tveksamhet inför den regionalpolitiska utredningens förslag om avveckling 
av vissa stödformer” (2000/01:NU2, s 19 min betoning).  

En kraftfull regionalpolitik efterlyses i motion 2000/01:N357 (s). Stöd till 
investeringar och utvecklingsprojekt, utbildningssatsningar och goda 
kommunikationer bör ingå i en sådan politik (2000/01:NU2, s 19 min 
betoning). 

Såväl Moderaterna och Folkpartiet som Kristdemokraterna stödjer, i sina 
särskilda yttranden om anslag inom utgiftsområde 19, regionalpolitiska 
utredningens förslag om att avveckla regionalpolitiken i dess nuvarande form 
(2000/01:NU2). Även motioner från dessa partier som behandlas under 
punkten ”den allmänna inriktningen av regionalpolitiken” bekräftar 
regionalpolitiska utredningens slusatser och förslag till exempel att en 
nedsättning av sociala avgifter anses kunna innebära att ”de selektiva 
företagsstöden kan avvecklas” (m). Samtidigt framförs i en reservation mot 
den allmänna inriktningen av regionalpolitiken att Moderaterna, 
Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet vill se en regionalpolitik 
som bidrar:  

[…] till utvecklingen av livskraftiga regioner i hela landet. Det handlar 
bl.a. om att förstärka glesbygdsregionernas konkurrenskraft och 
utvecklingsmöjligheter samt att förbättra möjligheterna för företagande 
och arbete. Vad som krävs är en genuin förståelse för företagandets villkor. 
I stället för den hittillsvarande inriktningen på många olika och komplicerade 
bidragsformer bör strävan vara att näringslivet skall ges mer generella villkor och 
ett bättre klimat för företagande och entreprenörskap. Då elimineras 
riskerna att företagsstöd och bidrag snedvrider konkurrensen, vilket minskar 
effektiviteten i samhällsekonomin. Vidare krävs en decentralisering för att 
få till stånd en hållbar utveckling. 

Särskilt viktigt är det att skapa förutsättningar som gör att s.k. 
mikroföretag, ofta med kvinnor som drivande kraft, och andra små företag 
stimuleras att växa liksom att nya företag startas. En bredare öppning för 
konkurrens inom den offentliga sektorn skulle i många fall gynna kvinnors 
företagande. 

Utskottet förordar en politik som mobiliserar och uppmuntrar människor att ta egna 
initiativ och ta ansvar för både sig själva och sin bygd. Varje region och varje bygd 
har sin styrka och sina möjligheter som bäst kan tas till vara genom lokala initiativ. Ett 
mer dynamiskt företagande och fler riktiga arbeten kräver insatser i 
huvudsak på andra områden än det regionalpolitiska området, nämligen i 
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första hand i fråga om skatterna, arbetsmarknaden, transportsektorn och 
kunskapsutvecklingen (2000/01:NU2, s 49 min betoning). 

De fyra partierna artikulerar på så vis i sin reservation 
konkurrensrationalitetens logik, samtidigt som element ur 
deltaganderationaliteten (kön) införlivas i konkurrensrationalitetens inre 
logik. Det vill säga att kön inte artikuleras i termer av deltagande utan i 
termer av tillväxtskapande resurs.  

I samband med regeringens regionalpolitiska proposition En politik för tillväxt 
och livskraft i hela landet slås delområdet ”regional näringspolitik” samman med 
”regionalpolitik” till en ”regional utvecklingspolitik”. Denna proposition 
behandlas i huvudsak i två betänkanden. I betänkandet 2001/02:NU2 
Regional utveckling och utjämning behandlar utskottet primärt två frågor med 
anledning av den regionalpolitiska propositionen, ”Glesbygdsverkets 
framtida roll” samt förslaget att avskaffa de regionalpolitiska stödformerna 
”lån till regionala investmentbolag” respektive ”småföretagsstöd”. Detta 
betänkande behandlas vid samma utskottsmöte som betänkande 
2001/02:NU4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet då propositionen som 
helhet behandlas. I redogörelsen av propositionens huvudsakliga innehåll 
beskrivs hur:  

Målet för den nya politiken föreslås vara väl fungerande och hållbara 
lokala arbetsmarknadsregioner med god servicenivå i alla delar av landet. 
De viktigaste långsiktiga strategierna och instrumenten för den nya 
politiken skall vara ökad sektorssamordning och regionala 
hänsynstaganden inom olika politikområden. Regionala tillväxtprogram, 
baserade på nuvarande regionala tillväxtavtal, utgör grunden i arbetet. I propositionen 
föreslås och presenteras ett antal utvecklingsfrämjande åtgärder i syfte att 
uppnå starkare regioner och kommuner, ökad kunskap och kompetens, 
stärkt företagsamhet och ett utvecklat entreprenörskap, lokal utveckling 
och attraktiva livsmiljöer samt en god servicenivå (2001/02:NU4 s 11).  

I likhet med tidigare diskussioner om regionalpolitikens förhållande till andra 
politikområden slås fast att det inte i första hand är ”åtgärder inom ramen 
för politikområdet regionalpolitik som är avgörande för den regionala 
utvecklingen och möjligheterna att uppfylla de regionalpolitiska målen” 
(2001/02:NU4, s 14). Det är regionalpolitiska hänsynstaganden inom andra 
politikområden som anses vara av störst betydelse för utvecklingen. I 
betänkandet artikuleras tolv politikområden som anses vara av särskild 
betydelse: näringspolitik, arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik, 
transportpolitik, IT-politik, landsbygdspolitik samt politik för utveckling av 
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areella näringar, storstadspolitik, kommunalekonomiska insatser, 
kulturpolitik, jämställdhetspolitik, miljöpolitik och utrikespolitiska insatser. 
Det beskrivs vidare hur den gällande regionalpolitiken präglas av en särskild 
gles- och landsbygdsdimension vars betydelse i och med den nya regionala 
utvecklingspolitiken sägs minska i betydelse (2001/02:NU4, s 19).  

De regionala tillväxtavtalen som tidigare utgjort det huvudsakliga 
instrumentet inom den regionala näringspolitiken ersätts nu av regionala 
tillväxtprogram som ska utgöra grunden i den regionala utvecklingspolitiken. 
En intressant detalj i representationer av den nya regionala 
utvecklingspolitiken i utskottets betänkande är diskussionen om den stora och 
den lilla regionalpolitiken. I Kristdemokraternas kommittémotion föreslås att 
begreppen den stora och lilla regionalpolitiken avskaffas: ”Istället bör de 
regionalpolitiska frågorna integreras i skatte-, närings-, arbetsmarknads-, 
miljö-, och jordbrukspolitik. Betoningen bör ligga på generella åtgärder” 
(2001/02:NU4, s 19). Utskottets ställningstagande är att avstyrka 
motionsförslaget ”som innebär att politikområdet Regionalpolitik i stort sett 
skulle försvinna” (2001/02:NU4, s 20). Samtidigt slår utskottet fast att 
omläggningen av politikområdet Regionalpolitik också ska innefatta regional 
näringspolitik och benämnas Regional utvecklingspolitik, och att ”den stora 
regionalpolitiken” kommer att försvinna som begrepp. Samtidigt som den 
lilla regionalpolitikens tidigare mål, som präglats av en tydlig 
fördelningsrationalitet, är märkbart frånvarande i den nya regionala 
utvecklingspolitiken försvinner också den stora regionalpolitiken som 
begrepp.46  

I betänkandet beskrivs hur genomförandet av en ny regional 
utvecklingspolitik ska bygga på sju olika strategier. Den första strategin är 
utvecklad styrning av statlig verksamhet, att statliga myndigheter ska verka 
för att de regionalpolitiska målen uppnås. Här bör särskilt riksdagens 
principer för lokalisering av statlig verksamhet uppmärksammas och beaktas. 
Den andra strategin är vad som beskrivs som en utvecklad helhetssyn mellan 
politikområden, det vill säga att hänsyn ska tas inom andra politikområden. 
Här nämns också att regionala samverkansorgan ska kunna bildas i länen 
från år 2003, och som ska ansvara för att utarbeta program för länets 
utveckling:  

                                            
46 Den lilla regionalpolitikens mål var att ”underlätta för näringslivet i regionalpolitiskt 
prioriterade områden att utvecklas så att de bidrar till att uppfylla målen för 
regionalpolitiken” (1998/99:NU2, s 6) 
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Genomförandet av politiken för regional utveckling […] ska ske genom 
insatser inom de politikområden vars investeringar och insatser har stor 
strukturell betydelse för den regionala utvecklingen. Härmed avses främst 
regional utvecklingspolitik, näringspolitik, arbetsmarknadspolitik, 
utbildningspolitik, transportpolitik, de delar av forskningspolitiken som 
berör utvecklingen av innovationssystem, landsbygdspolitik och areella 
näringar samt kulturpolitik. Statens roll skall mer inriktas på att stödja och 
samordna lokala initiativ och lokalt utvecklingsarbete (2001/02:NU4, s 21).  

En tredje strategi är tydlig ansvarsfördelning mellan stat och kommuner. Ett 
effektivt arbete för regional utveckling anses kräva en nära samverkan mellan 
staten och den kommunala nivån. Partnerskap skrivs här fram som en 
lämplig arbetsform och det argumenteras för att erfarenheterna av denna 
samverkan hitintills varit goda. Samtidigt poängteras att det är av ”stor vikt 
att partnerskapens sammansättning breddas och tar vara på kompetens 
också hos kvinnor och personer med invandrarbakgrund” (2001/02:NU4, s 
22). En fjärde strategi rör ”lärande och program som instrument för 
utveckling”. Uppföljning och utvärderingar ska användas för att utveckla 
lärandet i den regionala utvecklingspolitiken.47 Den femte strategin betonar 
vikten av regionala jämförelser som drivkrafter för förändring: ”jämförelser 
mellan regioner, nationellt och internationellt, kan bidra till att förstärka det 
egna utvecklingsarbetet och bli ett kraftfullt verktyg för förändring” 
(2001/02:NU4, s 22). Den sjätte strategin rör förhållandet mellan den 
regionala utvecklingspolitiken och EG:s struktur- och regionalpolitik där 
regeringen strävar efter en samverkan mellan den nationella politiken och 
EUs politik. Den sjunde och sista strategin rör riktade åtgärder. Dessa 
åtgärder ska enligt regeringen primärt ske genom de politikområden vars 
investeringar och insatser har stor strukturell betydelse för den regionala 
utvecklingen. Åtgärderna syftar till starkare regioner och kommuner, ökad 
kunskap och kompetens, stärkt företagsamhet och utvecklat entreprenörskap, 
lokal utveckling och attraktivare livsmiljöer samt en god servicenivå 
(2001/02:NU4).  

Min tolkning är att regional utvecklingspolitik i stor utsträckning 
representeras i termer av politikens form, snarare än innehåll – en gräns som 
kan vara svår att dra men som i fallet med den nya regionala 
utvecklingspolitiken sätter fingret på den vaghet som den nya propositionen 

                                            
47 Jag vill i detta sammanhang uppmärksamma läsaren på den analys som görs i kapitel 
sex, där ett regionalt policynätverk analyseras med utgångspunkt i ett projekt som bland 
annat handlar om ”policylärande” (SLIM).  
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och utskottets ställningstagande till densamma präglas av. De regionala 
tillväxtprogrammen artikuleras som ”basen” i arbetet för regional utveckling. 
Tidigare erfarenheter från arbetssättet i regionala tillväxtavtal beskrivs som 
goda, samtidigt som vikten av mer jämställda tillväxtprogram betonas av 
utskottet:  

Arbetssättet [har] resulterat i ett ökat samförstånd mellan olika parter och 
en ökad insikt om egenansvaret för regionens utveckling. […] arbetet med 
den regionala näringspolitiken och tillväxtavtalen handlar om att ge alla 
delar av landet möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och på egna 
villkor, redovisas det. Utgångspunkten är att besluten skall fattas av dem som 
berörs, att ansvaret skall tas lokalt och regionalt och att så många människor 
som möjligt skall engageras. […] Tillväxtavtalen präglades således enligt 
utskottets uppfattning av det underifrånperspektiv och den anpassning till 
regionala och lokala förhållanden som enligt utskottets uppfattning 
efterfrågades i de då aktuella motionerna. […] Utskottet redovisade sin 
uppfattning att det är helt oacceptabelt att jämställdhetsperspektiv nästan helt saknas 
och utgick från att regeringen […] kommer att tillse att jämställdhetsfrågan 
lyfts fram på ett mer påtagligt sätt (2001/02:NU4, s 32f min betoning).  

Dessa synpunkter lyfts inte enbart fram av utskottsmajoriteten, även 
utskottsoppositionen i form av Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet 
och Centerpartiet lyfter i en reservation fram vikten av att företag, kvinnor 
och invandrare involveras i framtagandet av de regionala 
tillväxtprogrammen (2001/02:NU4, s 102 f). Vid en läsning av 
sammanfattningen av det betänkande där propositionen bereds framträder 
en bild av relativt stor enighet inom utskottet:  

Utskottet stödjer enhälligt regeringens förslag att det tidigare politikområdet 
regionalpolitik och delområdet regional näringspolitik slås samman och 
bildar ett nytt politikområde, som benämns regional utvecklingspolitik. 
[…] Ett enigt utskott anser vidare att de senaste årens utrednings- och 
utvecklingsarbete har utmynnat i framåtsyftande lösningar i och med 
regeringens förslag till nytt mål för regionalpolitiken […] (2001/02:NU4, s 
1). Ett enigt utskott anser att det är en viktig uppgift inom närings- och 
regionalpolitiken att särskilt stödja kvinnors företagande. Synen på 
instrumenten inom ramen för en sådan politik varierar dock […] 
(2001/02:NU4, s 2). Enhälligt anser utskottet att kärnpunkten är att det lokala 
utvecklingsarbetet bygger på underifrånperspektivet, vilket kan leda till att 
lokal identitet skapas och att den lokala demokratin förnyas 
(2001/02:NU4, s 3 min betoning).  

Samtidigt reserverar sig oppositionen mot regeringens föreslagna strategier. 
Även om utskottsoppositionen uttalat en viss skeptisism mot de regionala 
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tillväxtavtalen och de nya regionala utvecklingsprogrammen är det en form 
som alla partier ställer sig bakom.48  

I riksdagsdebatten där de båda betänkanden som rör den aktuella 
propositionen diskuteras artikuleras också regionala tillväxtsprogram som 
grunden i den nya regionala utvecklingspolitiken (Riksdagens protokoll 
2001/02:46). Regional utvecklingspolitik representeras på så vis i detta skede 
i stor utsträckning genom de regionala tillväxtprogrammen. Läsningen av 
utskottets betänkanden, den aktuella propositionen och riksdagsdebatten 
illustrerar hur de regionala tillväxtprogrammen utgör en tom signifikant i 
representationen av regional politik. Detta innebär att de regionala 
tillväxtprogrammen inkorporerar element ur alla tre rationalitetssystem som 
artikulerats under den föregående perioden av organisk kris.49   

I riksdagsdebatten inleds diskussionen om regionalpolitiska utredningen, den 
nya propositionen och en ny regional utvecklingspolitik med Reynoldh 
Furustrands (s) anförande där han beskriver de förslag som läggs fram i 
propositionen och de strategier som ska användas för att nå målet ”en 
hållbar regional utveckling – ekonomiskt, socialt och ekologiskt – i alla delar 
av vårt land”. Samtidigt beskrivs hur målet för den nya regionala 
utvecklingspolitiken ska vara ”väl fungerande och hållbara lokala 
arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av vårt land”. 
Furustrand betonar att det är genom regionalpolitiken som jämlika villkor kan 
skapas mellan olika delar av landet. Furustrand artikulerar också hur det 
tidigare arbetet med regionala tillväxtavtal lett till ett intresse att mobilisera 
krafter för den egna regionens utveckling, att det stärkt företagens 

                                            
48  Oppositionen har i tidigare betänkanden ställt sig tveksamma till de regionala 
tillväxtavtalen i den regionala näringspolitiken och problematiserat att dessa är ett uttryck 
för statlig styrning (Regionala tillväxtavtal skulle förhandlas med regeringen). Men de har 
också artikulerat att ”det finns en inbyggd risk […] att särintressen – så som särskilda 
företag, brancher och regioner – kan komma att gynnas på bekostnad av andra. I så fall fall 
hämmas tillväxten istället för att främjas, menar reservanterna” (2000/01:NU7, s 111, se 
också 2001/02:NU4, s 33).  
49 Eftersom regional politik, artikulerad som en ny regional utvecklingspolitik, framstod som 
väldigt vag vid mina första läsningar av aktuella utskottsbetänkanden läste jag både 
riskdagsdebatten och regeringens proposition på området. Regionala tillväxtprogram som 
basen i den regionala utvecklingspolitiken reatikuleras också i den aktuella propositionen. 
Regeringen skriver till exempel att ”Regionala tillväxtprogram, baserade på nuvarande 
tillväxtavtal, utgör grunden för arbetet” (Prop. 2001/02:4, s 1); ”En stor del av insatserna 
inom den regionala utvecklingspolitiken skall genomföras inom ramen för de regionala 
tillväxtprogrammen” (Prop. 2001/02:4, s 112); samt att ”De regionala tillväxtprogrammen 
bör utgöra basen i det långsiktiga arbetet för en hållbar regional utveckling” (Prop. 
2001/02:4, s 115 samt 119). 
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engagemang för regional utveckling, att jämställdhets- och miljöfrågor kunnat 
lyftas i detta arbete och att de i praktiken utvecklats till ett viktigt 
samordningsinstrument i regionalpolitiken. Samtidigt som Furustrand betonar 
vikten av att tillväxten i hela landet ska tas tillvara argumenterar han för att 
det fortfarande kan vara nödvändigt att stimulera tillväxten i vissa 
regionalpolitiskt prioriterade områden. Han menar att detta kan göras 
genom regionförstoring och en ökad rörlighet mellan regioner. När det gäller de 
regionala tillväxtprogrammen så visar Furustrands debattinlägg i sig hur de 
absorberar element ur alla de olika krav som tidigare artikulerats i 
representationen av en ny regional politik – konkurrensrationaliteten 
(mobilisering), deltaganderationaliteten (jämställdhet) men också 
fördelningsrationaliteten (jämlikhet, samordning). För det första så artikuleras 
hur de regionala tillväxtprogrammen kan ses som ett samordningsinstrument 
för ett statligt helhetsperspektiv, vilket jag tolkar som ett uttryck för 
fördelningsrationalitetens element:  

Om ett kommunalt samverkansorgan bildas så menar vi från majoritetens 
sida att detta bör fatta beslut om förslag till regionalt tillväxtprogram. Det 
ska ske utifrån ett statligt helhetsperspektiv. Där ska bl.a. länsstyrelsen 
kunna yttra sig till regeringen om detta program. Och därefter kommer 
nationella intressen att kunna läggas på programmen innan de fastställs av 
regeringen (Prot. 2001/02:46, anf. 1, Reynoldh Furustrand, s). 

Fördelningsrationaliteten är relativt marginaliserad i debatten och artikuleras 
främst i termer av elementen sammanhållning och statlig helhetssyn. Regionala 
tillväxtprogram artikuleras dock frekvent genom deltaganderationalitetens 
element. Till exempel artikuleras hur de regionala tillväxtprogrammen kan 
skapa lokalt engagemang och delaktighet, men att arbetet med att ta fram 
regionala tillväxtprogram därför också måste bli mer jämställt och bygga på 
ett brett deltagande:  

[…] även fortsättningsvis anser utskottsmajoriteten att näringslivets behov 
och deltagande bör vara en grundläggande faktor i utvecklingsprocessen 
och instämmer vidare med regeringen om att målet om ekologisk 
hållbarhet och jämställdhet bättre bör komma till uttryck i det fortsatta arbetet [med 
regionala tillväxtprogram] (Prot. 2001/02:46, anf. 1, Reynoldh 
Furustrand, s, min betoning). 

Tillväxtprogrammen är väldigt viktiga för att skapa tillväxt. Även 
småföretagare, kvinnor, ungdomar, invandrare och andra grupper måste få vara 
delaktiga redan från början för att tillväxtprogrammen ska nå målen, det 
vill säga att det ska vara de lokala förutsättningarna för att skapa tillväxt 
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som ska vara avgörande i arbetet (ibid, anf. 7, Gunilla Wahlén, v, min 
betoning).  

Regionalpolitik innebär för mig som centerpartist att riksdagen fastställer 
vissa ekonomiska ramar för att skapa likvärdiga villkor för utsatta regioner. 
Därutöver behöver riksdagen ta beslut som ger mer befogenheter till 
regioner och kommuner. Genom att flytta ut makten och ansvaret till regionerna 
tar vi bäst till vara de lokala förutsättningarna och initiativen och kan 
stoppa den regionala och sociala klyvningen i landet. Detta främjar också 
jämställdheten (ibid, anf. 66, Viviann Gerdin, c, min betoning).  

Jämställdhet i regionalpolitiken är vid denna tidpunkt en av de frågor som 
står högt på dagordningen och diskuteras flitigt i debatten. 
Jämställdhetsmainstreaming är en generell strategi som utskottsmajoriteten 
ställt sig bakom (2001/02:NU4, s 2). Moderaterna, Kristdemokraterna och 
Folkpartiet för fram en ökad etableringsfrihet i den offentliga sektorn och 
andra avregleringar som strategi för att främja kvinnors företagande. 
Centerpartiet driver vid denna tidpunkt förslaget att modellen med kvinnliga 
affärsrådgivare och resurscentrum permanentas och även överförs till 
invandrarföretagare (2001/02:NU4, s 2).  

De två strategier för jämställd regionalpolitik som återfinns i den framlagda 
propositionen är mainstreaming och särskilda insatser för kvinnor. En 
utskottsledamot som representerar Vänsterpartiet, Siv Holma, pekar i 
debatten på problematiken med dessa strategier. För det första menar hon 
att de riktade åtgärderna är alldeles för begränsade för att en reell förändring 
ska komma till stånd. För det andra menar hon att resurscentrum, om det 
ska fungera i praktiken, kräver att ”man har kunskap om den rådande 
könsmaktsordning som vi lever i”. Den struktur som könsmaktsordningen 
utgör artikuleras som en samhällsstruktur som ständigt reproduceras, där 
män har stor makt och kvinnor liten makt, där män är överordnade och 
kvinnor underordnade, där män är norm och där kvinnor är undantag. 
Jämställdhetspolitikens syfte är att bryta denna struktur och jämställdhet 
artikuleras på så vis som en fråga om makt- och resurser.  

I riksdagsdebatten lyfter också Siv Holma den rapport som en expertgrupp 
ledd av jämställdhetsdirektören i Västra Götaland skrivit om jämställdhet i 
regionalpolitiken; ”Om regionalpolitiken blev jämställd: 
jämställdhetsperspektiv på regionalpolitik”. Dels lyfts de förslag som 
rapportförfattarna lagt fram; att kvotera regionala utvecklingsresurser; att 
statliga bidrag för regional utveckling skall hållas inne om de inte fördelas 
rättvist mellan könen och att riktade insatser som lokala eller regionala 
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utvecklingscentrum för kvinnor, bättre möjligheter till småskaligt riskkapital 
samt att stimulans till småskaligt företagande fortsättningsvis ska finansieras. 
Ett förslag i rapporten som inte uppmärksammats lyfts: att det krävs mer 
heltäckande genusanalyser av regional utveckling som kan utgöra underlag 
för framtidens regionalpolitik. Siv Holma argumenterar för att det återstår 
en hel del att göra för en jämställd regionalpolitik och är kritisk till utskottets 
ställningstagande i dessa frågor eftersom hon menar att enbart den ena 
metoden för en jämställd regionalpolitik nämns, mainstreaming: ”Jag saknar 
motivet som grundar sig på den andra metoden, dvs. särskilda insatser för 
kvinnor”. Holma argumenterar vidare för specifika åtgärder för en jämställd 
regionalpolitik; för det första att andelen kvinnor i de regionala partnerskap 
som ska utarbeta regionala tillväxtprogram måste öka, och att detta är en 
fråga om samhällets demokratiska utveckling. För det andra att 
partnerskapen måste breddas och inkludera lokala och regionala 
resurscentrum och länsstyrelsernas jämställdhetsfunktion. För det tredje 
artikulerar Holma kravet att åtgärder för ett stärkt entreprenörskap och 
företagande måste komma kvinnor och män till del i lika stor utsträckning 
samt att affärsrådgivning till kvinnor även fortsättningsvis ska vara en del av 
lokal och regional näringslivsservice (Prot. 2001/02:46, anf. 61, Siv Holma, 
v).  

Samtidigt som de regionala tillväxtprogrammen diskuteras i termer av lokalt 
engagemang, deltagande och inflytande kan de också artikuleras utifrån 
kravet på en tillväxt- och konkurrensfrämjande politik, utifrån 
konkurrensrationalitetens element. I ett replikskifte ställer vänsterpartisten 
Gunilla Wahlén frågan till Harald Bergström (kd) om hur de kan vara emot 
regionala tillväxtprogram:  

Ni förordar en politik som kräver underifrånskap och delaktighet. Men varför är ni då så 
emot de regionala tillväxtprogrammen, som kräver delaktighet av småföretagare, av 
kvinnor och av ungdomar för att utveckla den regionala politiken? Vilken 
annan modell tycker ni att man ska ha för att få tillväxt i små kommuner, i 
små regioner och i hela landet? (Prot. 2001/02:46, anf. 17, Gunilla 
Wahlén, v, min betoning).  

Efter ett replikskifte svarar Harald Bergström på en återupprepad fråga från 
Wahlén:  

Jag har varit skeptisk till tillväxtprogrammen, Gunilla Wahlén, men inte 
motståndare. Jag har inte dödförklarat dem. Jag tror och avläser att ett 
underifrånperspektiv närmare företagandet skulle kunna ge ett bättre resultat, ge 
en hävstångseffekt på det svårfångade tillväxtkapitalet i våra län. Det 
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efterlyser jag. Det ligger bakom våra tankar (Prot. 2001/02:46, anf. 20, 
Harald Bergström, kd, min betoning).   

Harald Bergström beskriver hur de regionala tillväxtprogrammen skulle 
kunna vara bra om de blir en kommunal, lokal, angelägenhet.  Samtidigt 
kritiseras regeringens proposition och den regionala utvecklingspolitiken för 
att den inte i tillräcklig utsträckning inriktas på att eliminera tillväxthinder. I 
Ola Sundells (m) anförande blir det också tydligt hur regionala tillväxtavtal 
och tillväxtprogram skapar enighet när de representeras som ett sätt att 
skapa samverkan och samarbete, som obyråkratiska och effektivare sätt att 
skapa regional utveckling:  

Tillväxtavtalen har ju varit regeringens lans eller instrument i 
regionalpolitiken och näringspolitiken. Med dessa samverkansorgan skulle 
Sverige frälsas. Från moderat horisont var vi tveksamma till styrkan i den 
här medicinen, och de utvärderingar som har gjorts har väl också gett oss 
rätt på den punkten. Tillväxtavtalen har blivit en papperstiger som kanske 
rentav har hindrat det regionala utvecklingsarbetet. Ansatsen var god: att 
genom samverkan och samordning mellan statliga myndigheter försöka 
åstadkomma nya resurser, men utvärderingarna pekar ju i en riktning mot 
samarbetsgrupper mer än kraftfulla obyråkratiska lösningar. Mycket snack 
och lite verkstad har det varit, och det är väl något som vi tyvärr känner 
igen (Prot. 2001/02:46, anf. 2, Ola Sundell, m).  

Sundell frågar också i en replik till Siv Holmas (v) uttalande om att riktade 
åtgärder för kvinnor i regionalpolitiken saknas i utskottsbetänkandet att 
regionalpolitiska utredningen konstaterat att ”de selektiva företagsstöden 
missgynnade tjänstesektorn och mjuka sektorer i näringslivet, medan stöden 
konserverade gamla industristrukturer. Därmed drog man också slutsatsen 
att de selektiva stöden missgynnande kvinnors företagande” (Prot. 
2001/02:46, anf. 62, Ola Sundell, m). Sundell ställer således en motfråga till 
Holma om hon anser att ett slopande av de selektiva företagsstöden kan 
gynna ”kvinnlig företagande”. Holma svarar genom att argumentera för att 
problemet med mainstreaming, som hon menar att Sundell förespråkar, är 
att det kräver en medvetenhet om att det råder en viss könsmaktsordning. 
Med den medvetenheten, menar hon, krävs åtgärder som särskilt riktar sig 
till kvinnor (Prot. 2001/02:46, anf. 63, Siv Holma, v).  

Könsmaktsordningen benämns också av Centerpartiets representant 
Vivianne Gerdin som bland annat problematiserar att den svenska 
arbetsmarknaden är världens mest könsuppdelade och präglas av 
löneskillnader mellan kvinnor och män. Gerdin påpekar vidare att det 
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funnits en stor oförmåga att anpassa samhällets insatser till kvinnligt 
företagande och att detta föranledde Centerpartiet att ta initiativ till 
kvinnliga resurscentrum ute i länen och ett nationellt resurscentrum på 
NUTEK. Gerdin menar att behovet av att samla kunskap varit mycket stort 
och att det fortfarande är så (Prot. 2001/02:46, anf. 66, Vivaiann Gerdin, c). 
Samtliga partier ställer sig i betänkandet bakom kvinnliga resurscentrum, 
som i och med propositionen föreslås få ytterligare resurser mellan 2002 och 
2004, men Centerpartiet är det enda parti som i en reservation driver att 
denna verksamhet ska permanentas (2001/02:NU4, s 106f).  

Många av debattörerna i den aktuella riksdagsdebatten var representanter i 
regionalpolitiska utredningen och flera av dem beklagar att regeringens 
proposition blev en besvikelse i relation till vad utredningen kommit fram till 
och föreslagit.50 De flesta debattörerna artikulerar dock att en utveckling mot 
mer lokalt självbestämmande, lokalt ansvarstagande och förutsättningar för 
lokalt utvecklingsarbete är önskvärd. Näringsminister Ulrica Messing 
beskriver också i sitt inlägg i debatten hur de regionala tillväxtprogramen är 
en viktig del i den nya regionala utvecklingspolitiken, samtidigt som det är en 
modern arbetsform. På samma gång är det relativt otydligt hur Messing 
ställer sig i relation till de krav som tidigare ställts på regional politik.  Den nya 
politiken beskrivs i termer av samarbete och att tillväxt skapas på lokal nivå:  

[…] Vi lever i en globaliserad värld, i en värld där händelser på andra 
sidan jorden påverkar både vår ekonomi och våra tankar bara på tiondelen 
av en sekund. Oavsett om vi vill det eller inte måste både företag och 
människor ta hänsyn till konkurrenter och nya idéer som finns i hela vår 
värld. Då kommungränser och nationsgränser spelar en allt mindre roll 
ökar våra möjligheter, samtidigt som vi utsätts för en ökad konkurrens.  

 […] trots de stora skillnader vi ser mellan olika platser i vårt land så finns 
det ändå likheter mellan det som växer och utvecklas. Det är i miljöer där 
innovatörerna, entreprenörerna, eldsjälarna och politikerna samarbetar och bygger nätverk 
som idéerna också får en chans att utvecklas. Det är där man har och får 
förutsättningar för samarbete som det önskvärda också blir möjligt.  

[…] en stor tyngd i propositionen lägger vi vid de regionala tillväxtavtalen, eller 
tillväxtprogrammen, som de kommer att heta från nästa period. De regionala 
tillväxtprogrammen är en modern arbetsform. Det är ett sätt att samarbeta för 
tillväxt och utveckling mellan statliga myndigheter, kommuner, länsstyrelser 

                                            
50 Ordförande för regionalpolitiska utredningen var professor Sture Öberg, ledamöter i 
kommittén var kommunalråd Peter Eriksson, samt riksdagsledamöterna Eskil Erlandsson, 
Reynoldh Furustrand, Ragnwi Marcelind, Ola Sundell, Gunilla Wahlén, Kristina 
Zakrisson och Yvonne Ångström (SOU 2000:87).  
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eller regionledningar, näringsliv, fackliga organisationer och andra aktörer 
på den lokala och regionala nivån.  

[…] Vi tror inte att tillväxten skapas via politiska beslut. Men vi vet att 
besluten kan avgöra förutsättningarna. Vi vet att tillväxten skapas lokalt. Vi 
vet att det runt om i vårt land finns en otålighet och en väntan på att få 
chansen att förverkliga idéer.  

Vi vill uppmuntra och uppmana till samarbete (Prot. 2001/02:46, anf. 40, 
Ulrica Messing, s, min betoning).  

Samtidigt som viss besvikelse uttrycks från oppositionens sida när det gäller 
den nya politiken är den regionala utvecklingspolitiken relativt oklar. Den 
nya regionala utvecklingspolitiken, representerad genom de regionala 
tillväxtprogrammen, kan i detta skede förstås som en tom signifikant som 
inkorporerar element ur samtliga rationaliteter. Tillväxtprogrammen 
artikuleras i termer av nationell sammanhållning, statlig helhetssyn, lokal 
delaktighet, inflytande, demokrati och jämställdhet samt i termer av 
konkurrenskraft, regional mobilisering, entreprenörskap och egenansvar. 
Ekvivalenskedjan för regionala tillväxtprogram kan utifrån läsningen av 
utskottsbetänkande och riksdagsdebatten rekonstrueras på följande sätt:  

Sammanhållning – statlig helhetssyn – delaktighet – lokalt inflytande – 
jämställdhet – regional mobilisering – regionalt egenansvar – 
entreprenörskap – konkurrenskraft  

För att sammanfatta analysen av ”den oklara regionalpolitiken” menar jag 
att det är viktigt att förstå den roll som de regionala tillväxtprogrammen 
spelar i detta skede av diskursiv förslutning. Som jag skrev i avhandlingens 
teori och metodologikapitel handlar hegemoni som styre om hur subjekt 
anpassar sig till en regim, praktik eller policy som de tidigare motsatt sig. I 
denna process spelar konstruktionen av tomma signifikanter en central roll 
då de absorberar olika, och tidigare konkurrerande, krav. Regionala 
tillväxtprogram innebär att olika partiföreträdare kan argumentera för sin 
politik med utgångspunkt i de regionala tillväxtprogrammen utan att de 
framstår som konflikterande. Jag menar dock inte att regionalpolitiken blivit 
hegemonisk som styre i detta skede, men att det är ett avgörande skede när 
regionala tillväxtprogram konstrueras som tom signifikant och att det är 
genom dessa som den nya regionala utvecklingspolitiken representeras.  

I den riksdagsdebatt och i de betänkanden som debatterades i föregående 
skede (regionalpolitik i otakt) var frågor som makt, demokrati och integration 
element som flitigt artikulerades utifrån en deltaganderationalitet. I 
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diskussionen om den regionala utvecklingspolitiken är dock främst 
jämställdhet, delaktighet och inflytande de element som artikuleras. Siv 
Holmas inlägg i debatten kan kanske tolkas som ett uttryck för en frustration 
över att den nya strategi (gender mainstreaming) som nu introducerats i den 
regionala utvecklingspolitiken, inte uttrycker en ”förståelse” för 
könsmaktsordningen i samhället. ”Invandrares” delaktighet och inflytande 
arikuleras inte heller på samma sätt som tidigare. Trots de reservationer som 
görs i anslutning till reservationen framstår det som att man är relativt 
överens om den regionala utvecklingspolitiken. Ett inlägg kan tolkas som ett 
oljud i den debatt där man annars är relativt överens:  

Fru Talman! I betänkandet […] behandlas olika åtgärder som syftar till 
tillväxt och utveckling i hela landet. Här finns en hel del goda ansatser, 
men det föreligger också brister och jag tänker uppehålla mig vid dessa. Jag 
menar att en sådan brist är själva anslaget i den proposition som behandlas 
i betänkandet. I den redovisas regionalpolitikens utveckling i ett historiskt 
perspektiv. Här kan bland annat följande mening läsas: ”En av 
ambitionerna med en utvecklad samhällsplanering var att öka politikens 
inflytande över samhällets utveckling”. Här får i åtmindstone jag intrycket 
att politiska åtgärder och initiativ inte längre är vare sig önskvärda eller 
möjliga. Istället hänvisas ofta till marknadsmässighet […] (Prot. 
2001/02:46, anf. 68, Peter Pedersen, v).  

Ingen replik på detta debattinlägg. Slut på debatten. Att regionalpolitikens 
innehåll fortfarande är relativt osäker i detta skede blir ännu mer tydligt när 
den nya politiken följs upp och utvärderas av bland annat de nya 
myndigheterna på det regionalpolitiska området, vilket beskrivs i nästa 
avsnitt.  

 

REGIONALPOLITIK SOM TILLVÄXTPOLITIK  

I följande avsnitt fokuserar jag på den kunskap som produceras bland annat 
av de på regionalpolitikens, näringspolitikens och innovationspolitikens 
område ny- och ombildade myndigheter. Särskilt fokuseras på hur denna 
kunskap representeras och diskuteras i utskottets betänkanden. Beskrivningen 
och analysen visar vilken form av medel, krafter, positioner och kunskaper 
som skapar ett ökande antal diskursiva rubbningar i representationen av 
regional politik så som den tagit sig uttryck i det skede som jag beskrivit som 
”den oklara regionalpolitiken”. Den visar också med vilka medel, krafter, 
positioner, kunskaper och legitimitet som regionalpolitiken återigen 
stabiliseras som hegemonisk regim.  
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Riksdagen och utskottet har tidigare uttalat önskemål om att 
resultatredovisningen anpassas till de regionalpolitiska målen (se avsnittet 
Regionalpolitik i otakt). Motivet till denna önskan var att målen skulle vara 
uppföljningsbara för beslutsfattarna och att resultatredovisningen på sikt 
därför skulle anpassas till målen. I den kunskapsproduktion som sker inom 
myndigheterna på det regionalpolitiska området tycks dock resultatet av den 
nya kunskapen bli det omvända: att de politiska målen och visionerna skall 
anpassas till indikatorer och uppföljningsbara, operationella mål, mål som 
inte står i konflikt med varandra. Statistik, nyckeltal och indikatorer får en 
allt mer framträdande roll i den process då den regionala 
utvecklingspolitiken fylls med innehåll.  

Under 2002 och 2003 börjar den kunskap som producerats av de nya 
myndigheterna på det regionalpolitiska området att refereras i utskottens 
betänkanden. Redan i samband med beredningen av den regionalpolitiska 
propositionen och budgetpropositionen 2001/02 behandlas dock 
Glesbygdsverkets roll i regionalpolitiken, en diskussion som kommer att följas 
upp i betänkanden också följande två år. Representationerna av 
Glesbygdsverket och dess verksamhet belyser vilken kunskap om regional 
politik som är önskvärd, men de belyser också hur den nya regionala 
utvecklingspolitikens grunder stabiliseras och hur nya gränsdragningar 
därmed görs för vilken kunskap som anses vara legitim och neutral, och 
vilken kunskap som artikuleras som politisk.  

Det beskrivs i ett betänkande att Riksdagens revisorer på eget initiativ 
granskat Glesbygdsverkets roll i regionalpolitiken och hur bakgrunden till 
granskningen varit att regionalpolitiken och den regionalpolitiska 
myndighetsorganisationen förändrats sedan Glesbygdsverket inrättades. 51 
Revisionen utmynnar i ett övergripande förslag om att Glesbygdsverkets roll 
i regionalpolitiken ses över och förslag om på vilket sätt översynen bör göras 
(2001/02:NU2, s 23). Regeringen har också i den regionalpolitiska 
propositionen beslutat att verkets roll inom den nya politiken för regional 
utveckling bör ses över (2001/02:NU2, s 26). Glesbygdsverkets uppgift har 
varit att genom påverkan på olika samhällssektorer verka för goda 
levnadsförhållanden och utvecklingsmöjligheter för gles- och 
landsbygdsbefolkningen, med särskild tyngdpunkt på skogslänens inre delar 

                                            
51 Riksdagens revisorer var en del av riksdagens kontrollmakt som efter en konstitutionell 
förändring den 1 juli 2003 lades ner och ersattes av Riksrevisionen. Riksdagens revisorer 
hade till uppdrag att granska den statliga verksamheten.  
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och skärgårdsområdena. Dessa delar av landet har också varit de som stått i 
särskilt fokus i den tidigare regionalpolitiken och regionala 
näringslivspolitiken, innan den regionala utvecklingspolitiken, ”en politik för 
hela landet”, infördes. Vidare beskrivs hur verkets uppgift varit att verka för 
sektorssamordning mellan centrala myndigheter och statliga bolag, samt att i 
egenskap av expertorgan tillhandahålla beslutsunderlag till regeringen och 
genom kunskapsförmedling stödja till exempel länsstyrelserna och regionala 
självstyrelseorgan. Glebygdsverkets uppdrag har på så vis varit utformat 
utifrån en regionalpolitik baserad på vad jag kallar en 
fördelningsrationalitet.52  

En intressant aspekt av granskningen och kommentarer om Glesbygdsverket 
i materialet är att just Glesbygdsverkets politiska, opinionsbildande, roll 
kritiseras:  

Revisorerna gör […] bedömningen att det finns brister i det sätt på vilket 
Glesbygdsverket presenterat befolkningsutvecklingen i gles- och landsbygd 
genom att myndigheten i alltför stor utsträckning lyft fram positiva tendenser 
(2001/02:NU2, s 23 min betoning).  

Ett annat problem som revisorerna påtalar gäller den definition som 
Glesbygdsverket idag använder sig av för gles- och landsbygd. […] 
Revisorerna anser den nuvarande definitionen av gles- och landsbygd är 
alltför vid. En för bred målgrupp minskar enligt revisorerna möjligheterna att fokusera 
på de regionalpolitiska problem som uppkommer till följd av en gles 
befolkningsstruktur (2001/02:NU2, s 23 min betoning).  

Utifrån diskussionen om definitionen av gles- och landsbygd menar 
revisorerna att verkets uppdrag bör vara avgränsat till att gälla glesbygds- 
och landsbygdsområden som präglas av regionalpolitiska problem. 
Revisorernas analys utmynnar vidare i bedömningen att Glesbygdsverket i 
princip har två möjligheter att påverka utvecklingen i gles- och landsbygd. 
För det första genom att producera kunskap som resulterar i att mer resurser 
fördelas till gles- och landsbygden och för det andra att den kunskap som 
produceras leder till att befintliga resurser används på ett mer effektivt sätt. 
Revisorerna menar dock att verket inte bedriver någon egentlig utvärdering 
av gles- och landsbygdspolitiska insatser. Revisorerna påpekar vidare att 
verket främst är engagerat i frågor som rör de välfärdspolitiska delarna av 
regionalpolitiken. Insatser för att främja tillväxt fokuseras främst på den 
                                            
52 I detta sammanhang kan det också vara relevant att påminna om den kritik som 
Glesbygdsverket riktade mot hur olika statliga myndigheter inte tog regionalpolitisk 
hänsyn, en kritik som beskrivs i avsnittet ”Regionalpolitik i otakt”.  



 112 

offentliga sektorns ansvar för strukturfrågor. Vidare betonas att det i arbetet 
med regionala tillväxtavtal varit en låg efterfrågan på myndighetens 
deltagande. Kartläggningen har inte visat att myndigheten fungerar dåligt 
men att uppdraget är otydligt, att det råder brist på uppföljningsbara mål 
och att regionalpolitiken och den regionalpolitiska myndighetsstrukturen 
förändrats sedan myndigheten inrättades i början av 1990-talet.  

Revisorerna menar att regeringens aviserade översyn av Glesbygdsverket och 
dess roll i regionalpolitiken bör inriktas mot tre utgångspunkter: För det 
första att översynen bör utgå från de regionalpolitiska problem som hänger 
samman med en gles befolkningsstruktur; för det andra bör en utgångspunkt 
vara att översynen klargör ansvarsfördelningen mellan 
myndighetsorganisationen när det gäller uppföljning och främjande åtgärder 
inom den regionala välfärds- och tillväxtpolitiken; för det tredje bör 
översynen klargöra på vilket sätt den centrala regionala 
myndighetsorganisationen bör stödja olika regionala och centrala 
myndigheter och organ.  

I de remissyttranden som berörs i betänkandet framgår att Glesbygdsverket 
ställer sig bakom en översyn men att en sådan översyn bör omfatta alla 
regionalpolitiska aktörer. Vidare delar inte verket revisorernas uppfattning 
att den nuvarande definitionen av gles- och landsbygd är alltför vid: ”Det 
anförs att en snävare geografisk definition kraftigt skulle begränsa 
möjligheten att agera på system- och strukturnivå där en väsentlig del av 
verkets insatser görs idag” (2001/02:NU2, s 24). Vidare berörs kort Institutet 
för tillväxtpolitiska studier (ITPS), Verket för näringslivsutveckling (Nutek) 
och Konsumentverkets yttranden. ITPS anser att bristen på 
uppföljningsbara mål måste avhjälpas och att översynen bör klargöra 
ansvarsförhållanden mellan Glesbygdsverket och andra myndigheter. 
Samtidigt menar ITPS att definitionen av vad som är gles- och landsbygd 
måste göras mer enhetlig. Nutek menar att operativa frågor inom det 
tillväxtpolitiska området bör hållas utanför översynen för att ”inte ytterligare 
komplicera förutsättningarna för det pågående omställningsarbetet på detta 
område” och förordar regionala arbetsmarknader som bas när det gäller 
analyser av tillväxt (2001/02:NU2, s 24f). Konsumentverket menar att 
Glesbygdsverket även framgent bör ha en central roll som främjande och 
uppföljande myndighet med fokus på välfärds- och strukturpolitiska mål. 
Vidare betonas att det inte finns skäl för en geografisk avgränsning av 
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uppdraget då en sådan kraftigt skulle begränsa den nationella överblicken 
över gles- och landsbygdsbefolkningens villkor.   

I utskottets ställningstagande till översynen av Glesbygdsverket betonas 
vikten av att myndighetsorganisationen fungerar effektivt och att målen är 
mätbara och uppföljningsbara:  

Riksdagen har ett ansvar att följa upp hur regeringen och dess 
myndigheter förvaltar de medel riksdagen beslutar om. Det är därför 
viktigt att regeringens redovisning till riksdagen har en sådan kvalitet att 
måluppfyllelsen kan bedömas av riksdagen. […] Därför är det viktigt att 
målen är mätbara och uppföljningsbara. Revisorerna påpekar att det 
förvisso kan vara svårt att formulera specifika, mätbara och 
uppföljningsbara mål för kunskapsproducerande myndigheter, men att det 
bör vara möjligt att nå längre än hittills. Utskottet instämmer i detta 
(2001/02:NU2, s 26).  

På så vis ställer sig utskottet bakom en översyn men menar i motsats till 
revisorerna att det inte är nödvändigt att närmare precisera inriktningen på 
översynen. Regeringens meddelade avsikt att se över hur verkets verksamhet 
bör förändras för att bättre stödja den nya politiken anses vara tillräcklig 
(2001/02:NU2, s. 27).  

I ett senare betänkande föreslås efter en översyn (genomförd av docent Erik 
Westholm) av Glesbygdsverket att verket ombildas till ett Landsbygdsverk, 
att en landsbygdspolitik införs och flyttas från utgiftsområdet 19 Regional 
utjämning och utveckling till utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske och 
anslutande näringar. På så vis innebär förslaget att landsbygdspolitiken skulle 
frikopplas från den regionala utvecklingspolitiken. En ny utredning föreslås 
vidare för att analysera den framtida landbygdspolitiken. Det föreslås att 
verkets politiska roll tonas ned till förmån för tillhandahållande av expertkunskap 
och analys:  

I väntan på den föreslagna utredningen föreslås det nya Landsbygdsverkets 
uppdrag bli att verka för goda levnadsförhållanden och 
utvecklingsmöjligheter för gles- och landsbygdsbefolkningen i olika delar av 
landet. Verkets roll som tillhandahållare av expertkunskap och analys 
stärks medan uppgiften att främja genom påverkan på olika 
samhällssektorer tonas ned (2002/03:NU8, s 53).  

I ett senare betänkande beskrivs samma utredning, men där skrivs också att 
bakgrunden till utredningen är att det finns en stor brist på 
överensstämmelse mellan landsbygdens behov och jordbrukspolitiken, som 
inte omprövats på lång tid. På så vis skrivs Glesbygdsverket in i ett 
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landsbygds- och jordbrukspolitiskt sammanhang snarare än ett 
regionalpolitiskt. Förslaget är att det nya verket ska ha till uppgift att verka 
för goda levnadsförhållanden och utvecklingsmöjligheter för gles- och 
landsbygdsbefolkningen i olika delar av landet. Samtidigt föreslås en flexibel 
definition av lands- och glesbygd, som varierar beroende på vilka 
förhållanden som avses. Vidare föreslås att den särskilda geografiska 
prioriteringen av Norrlands inland och skärgården slopas (2003/04:NU2, s 
16). Enligt förslaget ska vidare ett nybildat Landsbygdsverk, i väntan på en 
ny utredning, få en förstärkt roll som tillhandahållare av kunskaper om 
landsbygdens utvecklingsprocesser, medan uppgiften att bedriva 
analysverksamhet får relativt sett mindre utrymme. Det beskrivs hur verkets 
tidigare samordningsroll varit problematisk och därför bör tas bort. I relation 
till remissyttrandena beskrivs hur Glesbygdsverket själva understryker att ”de 
glesa strukturernas problem ska kompletteras med ett fokus på landsbygdens 
tillväxt- och utvecklingsmöjligheter” (2003/04:NU2, s 16).  Nutek är i sitt 
remissvar kritiskt till begreppet landsbygd som grund för politikutformning 
och menar att det inte krävs något verk för detta:  

Nutek anför i sitt remissvar att begreppet landsbygd inte är en enhetlig 
kategori som är lämplig för politikutformning på territoriell nivå. Det finns 
därför inte motiv för ett särskilt statligt verk för detta, inom varken 
näringspolitiken, den regionala utvecklingspolitiken eller 
jordbrukspolitiken. Landsbygdsfrågor bör naturligen hanteras inom 
befintliga myndigheter och samordnas med de regionala tillväxtprogrammen. I 
konsekvens därmed avvisar Nutek utredningens förslag när det gäller mål 
för landsbygdspolitik, eftersom dessa skulle skapa oklarhet i förhållande till 
målen för den regionala utvecklingspolitiken (2003/04:NU2, s 16 min 
betoning).  

Vidare beskrivs hur det bland remissvaren finns skilda uppfattningar vad 
gäller Glesbygdsverkets påverkansroll och att en majoritet av de svarande 
avstyrker att Glesbygdsverket flyttas från Näringsdepartementet till 
Jordbruksdepartementet. 53  Diskussionerna om Glesbygdsverket visar på 
främst två viktiga tendenser. För det första att Glesbygdsverket artikuleras 
som en del av en välfärdspolitik, som positioneras utanför den regionala 
utvecklingspolitikens ramar. Nutek å andra sidan artikulerar att 

                                            
53 Det föreslagna Landsbygdsverket bildades aldrig. Glesbygdsverket kommer sedan att 
avvecklas den 31 mars 2009 och dess verksamhet att inordnas i Tillväxtverket och 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Prop. 2008/09:1, 
utgiftsområde 19).  
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Landsbygdsfrågorna bör samordnas med de regionala tillväxtprogrammen. 
Frågan gäller således om ”landsbygdens problem” skall inordnas i den 
regionala utvecklingspolitiken eller organiseras bort från densamma. För det 
andra är det tydligt att verkets opinionsbildande, politiska roll betraktas som 
problematisk, och då särskilt hur revisorerna betonar att verket lyft fram 
positiva tendenser och inte i tillräcklig utsträckning fokuserat på 
regionalpolitiska problem.  

De nybildade myndigheterna Nutek, ITPS och Vinnova som inrättats på det 
regionalpolitiska området för att bidra med kunskapsunderlag för 
regionalpolitiken, näringspolitiken och innovationspolitiken kommer som 
tidigare nämnts att spela en central roll för diskussionerna i näringsutskottet, 
så som de tar sig uttryck i betänkandena. Myndigheternas synpunkter 
redovisas redan i betänkanden från 2002 (som beskrivits ovan till exempel i 
relation till Glesbygdsverkets roll) men det är främst från 2003 som den 
kunskap som de producerar får stort utrymme i debatten. I anslutning till 
framtagandet av de regionala tillväxtprogrammen fick ITPS regeringens 
uppdrag att göra en förhandsbedömning av regionernas programförslag. En 
problematik som artikuleras är otydligheten i hur ansvaret för de regionala 
tillväxtprogrammen, och det regionala utvecklingsarbetet, är fördelat mellan 
stat och regioner:   

Två framtida vägar syntes möjliga enligt ITPS. Ett angreppssätt var en 
fortsatt sektorsbunden modell, där nationella mål och planer styr arbetet; 
en annan möjlig väg var en struktur där regionerna själva svarar för hur 
strategiska medel används. Tillväxtprogrammen är ett sätt att försöka 
förena modellernas goda sidor, men ITPS menade att det finns ett behov 
av ökad tydlighet från regeringens sida (2003/04:NU9, s 13).  

ITPS artikulerar på så vis att det är otydligt huruvida ”regionerna” själva 
ansvarar för det regionala utvecklingsarbetet eller om det fortfarande är 
nationella mål och planer som skall styra. På så vis artikuleras elementen 
statlig helhetssyn och regionalt ansvar som konflikterande i representationen av 
regional politik. ”Statlig helhetssyn” tolkar jag som ett element i 
regionalpolitikens fördelningsrationalitet. ”Regionalt ansvar” kan i detta 
sammanhang både tolkas som ett uttryck för deltaganderationaliteten och för 
konkurrensrationaliteten genom regionala tillväxtprogram som tom 
signifikant där båda rationaliteterna innebär en regionalisering av ansvar, 
men från olika logiker. I rapporten uttalas en kritik mot att regeringen ska 
godkänna de regionala tillväxtprogrammen, och således en kritik mot de 
regionala tillväxtprogrammens element statlig helhetssyn. Samtliga program 
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godkändes av regeringen under 2003, men med vissa förbehåll. Samtliga län 
omfattades av förbehåll med avseende på ”de sociala hållbarhetsaspekterna” 
integration, jämställdhet och ekologisk hållbarhet.  

På så vis ”blottas” regionala tillväxtprogram som tom signifikant, och 
diskursiva konflikter artikuleras i representationen av regional politik. Detta är 
ett exempel på hur den regionala utvecklingspolitiken drabbas av ett antal 
diskursiva rubbningar genom den kunskap som produceras. Utskottet tar inte 
ställning i frågan utan ställer sig i detta skede avvaktande till ITPS slutsatser: 
”Programmen har nu börjat löpa, och utskottet kommer med intresse följa 
såväl tillväxtaspekten som de av ITPS aktualiserade frågorna om ökad statlig 
sektorssamordning, de olika aktörernas roller och det mervärde som 
processen kan skapa” (2003/04:NU9, s 14). Utskottet betonar i betänkandet 
vikten av att de ”de sociala perspektiven” kommer till uttryck i det fortsatta 
arbetet. En annan rapport från ITPS som återkommande refereras i senare 
utskottsbetänkanden heter Regionalpolitiken som tillväxtpolitik. Den artikulerar på 
ett liknande sätt konflikter i representationen av regional politik:  

Studien sägs ha som främsta syfte att ta ett samlande utvärderande grepp 
på hela det nya politikområdet. Den regionala utvecklingspolitiken har enligt ITPS 
flera grundläggande oklarheter och svagheter, bl.a. att den övergripande 
målformuleringen inte bara gäller behovet av ökad tillväxt utan också ett 
underliggande syfte om regional utjämning och nationell sammanhållning. Därmed blir 
problembilden alltför bred enligt ITPS (2005/06:NU12, s 17 min 
betoning).  

Tillväxtmålet bör prioriteras och andra mål kan antingen behandlas som 
restriktioner eller som mål med lägre prioritet. Politiken bör inte belastas med 
konkurrerande mål som är mer lämpade att hanteras inom ramen för andra 
politikområden. Insatserna inom den regionala utvecklingspolitiken bör vara 
territoriellt fokuserade struktur- och stimulansåtgärder. Dagens 
partnerskap är enligt institutet för komplicerade och bör ersättas av ett väl 
strukturerat erfarenhetsutbyte mellan de aktörer i politiken som levererar 
tillväxtens mer allmänna rambetingelser och de som arbetar med de 
konkreta tillväxtfrågorna ute i regionerna. De kompensatoriska insatserna 
riktade mot vissa särskilt behövande regioner bör frikopplas från den 
regionala utvecklingspolitiken. På så sätt kan ett tydligare fokus skapas 
inom politiken och sammanblandningen med andra politikområden 
undvikas. Slutligen anser institutet att det femte och avgörande steget mot 
en väl fungerande utvecklingspolitik är att samla huvudansvaret för 
insatserna på den regionala nivån till en mer kraftfull aktör samtidigt som 
staten koncentrerar sin del av ansvaret till en landsomfattande 
tillväxtpolitik (2005/06:NU2, s 24 min betoning).  
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På så vis artikuleras nya diskursiva gränser för regional politik. Regional 
utvecklingspolitik representeras som en tillväxtpolitik och inte som en 
utjämnande politik för nationell sammanhållning. Fördelningsrationaliteten 
ställs mot konkurrensrationaliteten, och det artikuleras att regional 
utvecklingspolitik bör präglas av konkurrensrationalitetens element. 
Fördelningsrationalitetens element hänvisas till en annan politisk sfär. ITPS 
föreslår vidare att en ny översyn görs av den regionala utvecklingspolitiken, 
med fem utgångspunkter: att tillväxtmålet konsekvent ska prioriteras, att 
tillväxtproblemet ska preciseras, att partnerskapen ersätts med målinriktat 
erfarenhetsutbyte, att de selektiva regionala stöden avvecklas i sin nuvarande 
form samt att antalet ansvariga aktörer begränsas.  

I samma betänkande redovisas också Riksrevisionens granskning av 
inriktningen av de regionala stöden i syfte att ge dem en ökad 
tillväxtinriktning. I rapporten Regionala stöd – styrs de mot ökad tillväxt? 
analyseras den förda politiken, särskilt med fokus på hur målen är möjliga att 
följa upp. Riksrevisionens styrelse konstaterar också att den regionala 
utvecklingspolitiken är oklar (2005/06:NU2, s 31). Revisionens slutsatser 
beskrivs på följande sätt i utskottsbetänkandet:  

Riksrevisionen anser att målformuleringarna för de olika stöden inte har 
någon tydligare inriktning mot att skapa tillväxt. I målformuleringarna för 
företagsstöden finns en fortsatt betoning på sysselsättningseffekter. Den 
fastställda målstrukturen, med mål för politikområde, verksamhetsområde 
och verksamhetsgren, utnyttjas inte för att formulera tydliga och mätbara 
mål för de aktuella stödformerna. De underliggande målen för 
verksamhetsgrenarna är sällan nedbrutna och tydligare än de mål som 
gäller för verksamhetsområdena. Målen är inte heller tillräckligt tydliga för 
att vara uppföljningsbara. Vidare anser Riksrevisionen att 
återrapporteringen till regeringen främst är inriktad på att mäta effekter på 
sysselsättning och jämställdhet. Ekonomiska tillväxtfaktorer har hittills 
mätts enbart för ett av stöden, och den ekologiska dimensionen mäts inte 
alls idag (2005/06:NU2, s 30f).  

Rekommendationerna från Riksrevisionen är utifrån denna bedömning att 
mer konkreta, uppföljningsbara mål bör formuleras för stödformerna och att 
den ekonomiska och ekologiska dimensionen ingår i återrapporteringen. 
Riksrevisionens styrelse konstaterar att de regionala stöden inte styrs på ett 
konsekvent sätt eftersom målen är otydliga och att den regionala 
utvecklingspolitiken är oklar: ”För att begreppet regional utvecklingspolitik 
skall få en konkret innebörd måste politikens innehåll och inriktning på fältet 
kunna beskrivas med empiriska data. Utan uppföljning finns, i ett längre 
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tidsperspektiv, en risk för att politiska målformuleringar blir tomma på 
innehåll” (2005/06:NU2, s 32). Samtidigt påpekar Riksrevisionens styrelse 
att mål- och resultatstyrningens lämplighet som styrmodell i detta 
sammanhang inte har granskats och att det kan finnas andra styrmetoder 
som inte förutsätter detaljerade målformuleringar.  Utgångspunkten i 
resonemanget är att uppföljningar kan göras även för verksamheter med 
otydliga eller flerdimensionella mål.  

I ett annat betänkande (2005/06:NU12) lyfts vissa andra aspekter av 
Riksrevisionens granskning. Bland annat problematiseras att stödgivaren 
även är projektägare i tjugo procent av alla projekt, vilket innebär att de givit 
medel till sig själva, vilket enligt granskarna bedöms som olämpligt. 
Samtidigt betonas att miljö- och jämställdhetsaspekter sällan aktivt prövas 
vid beslutstillfällen. Riksrevisionen har också dragit slutsatsen att ungefär en 
tredjedel av alla projekt har en låg fokusering på ekonomisk tillväxt. Följande 
rekommendationer ges: ge projektverksamheten en tydligare inriktning på 
hållbar tillväxt; skapa ökad transparens i beslutsfattandet; säkerställ att 
utvärderingar görs; ta initiativ till att projekten blir färre och större; öka 
kontrollen av regelefterlevnad (2005/06:NU12, s 19). Utskottets 
ställningstagande till den oklara problem- och målbilden samt problematiken 
med ett otydligt fokus på tillväxt eller utjämning tar sig bland annat följande 
uttryck:  

Grunden och avstampet till den nya politiken ligger i de förslag som fördes 
fram i propositionen om en politik för tillväxt och livskraft i hela landet 
[…]. De utredningar som redovisats i det föregående bidrar med ökade 
kunskaper om mål och effekter. Tillväxtmålet har kritiserats, dels därför att 
vissa projekt inom den regionala utvecklingspolitiken inte fokuserar på 
detta, dels därför att genomförandet av insatser sägs ha varit mer inriktat 
på problemet med den ojämna regionala utvecklingen. […] Utskottet 
anser att det är angeläget att lösa dessa problem i en ny struktur 
(2005/06:NU12, s 23).  

Utskottet tar på så vis heller inte ställning till hur detta problem – vad jag 
tolkar som en konflikt mellan fördelningsrationalitetens element regional balans 
och ökad tillväxt – bör lösas i en ny struktur. Trots att representationen av 
regional utvecklingspolitik som en politik som skall åtgärda en ojämn 
regional utveckling eller upprätthålla regional balans i huvudsak försvinner i 
den fortsatta diskussionen om regional politik, betonas dock välfärdens 
betydelse för tillväxt:  
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Det finns ett starkt ömsesidigt beroendeförhållande mellan tillväxt och 
välfärd. Utskottet instämmer i regeringens uppfattning att det inte bara är 
välfärden som är beroende av tillväxten, utan att det omvända gäller också. 
Välfärden – i form av t.ex. god miljö i vid mening samt god barnomsorg, 
skola och sjukvård – är en förutsättning för att alla skall kunna vara med 
att bidra till tillväxten 2005/06:NU2, s 27).  

På så vis försvaras också försiktigt den regionala utvecklingspolitikens mål att 
”skapa en god servicenivå i alla delar av landet”, samtidigt som ”välfärd” 
artikuleras som någonting som krävs för att producera ”nyttiga” medborgare 
som kan ”bidra” till den regionala och nationella tillväxten. Vidare uttrycker 
utskottet kontinuerligt att regionalpolitiken måste bedrivas jämställt. 
Diskussionen förs dock framöver främst i termer av ”genusperspektiv” eller 
”sociala aspekter”. När det gäller det ”klusterarbete” som bedrivs på regional 
nivå och som finansierats av staten kritiseras detta från ett 
jämställdhetsperspektiv:  

Bakgrunden är bl.a. att regeringen avsätter stora resurser för utveckling av 
kluster. En studie visar dock att dessa resurser fördelas på ett sätt som inte 
är förenligt med de nationella målen för jämställdhet. Regeringen bör 
därför ställa krav på att ansvariga myndigheter tydliggör vikten av ett 
genusperspektiv i klusterarbetet. Vidare kräver motionären att berörda 
myndigheter tar ansvar för utbildning i genusperspektiv och att de 
kontinuerligt följer upp hur de har lyckats att införliva genusanalys och 
åtgärder för jämställdhet. De ansvariga myndigheterna måste ha tydliga 
riktlinjer om vad ett genusperspektiv innebär och vilka aspekter på genus 
som skall beaktas i genomförandet av klusterpolitiken (2005/06:NU12, s 
24). 

Jämställdhetsproblematiken lyfts bland annat i Riksrevisionens granskning, 
som beskrivits ovan. Granskningen visar bland annat att jämställdhet och 
miljö sällan tas i beaktande, då den ekonomiska dimensionen tycks vara 
primär vid bedömningen av projekt:  

Trots att målet är att det även skall kunna avläsas hur väl den förda 
politiken lyckas uppnå de nationella jämställdhetsmålen konstaterar 
granskarna att de sett få fall där en aktiv prövning genomförts vad gäller 
miljö- och jämställdhetsaspekterna. Hos de stödgivande myndigheterna är 
den vanligaste bedömningen att om ett projekt bedöms bidra till ökad 
tillväxt, samtidigt som det inte negativt påverkar miljön eller försämrar 
jämställdheten, så är kraven för hållbar tillväxt uppfyllda. Vidare 
konstateras att få projekt har som syfte att förbättra miljön eller påverka 
jämställdheten och att dessa dimensioner är nedtonade jämfört med den 
ekonomiska dimensionen (2005/06:NU12, s 26f). 
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Kvinnors deltagande i de regionala partnerskapen diskuteras också i 
utredningsbetänkandet ”Svenska partnerskap”. Jämställdhetsproblematiken 
representeras här som en inaktuell politisk fråga att hantera, en problematik 
som kommer att lösa sig tids nog:  

I det tidigare nämnda utredningsbetänkandet Svenska partnerskap (SOU 
2006:4) redovisas statistik över män och kvinnor som deltar i partnerskap, 
och det framgår att kvinnorna är underrepresenterade. Följande 
framtidsbedömning görs: Visserligen är kvinnorna underrepresenterade 
nu, men eftersom de i genomsnitt är yngre, och de olika partnerskapen fylls 
på ”underifrån” av fler kvinnor, så är det en rimlig gissning att – om 
systemet fortsätter i nuvarande form – det kommer att finnas fler kvinnor 
än män i partnerskapen om ca 10 år (2005/06:NU12, s 29). 

På detta sätt artikuleras inte kvinnors bristande delaktighet och inflytande i 
de regionala partnerskapen som en maktfråga, utan som en generationsfråga. 
Kvinnor beskrivs som ”yngre” än män och att partnerskapen, när de fylls på 
”underifrån” av nya generationer så är ”en rimlig gissning” därför att 
kvinnor kommer att dominera i partnerskapen om cirka tio år. På så vis 
osynliggörs också ”äldre kvinnor” som marginaliserad grupp.  

I de fall myndigheterna Nutek, ITPS och Vinnova tar sig an jämställdhets-, 
integrations- och demokratifrågor problematiseras de i regel i termer av 
resursutnyttjande, tillväxt och konkurrenskraft och sällan i termer av 
deltagande, makt och demokrati. I ett betänkande från 2003 beskrivs hur 
riktlinjerna för de regionala tillväxtprogrammen anvisar att såväl 
jämställdhet som integration och mångfald ska beaktas. Bland annat 
artikuleras behovet av att bredda de regionala partnerskapen i termer av 
”kompetens […] inom områdena miljö och jämställdhet samt integration 
och mångfald” (2003/04:NU2, s 19). På så vis betonas inte att kvinnor och 
invandrade skall inkluderas i de regionala tillväxtprogrammen (så som 
tidigare gjorts), utan att personer med kompetens inom jämställdhet, 
integration, miljö och mångfald skall inkluderas. Invandrade artikuleras 
också som en resurs i termer av att det börjar växa fram en ”insikt om att se 
nyanlända som en resurs i ljuset av lokala och regionala behov” 
(2003/04:NU2, s 20). Jämställdhetsperspektivet ska också integreras i ett 
flertal resultatindikatorer i regional utvecklingspolitik. Det beskrivs hur den 
ideella föreningen Svenska riksförbundet nationellt resurscentrum för 
kvinnor (NRC) själva beskriver att deras arbete handlar om att påverka och 
verka för ett samhälle där kvinnors möjligheter, rättigheter och skyldigheter 
tas tillvara. I samma sammanhang beskrivs hur Nutek har initierat en 
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utvärdering av verksamheten vid regionala och lokala resurscentrum för 
kvinnor: ”Utvärderingsprojektet fokuserar dels på i vilken utsträckning 
bidragen har lett till hållbar tillväxt, dels på frågan hur resurscentrum för 
kvinnor bidrar till hållbar tillväxt” (2003/04:NU2, s 19).  

Det är också i samband med att de nya myndigheterna bildas som 
klusterbegreppet introduceras i utskottsbetänkanden om regionalpolitiken 
och den regionala näringslivspolitiken. Kluster börjar dock inte diskuteras i 
utskottet utan nämns enbart i relation till regeringens ställningstaganden eller 
enskilda motioner innan ITPS publicerar rapporten Snabbväxande kluster i 
Italien – från fattigdom till spridd välfärd. Rapporten beskrivs i relation till 
beredningen av en motion där Centerpartiet uppmanar regeringen att stödja 
utvecklingen av kluster:  

I en motion redovisas önskemål om stödjande av klusterbildning. Ett 
exempel på klusterutveckling i ett annat land ges i rapporten Snabbväxande 
kluster i Italien – Från fattigdom till spridd välfärd (2003:016), som publicerats av 
Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS). 

Rapportens slutord innebär att de italienska klustrens snabba uppkomst 
och tillväxt i första hand baseras på den ”talang” och de kulturella 
betingelser som råder på lokalt plan. Den lokala dimensionen fortsätter 
således att ha en central roll även i dagens globala ekonomi. En viktig 
iakttagelse är att företagsnätverken i södra Italien delvis går i norra Italiens 
fotspår, men att annorlunda betingelser har skapat en ”syditaliensk” väg till 
klusterbildning. Den största skillnaden är avsaknaden av den primära 
tillgång som finns bakom de livskraftiga industriella distrikten i norr, 
nämligen det ”sociala kapitalet”. Imitationsbeteenden, återvändande entreprenörer 
från utlandet, en ny generation som vägrar att emigrera, krismedvetenhet och drivkraften 
hos några samhällsentreprenörer har varit ingredienserna i de södra regionernas 
ekonomiska utveckling. De företagskluster som har vuxit upp i södra Italien 
uppvisar i princip samma struktur och dynamik som i norr. 

Vad gäller statliga insatser för att stödja ekonomin i svaga regioner, visar 
de italienska erfarenheterna att vissa åtgärder (förmånliga lån, 
skattelättnader för unga företagare m.m.) kan göra nytta, men att direkta 
bidrag är skadliga, eftersom de leder till ett förlamande beroende. Vidare 
stimuleras inte entreprenörskap genom bidrag. Den kanske största lärdomen är 
dock att norra Italien inte är ensamt om att uppvisa de ”rätta” förutsättningarna vad 
gäller kluster- och nätverksekonomi. Exemplen från södra Italien visar att både 
entreprenörskap och företagskluster kan skapas i regioner där människor inte har 
traditioner av detta. Dessutom framgår det av rapporten att det inte finns en 
”bästa lösning”. 
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Det är enligt rapportförfattaren troligt att även svaga regioner i Sverige kan 
genomgå den kulturella process som krävs för att ge upphov till en klusterekonomi. Att få 
svenska företag att inse värdet av att samarbeta är kanske den svåraste 
utmaningen. Här kan lokala offentliga institutioner, tillsammans med 
opinionsbildare och andra aktörer, främja utvecklingen i rätt riktning 
(2003/04:NU9, s 10 min betoning). 

Beskrivningen av ITPS rapport visar hur klusterpolicy för första gången 
representeras i ett utskottsbetänkande. Den visar också hur klusterpolitik 
artikuleras som en kulturell process, som skapat välstånd och framgång (från 
fattigdom till spridd välfärd!) genom bland annat ”imitationsbeteende” och 
”krismedvetenhet”, och som också skulle kunna tillämpas i ”svaga regioner” i 
Sverige.  Med bakgrund av denna rapport har en motion skrivits där 
centerpartister uppmanar regeringen att stödja utvecklingen av så kallade 
kluster: ”klusterbildning kan vara en strategi för att uppnå god tillväxt på en 
liten arbetsmarknad och erbjuder gemensam uppbyggnad och 
kunskapsspridning inom produktionsfältet”. Vidare anförs i motionen att 
”klusterbygge inte är en administrativ process – perspektivet får inte 
inskränkas av regionala indelningar, administrativa rutiner och ett ensidigt 
fokus på tillväxtföretag” (2003/04:NU9, s 8). Det är i anslutning till 
beredningen av denna motion som ITPS rapport beskrivs. Kluster 
artikuleras på så vis inom ramen för en regional utvecklingspolitik 
representerad utifrån konkurrensrationalitetens inre logik, där det offentligas 
uppgift är att uppmuntra till samarbete mellan företag. Utskottets 
ställningstagande är att kluster kan vara ett angreppssätt i en ”kraftfull politik 
för hållbar tillväxt”, och att både entreprenörskap och företagskluster kan 
skapas i regioner där traditioner och kultur i första hand inte varit 
företagsinriktade.  

Betänkande 2005/06:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling präglas, utifrån 
min övergripande läsning av samtliga utskottsbetänkanden, av en ny ton. 
Min tolkning är att konkurrensrationalitetens hegemoni, vars tendenser är 
tydliga även i tidigare betänkanden, tar sig tydliga uttryck i både detta 
specifika och kommande betänkanden. Detta speglas i referat från 
regeringens proposition men också i utskottets ställningstaganden och de 
utredningar som refereras ovan. Om propositionen skrivs bland annat 
inledningsvis att:  

Hållbar tillväxt skapas på lokal och regional nivå, av kvinnor och män, i 
företag, och med hjälp av den service som framförallt kommunerna runt 
om i landet svarar för. Den regionala och lokala nivån är även viktig för ett 
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företags konkurrenskraft eftersom dess innovationsförmåga ökar om en 
fungerande kunskapsöverföring och samspel med andra företag samt med 
kommuner, landsting och organisationer kommer till stånd. Det är 
regeringens uppfattning att arbete i partnerskap i hög grad bidrar till en 
nödvändig regional och lokal mobilisering. Eftersom förutsättningarna och 
villkoren varierar över landet, är större regional och lokal handlingsfrihet 
viktig för en god regional utveckling (2005/06:NU2, s 10).  

I detta betänkande har många pågående och avslutade utredningar 
behandlats, vilket inte minst tar sig uttryck i en bilaga på tre sidor med alla 
de aktuella utredningar som berör regional utvecklingspolitik. Flera av dessa 
har beskrivits ovan, bland annat ITPS rapport Regionalpolitiken som 
tillväxtpolitik, där det förslås att tillväxtmålet prioriteras och att andra mål 
inordnas i andra politikområden. Vidare refereras bland annat två rapporter 
från ITPS och Nordregio/Eurofutures: båda dessa rapporter har kommit 
fram till att ”ett betydande antal uppgifter med anknytning till tillväxt och 
utveckling bör hanteras på regional nivå” (2005/06:NU2, s 22).  

Som helhet artikuleras regional politik i detta betänkande utifrån en 
konkurrensrationalitet och nyregional utvecklingslogik i bemärkelsen att det 
är på regional och lokal nivå som konkurrenskraft och tillväxt skapas genom 
”regional mobilisering” och nätverksbyggande. Detta kräver enligt 
konkurrensrationalitetens logik regional handlingsfrihet. I takt med att allt 
mer kunskap produceras av de ny- och ombildade myndigheterna förstärks 
konkurrensrationaliteten, nyregional utvecklingslogik och den regionala 
utvecklingspolitikens tillväxtinriktning. På så vis är min bild också att 
utrymmet för det politiska reduceras i utskottet genom att en diskursiv 
förslutning sker. Element som ”handlingskraft”, ”regional handlingsfrihet”, 
”konkurrenskraft”, ”innovationsförmåga”, ”innovationskapacitet”, ”ständigt 
lärande”, ”lokal växtkraft”, ”initiativkraft”, ”entreprenörskap”, 
”mobilisering”, ”lokala nätverk”, ”livsstil” och olika former av ”klimat” 
(entreprenörskapsklimat, företagsklimat, näringslivsklimat) artikuleras allt 
mer i diskussionen och argumentationerna (se till exempel 2005/06:NU2, 
2005/06:NU12).  

Vissa element ur fördelningsrationaliteten och deltaganderationaliteten 
artikuleras dock, men främst utifrån konkurrensrationalitetens inre logik. 
”Välfärd” artikuleras till exempel, som jag nämnde ovan, som en 
förutsättning för att alla ska kunna vara med och ”bidra till tillväxten”. Ett 
annat exempel gäller hur ”jämställdhet”, som fortfarande diskuteras flitigt, 
allt mer inordnas i konkurrensrationalitetens logik och görs till en kunskaps- 
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och resursfråga (jämställdhet skapar tillväxt). Följande står bland annat att 
läsa under rubriken Regional tillväxt och genusperpektiv:  

Svenska riksförbundet nationellt resurscentrum för kvinnor (NRC) har 
bedrivit ett uppföljningsarbete efter seminarieserien ”Jämställdhet skapar 
tillväxt” som genomfördes under våren 2004. Seminarieserien 
genomfördes tillsammans med och med stöd av Nutek. […] Enligt 
avsiktsförklaringen [mellan Nutek och NRC] kommer Nutek att lägga stor 
vikt vid en kontinuerlig uppföljning av både Nuteks mål och och medel för 
resurscentrumverksamheten. Syftet är att bidra till kunskaps- och 
metodutveckling samt lärande för samtliga berörda aktörer 
(2005/06:NU12, s 25f).  

Utskottet uttalar dock att det vill ”understryka vikten av att kvinnor och män 
har samma inflytande över det regionala utvecklingsarbetet på alla nivåer 
och att de får del av det på samma villkor”.  I samma andetag (eller i samma 
stycke) beskrivs dock det tidigare nämna utredningsbetänkandet av svenska 
partnerskap där bristande jämställdhet artikulerades som en 
generationsfråga. På så vis avskrivs också delvis jämställdhet som politiskt 
problem (2005/06:NU12).  

I betänkande 2005/06:NU12 Vissa frågor om regional utvecklingspolitik tas en rad 
frågor av betydelse för den regionala utvecklingspolitiken upp. Bland annat 
utredningsarbeten och rapporter samt ”regional tillväxt och 
genusperspektiv”, som tidigare belysts, men också ”regionala 
tillväxtprogram”, ”riskkapital med särskild betydelse för regional 
utvecklingspolitik” och en planerad ”nationell strategi för regional 
utveckling”. Den nationella strategin syftar till att samordna den regionala 
utvecklingspolitiken med EU:s sammanhållningspolitik. I detta sammanhang 
artikuleras också Lissabonprocessen, strategier för hållbar utveckling, en 
planerad nationell innovationsstrategi och en landsbygdsstrategi som av 
särskild betydelse för den nationella strategin för regional utveckling.   

Syftet med den nationella strategin för regional utveckling beskrivs i termer 
av att: utveckla och förtydliga målprioriteringar i den regionala 
utvecklingspolitiken, samt tillämpningen av sammanhållningspolitiken och 
strukturfondsmedlens användning; att bidra till ökad samordning mellan den 
regionala utvecklingspolitiken och sammanhållningspolitiken; att strategin 
ska utgöra en plattform för ett utvecklat samspel mellan europeiska, 
nationella, regionala och lokala aktörer; samt bidra till en ökad 
sektorssamordning på nationell nivå. Såväl utskottsmajoriteten som 
utskottsoppositionen ställer sig positiv till en förstärkt koppling mellan 
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sammanhållningspolitiken, Lissabonstrategins prioriteringar och en svensk 
strategi för regional utveckling (2005/06:NU12, s 22 och 64).  

I den riksdagsdebatt som hålls med anledning av detta betänkande är 
anförandena mer ”spretiga” och diskussionen som helhet mer kortfattad än i 
tidigare analyserade debatter (Riksdagens protokoll 2005/06:88). De frågor 
som i huvudsak berörs är regionala tillväxtprogram, jämställdhet, 
genomförda och pågående utredningar samt en planerad nationell strategi 
för regional utveckling. Oppositionen har när denna debatt äger rum bildat 
”Allians för Sverige” och har delat upp debattinläggen mellan varandra. Det 
är på flera sätt utmärkande i debatten att riksdagsval närmar sig, inte minst 
den polemiska retorik som alliansföreträdare riktar mot ”vänsterkartellen”. 
Samtidigt uttrycker alliansföreträdare en tillfredsställelse med 
Näringsdepartementets arbete med den kommande nationella strategin för 
regional utveckling. Folkpartiets företrädare uttrycker att samtliga partier i 
näringsutskottet varit involverade i diskussioner med departementet på ett 
”väldigt bra sätt” och menar att alliansen får återkomma i frågan till hösten 
om det skulle behövas. På så vis uttrycks både en tillfredsställelse och en 
avvaktande hållning till den kommande strategin.  

När det gäller den regionala utvecklingspolitikens inriktning präglas den i 
stor utsträckning av konkurrensrationalitetens logik. Samtliga inlägg av 
alliansens företrädare artikuleras utifrån denna rationalitet, där Centerpartiet 
håller en låg profil. De debattinlägg som görs uttrycker till exempel behovet 
av en ”förnyelsepolitik” som skapar förutsättningar för investeringar och 
”innovationer”, tar tillvara landsbygdens- och skärgårdens ”unika 
förutsättningar” och som förstärker den ”regionala konkurrenskraften”. 

ITPS rapport och Riksrevisionens granskning lyfts också av 
alliansföreträdare som använder utredningarna för att kritisera det 
”gammalmodiga omfördelningsperspektivet” och förespråka ett tydligt 
tillväxtperspektiv. Deltaganderationalitetens element ”jämställdhet” 
artikuleras av Vänsterpartiets och Miljöpartiets representanter i deras 
debattinlägg, som i huvudsak handlar om jämställdhet, resurscentrum för 
kvinnor och uppföljning av jämställdhetspolitiken. Maktperspektivet är dock 
i stort sett frånvarande i de anföranden som hålls. Vänsterpartisten Gunnila 
Wahlén pekar på att reglerna för företagsstöd inte efterlevts när det gäller 
hur de fördelas mellan könen och att detta riskerar att skapa en 
könssegregerad arbetsmarknad. Vidare argumenterar hon för att 
Vänsterpartiet vill utveckla en långsiktig och permanent finansiering av 
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resurscenter för kvinnor. Behovet av resurscentrum artikuleras i termer av att 
de ”har bidragit till jämställdhet inom företagande men även till ökad 
regional tillväxt” (Prot. 2005/06:88, anf. 130, Gunilla Wahlén, v). Samtidigt 
beskriver hon hur resurscentrum, enligt stadgarna, skall arbeta för att 
kvinnor tar sin del av samhällets resurser i anspråk, att kvinnors kompetens 
tas tillvara i samhället och att mäns och kvinnors insatser värderas lika (ibid). 
Miljöpartiets representant fokuserar i sitt inlägg också på jämställdhetsmålen 
i regionalpolitiken. I detta sammanhang diskuteras dock främst jämställdhet i 
relation till mål, indikatorer och mätningar. Följande citat belyser hur 
jämställdhet artikuleras i detta inlägg:  

Det är som vi alla vet så att när man ska ta reda på om jämställdhet 
beaktas och hur den sköts måste man mäta. […] så länge man inte mäter 
så tror varenda kotte att jämställdheten fungerar bra. När man mäter 
finner man att de gör den inte alls. Den fungerar inte alls bra. Så 
mätningar är en helt nödvändig ingrediens om vi ska uppnå jämställdhet. 
Min fortfarande intensiva förhoppning är att vi i Sverige ska bli mycket 
bättre på det framöver (Prot. 2005/06:88, anf. 132, Ingegerd Saarinen, 
mp).  

Bristen på mätningar av jämställdhet problematiseras på så sätt snarare än 
bristen på jämställdhet och dess orsaker. Socialdemokraternas representant i 
debatten, Sylvia Lindgren, artikulerar vikten av att fokusera på att stärka 
regionernas konkurrensfördelar och svensk konkurrenskraft. Hon pratar 
bland annat om den kommande innovationsstrategin och hur den kommer 
att utgöra utgångspunkt för det regionala programarbetet framöver. Hon 
artikulerar vidare vikten av att ”andelen kvinnor i partnerskapen ökar så att 
en mer jämn fördelning mellan könen kan uppnås” (Prot. 2005/06:88, anf. 
133, Sylvia Lindgren, s). I stora delar kännetecknas dock anförandet av 
konkurrensrationalitetens logik. Det följande inlägget av Kristdemokraternas 
representant illustrerar detta:  

Vi måste stärka konkurrenskraften, säger Sylvia Lindgren, och nyttja varje 
regions resurser. Att vi måste stärka konkurrenskraften återkom flera 
gånger. Vi måste hjälpa företagarna att växa och utvecklas. Det är ju 
tyvärr inte det som sker. Därför har alliansen istället andra lösningar på 
detta. Vi vill skapa ett generellt bättre företagsklimat (Prot. 2005/06:88, 
anf. 134, Lars Lindén, kd).  

Debatten har på så vis inte samma karaktär som de tidigare analyserade 
debatterna och den illustrerar hur det politiska i regional politik dolts av en ny 
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representation av regional politik som blivit hegemonisk, regionalpolitikens 
konkurrensrationalitet.  

I juni 2006 presenterades regeringens strategi för regional utveckling under 
titeln En nationell strategi för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013. 
Strategin publicerades således precis innan den nya alliansregeringen 
tillträder på hösten 2006. Alliansregeringen kom i november 2007 att 
publicera en reviderad nationell strategi med titeln En nationell strategi för 
regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013. Intressant är 
att det i mycket stor utsträckning är samma strategi som presenteras, med 
vissa revideringar. I inledningen till den nationella strategin skrev till exempel 
den socialdemokratiska regeringen:  

Sveriges samlade nationella tillväxt är beroende av den tillväxt som skapas 
lokalt och regionalt. Konkurrenskraftiga regioner och individer är en 
förutsättning för ett konkurrenskraftigt Sverige. […] Eftersom 
förutsättningarna för regional utveckling varierar över landet är ett tydligt 
regionalt och lokalt inflytande över utvecklingsarbetet nödvändigt. […] 
Den nationella strategin för regional konkurrenskraft och sysselsättning 
2007-2013 skall bidra till att skapa konkurrenskraftiga regioner och 
individer i Sverige. Regeringen identifierar följande nationella 
prioriteringar för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013: 
Innovation och förnyelse, Kompetensförsörjning och ökat 
arbetskraftsutbud, Tillgänglighet samt Strategiskt gränsöverskridande 
samarbete (Regeringskansliet, 2006, s 5).  

Konkurrensrationaliteten och den nyregionala utvecklingslogiken tar sig 
tydliga uttryck. Texten i citatet återfinns också i alliansregeringens senare 
version av strategin. Strategierna är i båda fall bilaga till regeringsbeslut och 
bereds inte i näringsutskottet. Som nämndes i riksdagsdebatten hade dock 
utskottet involverats i Näringsdepartementets arbete med att ta fram den 
Socialdemokratiska regeringens strategi. Strategin kommer dock att 
benämnas i senare utskottsbetänkanden men inga ställningstaganden görs. 
Efter den nationella strategin har alliansregeringen publicerat skrivelser med 
förtydliganden om och strategier (i form av informationsmaterial) som rör 
den regionala utvecklingspolitiken, däremot inga ”strategier” som beretts i 
näringsutskottet. Näringsutskottet har således inte haft att ta ställning till 
några större formella ändringar av regional utvecklingspolitik utöver 
beredningen av budgetpropositioner; den europeiska regionalpolitiken samt 
en ny förvaltningsstruktur (2007/08:NU15).  
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Den nya förvaltningsstrukturen innebar att Glesbygdsverket avvecklades 
samt att de verksamheter som bedrivits vid Nutek, Glesbygdsverket och 
ITPS, samt en del av Konsumentverkets verksamhet, sammanfördes i två 
nya verksamheter från och med 2009 – Tillväxtverket och Tillväxtanalys. 
Det betänkande som rör den nya myndighetsstrukturen är dock, relativt 
andra betänkanden, mycket kortfattat och de reservationer som görs 
invänder inte mot omorganiseringen av myndigheter i sig. 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skriver till exempel i sin reservation 
att ”vi har i princip inget att invända mot att myndighetsstrukturen 
förändras. Regeringens politik ska bedömas efter dess innehåll och inte 
utifrån dess form” (2007/08:NU15, s 7).  

I och med budgetpropsitionen 2008 fick regional utvecklingspolitik en ny 
benämning, regional tillväxtpolitik, och ett nytt mål: i syfte att ge området en 
tydligare betoning på tillväxt föreslås att målet ska vara ”Utvecklingskraft i 
alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft” 
(2007/08:NU2, s 8). I en reservation invänder Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet mot det nya målet, som de menar är ”mindre ambitiöst” än 
det tidigare målet ”väl fungerande och hållbara lokala 
arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet”. 
Konkurrensrationaliteten och nyregional utvecklingslogik är dock tydlig i 
reservationen:  

Vi anser att den regionala utvecklingspolitiken ska vara inriktad på att 
skapa tillväxt. […] Det finns en medvetenhet om att 
tillväxtförutsättningarna skiljer sig åt i olika regioner, och enligt vår 
uppfattning har såväl staten som regioner och kommuner ett ansvar för 
utvecklingen. Företrädare för lokala och regionala forum bör därför få ett 
ökat inflytande över utvecklingsmedel och strukturfondsmedel 
(2007/08:NU2, s 36).  

Konkurrensrationalitetens hegemoni i representationen av regional politik är 
påtaglig och regionalpolitiken kan i diskursteoretiska termer i stor 
utsträckning beskrivas som ”administration inom ett stabilt institutionellt 
ramverk”. Vissa meningsskiljaktigheter uttrycks i senare 
utskottsbetänkanden, men den övergripande rationaliteten tycks given. 
Kritiken mot den förda politiken artikuleras på så vis inom ramen för 
konkurrensrationalitetens logik. Till exempel artikuleras sporadiskt krav på 
ökad demokratisering av regional politik. I en vänsterpartistisk reservation 
artikuleras till exempel att:  
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Vänsterpartiet vill demokratisera den svenska regionala 
utvecklingspolitiken och den svenska landsbygdspolitiken […]. Det handlar 
om makt och fördelning av resurser, men också om att mobilisera utvecklingskraften i 
alla regioner. I den framtida politiken får man inte bara se till problem och brister 
utan även till regionens och den lokala ortens möjligheter. Utan en stark tilltro till den 
egna förmågan och den egna bygdens möjligheter hjälper det inte med stöd. 
Utvecklingspolitiken bör kännetecknas av ett nedifrån-och-upp-perspektiv, 
och den regionala utvecklingspolitikens mål måste vara att ge likvärdiga 
förutsättningar för individer, hushåll och företag, oberoende av 
bostadsregion. Medlet kan […] vara en offensiv regionalpolitik som inriktas 
på regioner som har förutsättningar för en ”självgående” framtida tillväxt 
(2009/10:NU2, s 7, se också 2010/11:NU2, s 8 min betoning).  

Även behovet av ”jämställd tillväxtpolitik” artikuleras sporadiskt, men också i 
stor utsträckning inom ramen för konkurrensrationalitets inre logik. Vid en 
övergripande läsning får utskottets betänkanden om regional politik en annan 
karaktär riksdagsåret 2005/06. Denna diskursiva stabilisering och 
hegemonisering av regional politik sammanfaller med den nya kunskap (i form 
av en rad utvärderingar och rapporter) som de ny- och ombildade 
myndigheterna och riksdagens revisorer presenterar. Denna kunskap följer 
entydigt konkurrensrationalitetens logik. Regionalpolitiken inordnas i 
samband med bildandet av dess myndigheter också i en övergripande 
innovationspolitik. Kluster diskuteras till exempel inte i utskottet förrän ITPS 
rapport ”Snabbväxande kluster i Italien” presenterats, trots att kluster 
introducerades i den regionalpolitiska propositionen från 1998. 
Klusterpolitiken skapar heller ingen större diskussion i utskottet så som de tar 
sig uttryck i betänkanden. Analysen av kluster i regeringens propositioner 
återkommer jag till i nästa kapitel.  

En översiktlig läsning av alla de betänkanden som producerats i 
näringsutskottet om regional politik mellan 1998 och 2013 visar att 
regionalpolitiken behandlas i minst två betänkanden per år fram till 
2003/04, Utöver beredningen av budgetpropositionen kommer således 
ytterligare betänkanden (ofta med benämningen ”vissa regionalpolitiska 
frågor” och senare ”vissa frågor om regional utvecklingspolitik”). I dessa 
behandlades till exempel motioner från allmänna motionstiden. År 2005/06 
behandlas också ”vissa frågor om regional utvecklingspolitik”, och då 
primärt i form av alla de rapporter och utvärderingar som gjorts. Mellan 
2005/06 och 2008/09 finns inga sådana betänkanden, då fokuseras enbart 
på budgetpropositioner och Sveriges handlingsprogram i relation till EU:s 
Lissabonstrategi. Efter 2008/09 behandlas regional tillväxtpolitik enbart i ett 
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betänkande per år, i samband med budgetpropositionen. Denna utveckling 
kan jämföras med utgiftsområde 24, Näringsliv, som under hela den 
undersökta perioden (med undantag för 2009/10) behandlas i minst 
ytterligare ett betänkande per budgetår. Analysen av regional politik i 
näringsutskottet avslutas med en beskrivning av hur Socialdemokraterna i ett 
betänkande från 2012 kritiserar regeringen för att näringsutskottet och 
Riksdagen inte involverats i processen att ta fram den nationella 
innovationsstrategin från 2012: 

Vi vill här ta tillfället i akt att beklaga att en majoritet i utbildningsutskottet 
avvisade en begäran om att låta ett sammansatt närings- och 
utbildningsutskott bereda forsknings- och innovationspropositionen. Likaså 
anser vi det vara förvånande att regeringens innovationsstrategi – när den 
äntligen presenterades – inte överlämnades till riksdagen för förankring, 
debatt och beslut (2012/13:NU2, s 53).  

Utifrån de intervjuer jag gjort med ledamöter i näringsutskottet framgår 
också att regional tillväxtpolitik i stor utsträckning är en icke-fråga i 
näringsutskottets arbete. Denna analys återkommer jag till i kapitel sju 
Nyregionalismens performativtet. I nästa avsnitt för jag en kort sammanfattande 
analys av regional politik i näringsutskottet mellan åren 1998 och 2013.  

 

SAMMANFATTANDE ANALYS  

Syftet med att analysera regionalpolitikens förändring från 1998 till 2013 
genom att rekonstruera debatten om regional politik är som tidigare beskrivits 
att visa vilka uteslutningar som den samtida regionala tillväxtpolitiken bygger 
på, vilka konflikter som utraderats och vilken politik som möjliggörs genom 
dessa uteslutningar. Innan jag sammanfattar resultaten vill jag kort 
sammanfatta den analys som gjorts.  

 

Regionalpolitik i otakt: tre regionalpolitiska myter  

Analysen visar hur det politiska i regionalpolitiken blev synligt när 
regionalpolitiken vid millenieskiftet präglades av en kraftig diskursiv 
rubbning, som kan förstås som en organisk kris. Det övergripande målet med 
regionalpolitiken i och med 1998-års proposition, då näringsutskottet fick det 
formella ansvaret för regionalpolitiken, löd:  
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Att den skall skapa likvärdiga förutsättningar för uthållig ekonomisk 
tillväxt, rättvisa och valfrihet, så att likvärdiga levnadsvillkor skapas för 
medborgarna i hela riket (1998/99:NU2, s 6).  

Jag har rekonstruerat tre konkurrerande myter som strävade efter att försluta 
den diskursiva rubbningen. Fördelningsrationaliteten bär spår av den tidiga 
regionalpolitikens rationalitet men är också den rationalitet som artikuleras 
minst frekvent i utskottet. Fördelningsrationaliteten representerar regional 
politik utifrån följande element:  

Regional balans – problemområden – utjämning – rättvisa – solidaritet – 
statlig helhetssyn – sektorssamordning – sammanhållning – särskilda 
åtgärder – välfärd  

Samtidigt menar jag att frekvens inte bör tolkas som det primära vid 
analysen av betänkandena. Ett exempel är att utskottsmajoriteten i detta 
skede (”Regionalpolitik i otakt”) artikulerar flera element i 
fördelningsrationaliteten som grundläggande syften med regionalpolitiken. 
Även enskilda ledamöter från andra partier uttrycker detta som grunden, 
eller själva kärnan, i regionalpolitik. Några exempel från analysen av 
riksdagsdebatten under perioden ”regionalpolitik i otakt” visar hur dessa 
element relateras till regionalpolitikens kärna:  

Fördelningspolitik och regionalpolitik är det svårt att skilja på (Runar 
Patriksson, fp).  

Skall vi fortsätta att klara och upprätthålla en tradition av solidaritet och 
sammanhållning som präglat vårt samhälle behövs en ordentlig översyn av 
regionalpolitiken (Reynoldh Furustrand, s).  

En framgångsrik regionalpolitik innebär också, och det är viktigt att 
poängtera detta, att staten har det övergripande ansvaret för den regionala balansen 
(Lennart Gustavsson, v).  

Syftet med regionalpolitiken känner vi alla till. Det är att utjämna skillnader, 
att så långt det är möjligt skapa rättvisa villkor (Åke Sandström, c). 

Den andra myten kallar jag deltaganderationaliteten, en rationalitet som 
artikuleras intensivt och frekvent under perioden ”regionalpolitik i otakt”, 
men också under perioden ”den oklara regionalpolitiken”. I ett 
utskottsbetänkande från 1998/99 är frågan så konfliktfylld att 
utskottsoppositionen står för utskottets ställningstaganden då majoriteten inte 
kommit överens om direktiven till regionalpolitiska utredningen. 
Vänsterpartiet krävde att direktiven förtydligades när det gällde 
genusperspektivet i regionalpolitiken och att nationella och regionala 
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resurscentrum för kvinnor skulle garanteras långsiktig finansiering. 
Deltaganderationaliteten rekonstruerar jag på följande sätt:  

Deltagande – inflytande – makt – demokrati – jämställdhet – integration  

Vänsterpartiet är också det parti som allra tydligast artikulerar 
deltaganderationalitetens representation av regional politik. Även 
Miljöpartiet och Socialdemokraterna gör så, särskilt relationen mellan 
kvinnor och män när det gäller resursfördelning och inflytande i de regionala 
partnerskapen. De övriga partierna adresserar också denna problematik, 
men allt mer utifrån konkurrensrationalitetens logik.  

Den tredje myten kallar jag konkurrensrationaliteten. Den bygger på 
följande element:  

Konkurrenskraft – generella förutsättningar – risktagande – initiativkraft – 
kreativitet – entreprenörskap – företagsklimat – frihet – ansvar – regional 
mobilisering – regional unicitet   

Under perioden ”Regionalpolitik i otakt” artikuleras dessa element nästan 
uteslutande av utskottsoppositionen i form av Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Folkpartiet, men också av Centerpartiet. Vissa 
element, så som regional mobilisering, artikuleras också av till exempel 
Västerpartistiska ledamöter. Konkurrenskraft som element finns också 
ständigt närvarande i diskussionerna.   

 

Den oklara regionalpolitiken: Regionala tillväxtprogram som tom signifikant  

Under perioden ”Den oklara regionalpolitiken” sätts element ur dessa 
rationalitetssystem i spel i diskussionerna. Jag menar att man kan förstå den 
stora konsensus som (trots sedvanliga reservationer) präglar den nya 
regionala utvecklingspolitiken utifrån konstruktionen av regionala 
tillväxtprogram som tom signifikant. Regionala tillväxtprogram representateras 
som grunden och basen i den regionala utvecklingspolitiken. 
Ekvivalenskedjan för regionala tillväxtprogram, och således för den regionala 
utvecklingspolitiken, rekonstruerar jag på följande sätt:   

Sammanhållning – statlig helhetssyn – delaktighet – lokalt inflytande – 
jämställdhet – regional mobilisering – regionalt egenansvar – 
entreprenörskap – konkurrenskraft  

Regionala tillväxtprogram (RTP) inkorporerar på så vis element ur alla de 
tre konkurrerande myter som satts i spel under perioden ”Regionalpolitik i 
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otakt”. På så vis tycks det också bli svårt att vara ”emot” den nya politiken. 
Tre konkreta exempel på denna tendens kan hämtas från riksdagsdebatten 
som analyserats:  

- Om ett kommunalt samverkansorgan bildas så menar vi från majoritetens 
sida att detta bör fatta beslut om förslag till RTP. Det ska ske från ett statligt 
helhetsperspektiv (Reynoldh Furustrand, s).  

- Ni förordar en politik som kräver underifrånskap och delaktighet. Men varför 
är ni då så emot RTP som kräver delaktighet av småföretagare, av kvinnor och 
ungdomar för att utveckla den regionala politiken? (Gunilla Wahlén, v).  

- Jag har varit skeptisk till RTP, men inte motståndare. Jag har inte 
dödförklarat dem. Jag tror och avläser att ett underifrånperspektiv närmare 
företagandet skulle kunna ge ett bättre resultat, ge en hävstångeffekt på det 
svårfångade tillväxtkapitalet i våra län (Harald Bergström, kd).  

På så vis stabiliseras också den regionalpolitiska diskursen. Denna 
stabilisering reaktiveras dock återigen, genom ett ökat antal diskursiva 
rubbningar och krafter, under den period som jag valt att kalla 
regionalpolitik som tillväxtpolitik.   

 

Regionalpolitik som tillväxtpolitik: Konkurrensrationalitetets hegemoni  

Den kunskap som sedan börjar produceras, bland annat av ny- och 
ombildade myndigheter på regionalpolitikens, näringspolitikens och 
innovationspolitikens område, skapar ett ökat antal diskursiva rubbningar i 
representationen av regional politik. Denna kunskap, så som den presenteras 
och representeras i utskottets betänkanden, artikulerar konflikter i 
utformningen av den regionala utvecklingspolitiken. På ett övergripande plan 
artikuleras en konflikt mellan konkurrensrationalitetens och 
fördelningsrationalitetens element. Dessa utredningar och denna kunskap 
producerar dock inte enbart en konflikt utan förespråkar också 
konkurrensrationalitetens element i utformningen av regional politik, genom att 
både formulera det politiska problemet och de politiska lösningarna. Två 
exempel, både från perioden ”regionalpolitik i otakt” och ”den oklara 
regionalpolitiken”, kan illustrera dessa kunskaper och krafter:  

Slutsatsen i denna rapport är att regionalpolitiken har haft framgång när 
det gäller att fördela välfärd. Regionalpolitiken kan sägas ha uppnått sitt 
mål att människor ska kunna leva var de vill i Sverige med en jämnbördig 
välståndsnivå. Samtidigt har, enligt rapporten, utjämningspolitiken 
reducerat den totala tillväxten 1(999/2000:NU2, s 10).  
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Den regionala utvecklingspolitiken har enligt ITPS flera grundläggande 
oklarheter och svagheter, bl.a. att den övergripande målformuleringen inte 
bara gäller behovet av ökad tillväxt utan också ett underliggande syfte om 
regional utjämning och nationell sammanhållnig. Därmed blir 
problembilden alltför bred enligt ITPS. […] Tillväxtmålet bör prioriteras 
och andra mål kan antingen behandlas som restriktioner eller som mål 
med lägre prioritet (2005/06:NU12, s 17 och 24).  

Den kunskap som produceras innebär i stor utsträckning att 
fördelningsrationalitetens element utraderas i diskursen om regional politik, 
genom konkurrensrationalitetens hegemoni. Den kunskap som produceras 
inkorporerar också element ur deltaganderationaliteten i 
konkurrensrationalitetens inre logik och tenderar att de dem en mer 
begränsad innebörd. Detta gäller främst elementet ”jämställdhet”. För det 
första innebär det att makt- och konfliktdimensionen i stor utsträckning 
utraderas. Jämställdhet diskuteras i termer av bristande kunskap och behov 
av att mäta jämställdhet, samt i termer av till exempel en generationsfråga:   

Visserligen är kvinnorna underrepresenterade nu, men eftersom de i 
genomsnitt är yngre, och de olika partnerskapen fylls på ”underifrån” av 
fler kvinnor, så är det en rimlig gissning att – om systemet fortsätter i sin 
nuvarande form – det kommer att finnas fler kvinnor än män i 
partnerskapen om ca 10 år (2005/06:NU12, s 29).   

För det andra innebär det att jämställdhet, kvinnor, invandrare och 
nyanlända artikuleras som resurser för tillväxt. Konkurrensrationaliteten 
begränsar på så vis allt mer hur jämställdhet kan artikuleras.  Ett exempel är 
hur två vänsterpartistiska ledamöter i riksdagsdebatten argumenterar under 
perioden ”Den oklara regionalpolitiken” och ”Regionalpolitik som 
tillväxtpolitik”:  

För att jämställdhetsmainstreaming ska fungera i praktiken krävs att man 
har kunskap om den rådande könsmaktsordningen som vi lever i. 
Jämställdhetspolitiken har som uppgift att bryta en samhällsstruktur som 
existerar och ständigt reproduceras, där män har stor makt och kvinnor 
har liten makt, där män är överordnade och kvinnor underordnade, där 
män är norm och kvinnor undantag (Prot. 2001/02:46, Siv Holma, v).  

Svenska riksförbundet nationellt resurscentrum för kvinnor, NRC, och 
motsvarande Regionalt resurscentrum, RRC, har över hela landet bidragit 
till att antalet kvinnor som startar eget företag har ökat. De har bidragit till 
jämställdhet inom företagande men även till ökad regional tillväxt (Prot. 
2005/06:88, Gunilla Wahlén, v).  
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Det är anmärkningsvärt med vilken intensitet och frekvens relationen mellan 
könen politiseras i utskottsdebatterna om regionalpolitiken under perioden 
”regionalpolitik i otakt” och ”den oklara regionalpolitiken”. Jag återkommer 
till detta resultat i avhandlingens sista kapitel Politik, makt och kunskap, där jag 
diskuterar mina resultat i relation till tidigare forskning.  

Den samtida hegemoniska regionalpolitiken som diskursiv matris menar jag 
utifrån analysen kan rekonstrueras enligt följande ekvivalenskedja:  

Regional unicitet – regionalt ansvar – regional mobilisering – 
entreprenörskap – innovation – hållbarhet – regional konkurrenskraft – 
regional tillväxt  

Det som uteslutits i den samtida diskursen om regional politik, i relation till den 
analyserade perioden, är för det första fördelningsrationalitetens element. 
Denna förändrade rationalitet (”från fördelning till konkurrens”) är också väl 
belyst i tidigare forskning om den svenska regionalpolitikens förändring (som 
belystes i avhandlingens inledning och som jag återkommer till i 
avhandlingens sista kapitel). De uteslutningar som inte beskrivits i samma 
utsträckning i tidigare forskning är deltaganderationalitetens element, och då 
särskilt den politiserade relationen mellan män och kvinnor i 
representationen av regional politik.  

Den ordning som (o)möjliggörs genom dessa uteslutningar och 
regionalpolitikens diskursiva förändring kan således diskuteras utifrån flera 
aspekter. För det första har konkurrensrationaliteten och dess nyregionala 
utvecklingslogik – uttryckt genom element så som regional konkurrenskraft, 
regional unicitet, regional mobilisering och regionalt ansvar – kommit att 
innebära att regionalpolitiken regionaliserats. Konkurrensrationalitetens 
hegemoni och den regionala tillväxtpolitikens regionalisering innebär att 
regional politik positioneras som regionernas ansvar, men också att regional 
politik handlar om att skapa regional kraftsamling, konkurrenskraft, ett gott 
innovationsklimat och tillväxt. Frågan kan från flera perspektiv betraktas som 
en icke-fråga i näringsutskottets verksamhet, vilket måste förstås från denna 
horisont.  

Konkurrensrationalitetens hegemoni kan vidare tolkas i termer av att den 
inkorporerat deltaganderationalitetens element, så som jämställdhet och 
integration, i sin inre logik och gett dem mer begränsade innebörder. 
Jämställdhet och integration artikuleras i termer av resurser som kan bidra 
till högre tillväxt. På samma sätt kommer frågorna och problemet allt mer att 
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diskuteras i termer av ”sociala frågor”, ”sociala aspekter”, 
”genusperspektivet” och ”hållbarhet”, vilket också innebär att den makt- och 
konfliktdimension som tidigare artikulerats tonas ned allt mer. Det är dock 
viktigt att här påpeka att regionala tillväxtprogram som tom signifikant också 
innebar att deltaganderationalitetens logik motiverade regionalisering av 
ansvar – uttryckt i element så som demokrati, jämställdhet, delaktighet och 
lokalt inflytande. Jämställdhet som resurs artikuleras främst under perioden 
”regionalpolitik som tillväxtpolitik”. Konkurrensrationalitetens hegemoni 
innebär att i stort sett inga övriga element i fördelningsrationaliteten eller 
deltaganderationaliteten artikuleras. Eftersom ansvaret för regional politik i 
stor utsträckning regionaliserats kräver vidare svar på frågan vilken ordning 
som (o)möjliggörs också en empirisk undersökning av regional politik från en 
regional horisont. En sådan läsning av regional politik gör jag alltså i kapitel 
sex En regional policyregim. I nästa kapitel gör jag en genealogisk läsning av 
kluster som policy.  
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KLUSTER SOM POLICY  
KLUSTER I FORSKNING, NATIONELL POLITIK OCH I EN SVENSK REGION 

Trots sitt genomslag på politiska dagordningar världen över är kluster inte en 
term som gemene medborgare, eller samhällsvetenskaplig forskare för den 
delen, i regel är bekant med. I följande kapitel analyseras representationer av 
kluster som policy. Jag analyserar klusterforskningen, kluster i 
regionalpolitiska propositioner och kluster i en svensk region.54 Syftet med 
den genealogiska läsningen är att belysa klusterbegreppets rörlighet i tid och 
rum, men också att ge läsaren en uppfattning vad kluster som policy kan 
handla om. Analysen har delats in i tre delar där jag först analyserar 
representationer av kluster i klusterforskningen, sedan i regionalpolitiska 
propositioner och strategier mellan 1998 och 2007 för att avsluta analysen 
med hur kluster använts i olika strategier i Värmland från slutet av 1990-talet 
fram till 2012.  

Policy förstås i detta sammanhang som ett särskilt problemområde som 
implicit eller explicit artikuleras som problematiskt, någonting som måste 
ordnas genom olika typer av interventioner. Problematiseringar inom ett 
visst fält kan i sig betrakts som policy, och av det följer att ”sociala”, 
”ekonomiska” eller ”politiska problem” inte betraktas som exogena, utan 
snarare endogena i förhållande till politiska processer. Det är i det 
sammanhanget mer rättvisande att prata om problemrepresentationer än 

                                            
54 Denna text och analys är ett utdrag ur min licentiatuppsats Kluster som teori och politik: om 
den regionala tillväxtpolitikens diskursiva praktiker (Säll, 2011), med vissa revideringar.  
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politiska problem (Bacchi, 1999). När kluster analyseras som policy innebär 
det i första hand ett fokus på hur kluster representeras. Genom 
representationerna kan vi också analysera de implicita eller explicita sätt 
genom vilka klusterdiskursen problematiserar ekonomi, politik och sociala 
relationer.  

 

KLUSTERBEGREPPETS GENEALOGI I FORSKNINGEN  

Flera forskare har tidigare problematiserat att termen kluster getts så många 
olika innebörder att det blivit ett ”kaotiskt begrepp” (Se Martin & Sunley, 
2003; samt Malmberg, 2002; Benneworth & Henry, 2002; Burfitt & 
Macneill, 2008). Martin och Sunley levererar i sin välciterade artikel 
Deconstructing clusters (2003) den kanske häftigaste kritiken mot 
klusterbegreppet:  

[o]ur concern relate to the definition of the cluster concept, its 
theorization, its empirics, the claims made for its benefits and advantages, 
and its use in policy making […] the cluster concept should carry a public 
policy health warning (Martin & Sunley, 2003, s 5).  

Malmberg (2002, s 15) argumenterar för att den största oklarheten i 
klusterforskningen ligger på den mest grundläggande nivån: Vad är 
egentligen ett kluster?55  Istället för att tala om ett kaotiskt begrepp skulle jag 
vilja argumentera för att beteckningen kluster inom forskningen inbegriper en 
mängd olika innehåll. Utan att göra anspråk på att ge en allomfattande 
beskrivning av hur ”kluster” används i tidigare forskning kan ett fruktbart 
angreppssätt vara att dela in representationer av termen kluster i två 
huvudsakliga representationer. En begreppsanvändning som åsyftar (i) 
ekonomiska och sociala interaktioner och transaktioner mellan företag, ofta 
inom ett visst geografiskt område, och (ii) ekonomiska, sociala och politiska 
interaktioner mellan företag, offentlig sektor, akademi och andra 
organisationer inom ett visst geografiskt område, oftast en ”region”.56 Dessa 
olika (problem)representationer innebär också att olika politiska ”lösningar” 
aktualiseras. Malmberg (2002) gör en liknande distinktion när han skiljer 

                                            
55 Det bör påpekas att jag i detta avsnitt använder Malmbergs (2002) rapport Klusterdynamik 
och näringslivsutveckling relativt mycket. Hans verk är en översikt av klusterbegreppet och 
klusterforskningen som jag delvis stödjer min analys på och delvis analyserar.  
56 Flera forskare har tidigare gjort olika typer av kategoriseringar av olika typer av 
”kluster”. För en mer ingående beskrivning av olika typer av ”företagskluster” se till 
exempel, Newlands, 2003; Gordon & McCann, 2000; McCann, 2008.  
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mellan företagskluster och vad han kallar diskursiva kluster. Den första kategorin 
fokuserar primärt på företag medan den andra typen används som ett 
samlingsnamn för olika typer av klusterpolitik, ofta manifesterat i olika typer 
av relationer mellan offentlig sektor, företag och akademi. Jag använder 
fortsättningsvis begreppen ”företagskluster” och ”organisatoriska kluster”, 
eftersom begreppsanvändningen ”företagskluster” och ”diskursiva kluster” 
tenderar att leda tankarna till att diskursiva kluster är att betrakta som 
språkliga/politiska konstruktioner samtidigt som företagskluster är ”riktiga”, 
”naturliga” kluster. Jag betraktar ”företagskluster” och ”organisatoriska 
kluster” som parallella representationer inom en, dominerande, 
klusterdiskurs.  

 
”Företagskluster” 

A cluster is a geographically proximate group of interconnected companies 
and associated institutions in a particular field, linked by commonalities 
and complementarities. The scope of a cluster can range from a single city 
or state to a country or even a group of neighboring countries (Porter, 
2000, s 254 citerad i Malmberg, 2002, s16).  

Michael E. Porters (1990, 1998, 2000) definition av kluster ovan är ett av de 
flitigast citerade i litteraturen och det är rimligt att anta att hans texter har 
haft störst inflytande för spridningen av klusterpolicy världen över.57 Porters 
begreppsanvändning har dock förändrats i hans olika verk.58 Malmberg 
(2002) pekar på att en av de viktigaste frågorna är huruvida kluster ska 
uppfattas som funktionellt eller geografiskt sammansatta: ”är ett kluster ett 
industriellt system av företag som knyts samman av olika typer av relationer, 

                                            
57 Ett exempel är Ahedos (2004) beskrivning av klusterpolicy i Baskien (1991-2002). Porters 
konsultfirma Monitor genomförde en analys av Baskiens näringsliv 1990, ”La Ventaja 
Competitiva Euskadi” (The Competitive Advantage of the Basque Country), där ett antal 
sektorer föreslogs ”klusteriseras” genom upprättandet av klusterorganisationer. Monitor 
har genomfört liknande klusteranalyser bland annat i Skottland och País Vasco (Raines, 
2001). En mängd ytterligare exempel på Porters internationella närvaro i nationella och 
regionala policysammanhang finns dock (Martin & Sunley, 2011).  
58 De Man (1994) analyserar Porters klustertänkande och hur de överensstämmer i olika 
publikationer mellan år 1980 (Competitive Strategy), 1985 (Competitive Advantage) och 
1990 (The Competitive Advantage of Nations). De Mans slutsatser är att Porters verk från 
1980 och 1990 befinner sig på olika analysnivåer, vilket Porter också antyder i sitt förord 
till The Competitive Advantage of Nations (1990). I Competitive Strategy och Competitive 
Advantage från 1980 och 1985 antar Porter ett företagsperspektiv (Industrial Organization) 
medan han i The Competitive Advantage of Nations från 1990 antar ett makroperspektiv 
där fokus är på en nationell arena. Detta för också med sig att hans 
policyrekommendationer vid dessa olika tidpunkter skiljer sig åt.  
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eller är det en geografisk ansamling av likartad och relaterad verksamhet?” 
(Malmberg, 2002, s 15). Enligt Malmberg (2000) har Porter själv bidragit till 
denna förvirring genom att i olika skrifter definiera kluster på olika sätt. I 
The Competitive Advantage of Nations (1990) beskriver Porter kluster som 
funktionellt relaterade företag och branscher inom ett land:  

The competitive industries in a nation will not be evenly distributed across 
the economy. […] A nation´s successful industries are usually linked 
through vertical (buyer/supplier) or horizontal (common customers, 
technology, channels, etc.) relationships. […] The reasons for clustering 
grow directly out of the determinants of national advantage and are a 
manifestation of their systematic character. One competitive industry helps 
to create another in a mutually reinforcing process (Porter, 1990, s 148f).  

I samma verk diskuterar Porter också den geografiska koncentrationens roll:  

Geographic concentration of firms in internationally successful industries 
often occurs because the influence of the individual determinants in the 
“diamond” and their mutual reinforcement are heightened by close 
geographic proximity within a nation (Porter, 1990, s 156f).  

Porter definierar således kluster som funktionellt relaterade branscher 
samtidigt som han poängterar att sådana branscher ofta är geografiskt 
koncentrerade, vilket också antas förstärka klusters dynamik, innovations- 
och konkurrenskraft. Under 1990-talet kom Porter allt mer att anta ett 
synsätt där den geografiska koncentrationen blev central i definitionen av 
kluster (Malmberg, 2002). I artikeln Clusters and the New Economics of Competition 
från år 1998 är den geografiska koncentrationen integrerad i Porters 
klusterdefinition (Porter, 1998). 59   

Porter fick år 1983 President Ronald Reagans uppdrag att leda The President´s 
Commission on Industrial Competitiveness (Executive order 12428; Porter & Millar, 
1985). Syftet var att utveckla kunskap om med vilka medel amerikanska 

                                            
59 Detta perspektiv på kluster, som geografiska koncentrationer av företag, ligger också 
nära ”agglomerationsforskningen”. Agglomerationer, eller geografiska ansamlingar av 
företag, som bland annat diskuterades av Marshall (1920) antas ge lokala spill-overs i form 
av kunskap och ett lokalt specialiserat arbetskraftsutbud (McCann, 2008; Henning, 
Moodysson & Nilsson, 2010). Argumenten bakom detta är att agglomerationer av företag 
inom ett visst geografiskt område antas (i) skapa frekventa informella möten mellan 
människor vilket kan ge upphov till att tyst kunskap sprids mellan företag (ii) gynna 
spridningen av specialistkunskap till hela den lokala gruppen av företag på ett mer effektivt 
sätt än om företagen var geografiskt utspridda, samt (iii) reducerar kostnaden att söka och 
anställa ny personal. Relationerna mellan företagen beskrivs i agglomerationsmodellen som 
flyktiga, det finns ingen lojalitet och långsiktighet i relationerna mellan företagen (McCann, 
2008, s 26f). 
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företags långsiktiga konkurrenskraft skulle kunna öka (ibid). Efter detta 
uppdrags avslut, år 1984, skrev Porter The Competitive Advantage of 
Nations. Redan i en intervju som publicerades 1982 uttrycker dock Porter att 
han arbetar med en bok om klusterstrategier som kan belysa de idéer som 
skulle kunna betraktas som upptakten till hans senare verk:  

What I´m trying to do is distinguish the case where you´ve got a series of 
divisions of business units that are distinct, but yet related (Pennington & 
Cohen, 1982, min betoning).  

Porters ursprungliga tanke skulle kunna relateras till att värdesystem (value 
system) kom att bli en central del av hans senare arbeten. Ett företags 
värdekedja är enligt Porter och Millar (1985) inbäddat i ett system som de 
kallar värdesystem (value system):  

The value system includes the value chains of suppliers, who provides 
input (such as raw materials, components and purchased services) to the 
company´s value chain. The company´s product often passes through its 
channels´ value chains on its way to the ultimate buyer. Finally, the 
product becomes a purchased input to the value chain of its buyers, who 
use it to perform one or more buyer activities (Porter & Millar, 1985, s 
150).  

Från att i huvudsak ha fokuserat på företags konkurrenskraft från enskilda 
företags perspektiv övergår Porter i sitt verk från 1990 till ett 
makroekonomiskt perspektiv. Porter inleder The Competitive Advantage of Nations 
med frågan: “Why do some nations succeed and others fail in international 
competition?” (Porter, 1990, s 1). Vad han försöker att förklara genom 
klusterbegreppet är således källan/källorna till en nations internationella 
konkurrenskraft. Porter har dock senare kommit att argumentera för att hans 
nationella modell även gäller regioner, städer och lokaliteter (Martin & Sunley, 
2011). Värdekedjan och värdesystemet är dock även fortsättningsvis en 
central del av Porters definition av kluster (se Porter, 1990, s 40f). Om vi 
utgår från Porters ofta citerade definition av kluster som presenterades 
inledningsvis framgår att värdekedjan är inbyggd i själva definitionen av 
kluster. 60  Termerna ”interconnected” och ”linked” är centrala i förståelsen 
av värdekedjan, så som Porter uttrycker det: 

                                            
60 Min uppfattning är dock att Porter använder begreppet värdekedjan på två olika sätt. I 
sin (och Millars) artikel från 1985 tycks värdekedjan syfta till företags (i plural) ”integrerade 
värdekedjor” (dock bara en kedja). I Porters verk från 1990 tycks värdekedjan syfta till ett 
företags (singular) interna processer (marknadsföring, logistik, produktdesign, komponenter 
etc). I Porters ”The Competitive Advantage of Nations” (1990) består värdesystemet 
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A firm´s value chain is an interdependent system or network of activities, 
connected by linkages. Linkages occur when the way in which one activity is 
performed affects the cost or effectiveness of other activities. […] A 
company´s value chain for competing in a particular industry is embedded 
in a larger stream of activities that I term the value system (Porter, 1990, s 
41f).  

En central del av Porters klusterbegrepp kom också att bli 
”diamantmodellen” (i Porters egen terminologi ”diamond theory”), som han 
knyter till värdekedjan och värdesystemet. Modellen beskriver faktorer 
(determinants) som påverkar en nations miljö och som kan främja eller 
förhindra en industris konkurrenskraft. Diamantmodellen är enligt Porter 
den konceptuella och teoretiska representationen av kluster och kluster är på 
så vis den fysiska representationen av diamantmodellen (Porter, 1998; 
Jagtfelt, 2012). Modellen kan läsas som hypoteser och består av fyra faktorer. 
Som de beskrivs av Porter (1990, kapitel 3 och 4) ska varje faktor förstås 
tämligen brett, men som de beskrivs av Malmberg (2002) är den 
huvudsakliga innebörden i denna modell:  

Produktionsförhållanden, så som humankapital, fysiska resurser, 
kunskapsresurser, kapital och infrastruktur. Dagens avgörande 
produktionsfaktorfördelar grundas i specialiserade kunskaper och 
färdigheter, teknologisk know-how och infrastruktur som är skräddarsydda 
för vissa verksamheter. Den mest resursrika omgivningen behöver å andra 
sidan inte vara mest gynnsam ur detta perspektiv. Brister i tillgången till 
produktionsfaktorer, som höga arbetskraftskostnader eller höga 
energikostnader, kan bidra till att företag tvingas till innovationer. Så kallade 
begränsade faktornackdelar tenderar att driva fram innovationer och stärka 
konkurrenskraften, så länge som övriga faktorer är gynnsamma (Malmberg, 
2002). 

Efterfrågeförhållanden på ”hemmaplan”, kvaliteten på den lokala efterfrågan är 
särskilt viktig då krävande och sofistikerade kunder tvingar företagen att 
ständigt förbättra sina produkter (Malmberg, 2002).  

Relaterade och stödjande industrier, täta kund- och leverantörsrelationer kan skapa 
förutsättningar för ett snabbare informationsflöde och gemensamt 
utvecklingsarbete (Malmberg, 2002).  

                                                                                                                         
således av parallella integrerade värdekedjor som utgörs av hela industrier (flera parallella 
kedjor).   



 143 

Företagsstrategi, struktur och rivalitet. Lokal konkurrens tenderar att vara extra 
prestigefylld, vilket leder till extra ansträngningar att utvecklas (Malmberg, 
2002; Porter, 1990; 1998).  

Diamantmodellen är enligt Porter inte bara förklarande, preskriptiv och 
normativ utan även prediktiv (Porter, 1990). Den kan således enligt Porter 
användas för att förutse industriell utveckling (ett påstående som belyses och 
problematiseras av Jagtfelt, 2012). I epilogen argumenterar Porter för sin 
övertygelse att innovation och särskilt konkurrens är källan till ekonomisk 
utveckling. Ny teknik ger rum för produktivitetsökningar, som enligt Porter 
är centralt för en ökad konkurrenskraft (Porter, 1990; Martin & Sunley, 
2011). Samtidigt höjer han ett varningens finger mot protektionistisk politik 
som försöker bevara det som varit snarare än att främja ny teknik. Han 
argumenterar för att samarbeten och allianser mellan företag och offentlig 
sektor snarare riskerar att hämma ”konkurrensprocessen” (Porter, 1990, s 
737). Vad Porter förespråkar är en politik som inte fokuserar på industrier 
utan på kluster, det vill säga värdekedjor och värdesystem. Denna politik ska 
också främja alla kluster, och staten ska inte välja ut vissa kluster framför 
andra. Han kritiserar traditionell näringspolitik (industrial policy) för att den 
stöttat enskilda industrier och förespråkar en klusterbaserad politik:  

In industrial policy, governments target “desirable” industries and 
intervene – through subsidies or restrictions on investments by foreign 
companies, for example – to favor local companies. In contrast, the aim of 
cluster policy is to reinforce the development of all clusters (Porter, 1998, s 
89).  

I senare skrifter breddar Porter definitionen av kluster genom att inkludera 
offentliga aktörer och universitet i sin definition:”governmental agencies […] 
and other institutions providing specialized training, education, information, 
research and technical support (such as universities) […]” (Porter, 2008, s 
215). Han argumenterar här för att om en offentlig myndighet på ett 
betydande sätt påverkar ett kluster kan den betraktas som en del av klustret. I 
en intervju beskriver också Porter hur tidigare teorier om ekonomisk 
utveckling var svårtillgängliga och hur diamantmodellen var ett sätt att 
”förpacka” ekonomisk utvecklingsteori så att den skulle vara attraktiv för 
”köparna”, det vill säga policyskaparna (Huggings & Izushi, 2011):  

It [policy] is an infinitely complex problem. There are hundreds of policy 
areas that lie underneath the Diamond. There is this gigantic mountain of 
detailed policies. The Diamond provides a template for understanding how 
all these policies fit together. It helps understand the heart of the problem, 
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which is what is driving the productivity of any region or location (intervju 
med Porter i Huggins & Izushi, 2011, s 247).  

Genom en kombination av akademisk forskning om kluster (vid The Institute 
for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School) och genom 
internationella konsultuppdrag (bland annat som en av grundarna till 
Monitor Group) har Porters idéer kommit att prägla den politiska agendan 
världen över (Huggins & Izushi, 2011). Detta leder också in på forskning om 
kluster som representerar kluster som politisk organisering och mobilisering.  

 

”Organisatoriska kluster”  

Cluster initiatives […] are organised efforts to increase the growth and 
competitiveness of clusters within a region, involving cluster firms, 
government and/or the research community (Sölvell, Lindquist & Ketels, 
2003, s 15) 

Perhaps we should broaden the cluster concept to include ”cluster 
initiatives” that aim at network and actor linking innovations rather than 
the narrow product-centered innovation models that classic cluster 
concepts prioritize (Mattsson, 2009, s 1641).  

Trots att klusterpolicy beforskats och skrivits om i en mängd olika artiklar, 
böcker och rapporter finns inom forskningen ingen enhällig förståelse eller 
definition av dess innebörd (Ketels, 2009; Ketels, 2011; Martin & Sunely, 
2003, 2011).61 De begreppsliga förvirringarna kring begreppet tycks också ha 
förstärkts av begreppets ökade användning inom politiken (Malmberg, 2002). 
Terminologin skiljer sig åt i klusterlitteraturen. Det talas bland annat om 
kluster, klusterinitiativ och klusterorganisationer men begreppen används 
ofta sammanvävt och sätts ofta under etiketten kluster eller klusterpolicy. 
Denna sammanblandning kan betraktas som ett uttryck för att offentlig 
sektor, universitet och andra aktörer i vissa sammanhang kommit att 
inbegripas i förståelsen av kluster. Som synes argumenterar till exempel 
Mattson (2009) för att så kallade klusterinitiativ också ska inbegripas under 
klusteretiketten.   

Ketels (2009) problematiserar att det saknas konsensus om vad klusterpolicy 
verkligen är. I sin rapport Clusters, Cluster policy and Swedish Competitiveness in the 

                                            
61 Klusterbegreppet kombineras också inom politiken ofta med begreppen trippelhelix och 
innovationssystem. Det har argumenterats för att de vid implementering ofta utmynnar i 
liknande åtgärder vilket innebär att de blir svåra att urskilja från varandra (Peck & Lloyd, 
2008:397; Lavén, 2008:17).  
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Global Economy (2009:19f) beskriver han dock klusterpolicy som “all efforts by 
governments, alone or in a collaborative effort with companies, universities, 
and others, that are directed at clusters to develop their competitiveness”. 
Klusterpolicy är utifrån detta perspektiv nära sammanlänkat med så kallade 
klusterinitiativ, som åsyftar organiserat samarbete mellan företag, offentlig 
sektor och/eller akademi. Ibland görs också en distinktion mellan 
klusterinitiativ och klusterpolicy. Termen klusterinitiativ syftar då till en viss 
form av organisering och klusterpolicy åsyftar antingen policys som påverkar 
”kluster” på ett mer generellt plan (t.ex. konkurrenslagstiftning, 
handelspolitik och regionalpolitik) eller policys riktade mot ett specifikt 
”kluster” (Sölvell, 2009). I The Cluster Policies Whitebook görs en distinktion 
mellan klusterinitiativ och klusterpolicy. Forskarna menar att klusterpolicy 
formuleras och implementeras av offentliga aktörer för att öka den 
samhälleliga nyttan genom skapandet eller utvecklingen av kluster. 
Klusterinitiativ å andra sidan, argumenteras det, bedrivs även av aktörer 
utanför offentlig sektor (Andersson, Schwaag Serger, Sörvik & Wise 
Hansson, 2004). Detta resonemang problematiseras av Borrás och Tsagdis:  

 […] policy is not confined to the activities of public authorities, but 
includes those activities designed and carried out by semi-public and/or 
private actors as well. In this sense, public action is not the result of public 
authorities alone. It is the result of a set of individual and/or collective 
action for the cluster. One of the questions for empirical analysis is 
precisely which are those public and semi-public/private actors and 
institutions carrying on cluster initiatives (Borrás & Tsagdis, 2008:20).  

Borrás och Tsagdis (2008) pekar på att det är en empirisk fråga vilka aktörer 
som formulerar och genomdriver klusterpolicy. En fördel med klusterpolitik 
som ofta lyfts i forskningen är att det ger utrymme för dialog mellan offentlig 
och privat sektor. Klusterpolitik beskrivs på så vis som en specifik form av 
governanceordning. Såväl Ahedo (2004) som Lundequist och Power (2002) 
menar att klusterpolitik kan underlätta dialog och förhandlingar mellan 
offentliga aktörer och industrier.  Inom klusterpolicyforskningen dominerar 
ett managementinfluerat förhållningssätt till klusterpolitik där politik 
framställs som en teknokratisk, politiskt neutral verksamhet. Arthurs och 
kollegor avslutar till exempel sin artikel Indicators to support innovation cluster 
policy med följande policyrekommendationer:  

Interaction between theory and practice can continually improve cluster 
theory […] and policy and management practices. […] cluster policymakers and 
managers must understand innovations pathways and cluster dynamics in 



 146 

order to design and execute effective policy interventions and management strategies 
(Arthurs, Cassidy, Davis & Wolfe, 2009, s 276, min betoning).  

På så vis beskrivs klusterpolitik som en fråga om management- och 
policylärande.  Policyskaparna ska lära av forskarna och klusterforskarna av 
policyskaparna. Michael E. Porter beskriver sin forskning som grunden för 
en evidensbaserad praktik bortom ”traditionell ideologi”:   

We need a new perspective and new tools – an approach to 
competitiveness that grows directly out of an analysis of international 
successfull industries, without regard for traditional ideology and current 
intellectual fashion. We need to know, very simply, what works and why. 
Then we need to apply it (Porter, 1990, s 73).  

Vad är då problemet en aktiv klusterpolitik ska råda bot på, enligt 
klusterforskningen? På denna fråga ger policylitteraturen primärt ett svar. 
Klusterpolitik, och klusterinitiativ, ska möta den ökade internationella 
konkurrensen i globaliseringens spår. De flesta artiklar tar, explicit eller 
implicit, sin utgångspunkt i denna problemformulering. Det argumenteras 
ofta för att klusterpolitik ska främja och bibehålla regional konkurrenskraft 
och utveckling (se t.ex. Andersson, Schwaag Serger, Sörvik & Wise Hansson, 
2004; Aranguren, Larrea & Wilson, 2010; Schmiedberg, 2010; Ab. Aziz & 
Norhashim, 2008; Visser & Atzema, 2008; Raines, 2001; Mattsson, 2009; 
Burfitt & Macneill, 2008). 62  Ett belysande exempel är McDonald och 
kollegors (2006) inledande ord i artikeln The development of industrial clusters and 
public policy. Denna implicita problemformulering är representativ för 
klusterpolicylitteraturen:  

Developing and maintaining competitiveness by fostering geographical 
concentrations of firms and supporting agencies has been encouraged by 
success of well known industrial clusters such as Sillicon Valley and Route 
128 […] and the work of Porter on competitive strategies (McDonald, 
Tsagdis & Huang, 2006, s 525, min betoning).   

Mattsson (2009) föreslår, i kölvattnet av den utbredda implementeringen av 
klusterpolicy, att även den typ av policy som syftar till att skapa samarbete 
mellan företag och offentlig sektor ska sorteras under klusteretiketten. Han 

                                            
62 Andra har dock argumenterat för att det i litteraturen ofta saknas en argumentation 
kring vilket problem en aktiv klusterpolitik ska råda bot på. Bristande konkurrenskraft och 
utveckling kan enligt Duranton (2009, s 3) snarare betraktas som ett symptom på ett 
problem än själva problemet: ”[…] at a conceptual level, the problem with the cluster 
literature is one of lack of well-articulated theory: what is the ’problem’ that cluster 
initiatives are trying to fix? […] a lack of competitiveness is a symptom, not the root of a 
problem”.   
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argumenterar för att ”organisatoriska kluster” ofta betraktas som patetiska av 
forskare och policyskapare som jämför dem med ”Porterianska kluster”, det 
vill säga den form av ”företagskluster” som beskrevs ovan. Värdet med 
”organisatoriska kluster”, menar han, är att de kan vara en innovation i sig, 
sociala eller organisatoriska, eftersom de skapar nya nätverk och sociala 
relationer mellan aktörer. En annan implicit problemformulering skulle 
utifrån detta kunna vara att det är för lite samarbete mellan företag, offentlig 
sektor och akademi, utifrån antagandet att samarbete leder till ekonomisk 
tillväxt. Min tolkning av klusterforskningen stärks av Martin och Sunleys 
(2011, s 234) analys när de beskriver hur Porter i sina senare verk tycks 
betrakta ”kluster” primärt som ett medel för att uppmuntra samarbete och 
dialog mellan företag och offentlig sektor (se också Ketels, 2011, s 182f). 
Ständiga referenser till Porter i klusterdiskursen visar också hans centrala 
position i denna policydiskurs. Mattssons analys av klusterpolitik i en region i 
Sverige illustrerar klusterdiskursens produktiva roll i en svensk kontext:  

The cluster concept had a big influence. […] [it] has worked as a banner 
in the sense that actors from industry, policy and services have gathered in 
its name, all with an agenda to compete for resources, but without having 
to talk about it openly. The cluster concept in this sense creates win-win 
situations, which are initially artificial but might develop into true win-win 
constellations (Mattsson, 2009, s 1639).  

Kluster har på så vis artikulerats som ett sätt att organisera sociala relationer, 
där företag (ofta organiserade i en klusterorganisation), offentlig sektor och 
akademi samlas och i governance-arrangemang gemensamt skapar politiska 
strategier, inte minst för att konkurrera om resurser.  
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KLUSTERBEGREPPETS GENEALOGI I NATIONELLA POLITISKA PROGRAM  

Klusterbegreppet introducerades för första gången i en proposition genom 
propositionen Regional tillväxt – för arbete och välfärd (Prop. 1997/98:62). I och 
med denna tog regionalpolitiken en ny vändning. Regeringen betraktade 
politikområdet som bestående av regionalpolitik och en ny regional näringspolitik. 
Syftet med den nya politiken beskrevs som att de förutsättningar som fanns i 
varje region bättre skulle tas tillvara om näringspolitiken regionaliserades. 
Behovet av en ökad regionalisering av näringspolitiken artikulerades i 
relation till tre förändringsdrag: ekonomins internationalisering och 
globalisering, näringslivets organisation och lokalisering och regionala 
utvecklingstendenser. Problemet artikuleras i termer av hårdare konkurrens 
till följd av en tilltagande internationell ekonomisk integration, snabbare 
teknisk utveckling och nya sätt att kommunicera; att näringslivets 
konkurrenskraft är beroende av företagens möjlighet och förmåga att vara 
innovativa; samt att det råder en stor variation och skilda regionala 
förutsättningar för näringslivets utveckling under 2000-talet (Prop. 
1997/98:62).  

Regeringen betonar att en hög tillväxt där alla regioner bidrar är en 
förutsättning för ett fortsatt starkt välfärdssamhälle, samtidigt som 
regionalpolitiken även i fortsättningen måste stödja utvecklingen i utsatta 
regioner och skapa en balanserad regional utveckling. En central del av den 
nya regionala näringspolitiken var de regionala tillväxtavtal (RTA) som 
föreslogs och som sedan följdes av regionala tillväxtprogram (RTP) och 
regionala utvecklingsprogram (RUP). De regionala tillväxtavtalen, som 
länsstyrelserna, de regionala samverkansorganen, och i försökslänen 
självstyrelseorganen fick i uppdrag att samordna, syftade till att skapa 
samverkan och enighet på regional nivå kring regionala utvecklingsstrategier. 
I detta arbete, som skulle ske i partnerskap, lyftes särskilt näringslivets behov 
fram som centralt att förhålla sig till. Lite trevande introducerar regeringen 
termen ”industriella kluster” i den nya regionala näringspolitiken.  Den 
problemformulering som ligger till grund för en diskussion om vilken roll 
klusterbegreppet skulle kunna spela i den regionala näringspolitiken tar sin 
utgångspunkt dels i ökad internationell konkurrens och dels i att 
konkurrenskraft idag betraktas som förknippat med det mänskliga kapitalet 
och nätverk snarare än låga kostnader (Prop. 1997/98:62). På följande sätt 
introducerar regeringen termen industriella kluster:  
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Begreppet industriella kluster används för att förstå industriell expansion 
och strukturell förändring och erbjuder en möjlighet att identifiera källorna 
till nationell konkurrenskraft på företagsnivå. Denna teori utgår från antagandet 
att konkurrensfördelar inte enbart förklaras av vilka branscher företag 
tillhör utan snarare av beroendeförhållandet mellan företag som kan ingå i 
olika branscher. Enligt teorin är ett företags möjlighet att förbättra sin 
konkurrenskraft i hög grad beroende av dess lokalisering (Prop. 
1997/98:62, s 24 min betoning).  

”Kluster” introduceras i denna proposition som en ”intressant teori” om hur 
företag skapar och vidmakthåller internationell konkurrenskraft. Det är 
tydligt hur regeringens förhållningssätt till kluster i detta skede främst är 
begreppsligt och teoretiskt. Det betonas att det enskilda företagets 
konkurrenskraft är beroende av dess relationer med andra företag, bakåt och 
framåt i värdekedjan. En kombination av rivalitet och samarbete antas stärka 
företagens innovationsförmåga och konkurrenskraft. Regeringen beskriver 
hur kunskap, teknologi och kompetens överförs i rivalitet mellan 
konkurrenter och i samarbete med avancerade leverantörer och krävande 
kunder. Samarbete och konkurrens mellan konkurrenter, kunder och 
leverantörer förstärker hela klustrets konkurrenskraft då innovationer blir fler 
och lättare sprids. Kluster beskrivs som lokaliserade i en stad, region eller 
nation. Regeringen exemplifierar med svenska kluster som fordonsindustrin, 
läkemedelsindustrin, medicinsk teknik, bilindustri, prospektering, 
telekommunikationer, informationsteknologi samt massa- och 
pappersindustrin. Hur kluster i detta skede representeras illustreras bäst 
utifrån regeringens beskrivning av det fordonsindustriella klustret: ”Detta 
omfattar både de sluttillverkande företagen (Volvo och SAAB/Scanias 
produktion av bilar, lastbilar och bussar) och relaterade företag både bakåt 
och framåt i värdekedjan. Bakåt finner vi företag som tillverkar material, 
komponenter och maskiner för i första hand fordonsindustrin. Framåt ser vi 
företag inom distribution, transporter och handel”. Till detta kluster förs 
också relaterade verksamheter, vilka i detta fall omfattar bland annat 
flygindustrin samt produktion av traktorer och gaffeltruckar (Prop 
1997/98:62, s 24f). 

I propositionen argumenteras det för att ett bevis för dessa klusters ledande 
ställning är de multinationella företag som utifrån sin svenska bas växt till 
globala koncerner. Samtidigt artikuleras att klara avgränsningar kan vara 
svåra att göra eftersom många kluster är sammanvävda med varandra. 
Regeringen argumenterar vidare för att den ekonomiska utvecklingen i 
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Sverige de närmaste decennierna kommer att bero på dessa (nationens 
historiska industriella) klusters förmåga att utvecklas och leda utvecklingen 
internationellt. De svenska klustren anses kunna förstärkas genom nationella 
och internationella investeringar och kunskapsflöden. Samtidigt betonas att 
Sverige i framtiden inte helt bör domineras av de industrier och branscher 
som är centrala för välståndsutvecklingen idag. Därför bör näringspolitiskt 
fokus ligga på att förstärka dagens styrkefaktorer samtidigt som potentialen i 
nya framväxande produkter och marknader bör tas tillvara. Regeringen 
skriver vidare i sin bedömning att det är viktigt att alla typer av företag kan 
erbjudas det resursutbud som krävs för att de ska kunna utveckla sin 
konkurrens- och utvecklingskraft (Prop. 1997/98:62). När det gäller på vilket 
sätt kluster kan fungera som ett politiskt verktyg för konkurrenskraft och 
ekonomisk tillväxt är regeringen i detta skede lite trevande och vag. Man 
nöjer sig i sin bedömning med att konstatera att en ökad förståelse för hur 
samspelet mellan företagen i industriella kluster och olika offentliga 
organisationer fungerar kan ge en värdefull insikt för närings- och 
regionalpolitiken (Prop.1997/98:62, s 22). Klusterterminologin fortsätter 
sedan att sätta sin prägel på den regionala utvecklingspolitiken, samtidigt 
som kluster kommer att representera så mycket mer än relationer mellan 
företag i en värdekedja.  
 
Kluster i gränslandet mellan teori och politik  

I stort sett entydig forskning visar att företags innovations- och lärförmåga i 
hög grad utvecklas i samspel mellan olika aktörer. Företags kontaktnät och 
interaktionsmönster tillhör med andra ord de mest grundläggande 
förutsättningarna för deras konkurrensförmåga (SOU 2000:36, s. 64) 

I delbetänkandet Utgångspunkter för 2000-talets regionalpolitik SOU (2000:36), en 
del av Regionalpolitiska utredningen, som kom två år senare diskuterades kluster 
som politisk strategi. Dessa skrivningar låg till grund för hur kluster 
diskuterades i nästkommande proposition om regional tillväxtpolitik (prop. 
2001/02:4). I delbetänkandet beskrivs klusterbegreppet, bland annat i 
anslutning till Porters verk, och vad politikens roll kan vara utifrån detta. 
Problemrepresentationen som ligger till grund för ett politiskt fokus på 
konkurrenskraft och lokalisering är även här ekonomins internationalisering, 
att produktionsfaktorer anses vara mer internationellt rörliga. Den syn på 
vad som skapar konkurrens- och utvecklingskraftiga företag sammanfattas i 
fyra punkter: (i) innovationsförmåga, kompetens och flexibilitet är viktigare 
än kostnadseffektivitet, (ii) innovationer och lärande uppstår i samspel inom 
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industriella system, (iii) geografisk närhet är viktig i detta samspel, (iv) lokala 
kunskaper är viktigare än råvaror (SOU 2000:36, s 63). Utredarna menar att 
näringslivets omvandling och konkurrenskraft bäst kan förstås utifrån ett 
synsätt där det enskilda företaget betraktas som en del av ett system, 
bestående av alla de aktörer med vilka företaget samspelar. Exempel på 
industriagglomerationer (industriella kluster) som nämns av utredarna är 
bland annat Hollywood (spelfilm), Silicon Valley (datorer, internet) och 
Detroit (biltillverkning). Utredarna lyfter tre fördelar som ”traditionellt” 
förknippas med att lokalisera företag i anslutning till likartade verksamheter, 
som man menar att Porter (1990) kompletterat med ett fjärde: (i) billigare 
produktion eftersom kostnader kan delas mellan företag, och t.ex. 
infrastruktur och utbildningssystem kan specialanpassas utifrån det lokala 
näringslivets behov (ii) transport- och transaktionskostnader kan sänkas (iii) 
det uppstår en lokal arbetsmarknad med specialiserad kompetens och 
slutligen (iv) bättre grund för informationsutbyte och lärande mellan 
företagen, främst för att ”tyst kunskap” kan överföras mellan aktörer.  

När det gäller vilka faktorer som kan förklara varför vissa platser ”tycks ha 
särskilt god förmåga att generera och attrahera konkurrenskraftig ekonomisk 
verksamhet” menar utredarna att det dessvärre inte finns något självklart svar 
(SOU: 2000:36, s 66). De menar att det finns tre olika typer av förklaringar: 
(i) de som lägger störst vikt vid företagsstrukturen (små eller stora företag, 
inhemska eller utlandsägda företag, likartad verksamhet eller diversifierad), 
(ii) de som betonar vikten av den omliggande kunskapsinfrastrukturen 
(utbildnings- och forskningsinstitutioner), (iii) och de som betonar mer icke-
materiella tillgångar så som sociala, kulturella och institutionella faktorer (här 
benämnt ortens eller regionens sociala kapital).  

I utredningen beskrivs också Porters (1990) bidrag till klusterforskningen, 
närmare bestämt fyra egenskaper i en lokal miljö som kan förklara företags 
innovationsförmåga (diamantmodellen). Den första är 
produktionsfaktorfördelar, vilka inte primärt anses baserade på tillgång till 
råvaror, arbetskraft och kapital, utan på specialiserade kunskaper och 
färdigheter, teknologisk know-how och infrastruktur som är anpassad för 
vissa industrier. Produktionsfaktorfördelar antas ge konkurrensfördelar 
eftersom de är svåra att kopiera på andra platser. Det beskrivs hur den 
resursstarkaste omgivningen per automatik inte genererar de mest 
konkurrenskraftiga företagen. Tvärtom kan brister i omgivningen, till 
exempel höga energikostnader, bidra till att företag tvingas till att vara 
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innovativa. Brister eller svårigheter tenderar att driva fram innovationer om 
övriga lokala betingelser är gynnsamma. Den andra faktorn är lokala 
efterfrågeförhållanden. Sofistikerade kunder formulerar höga krav på 
produkter vilket tvingar företag att hela tiden förbättra sina produkter. Den 
tredje faktorn är närvaro av sofistikerade relaterade eller understödjande 
företag i den lokala miljön som kan bidra till innovationer genom täta kund- 
och leverantörsrelationer. Den fjärde faktorn är strategi, struktur och rivalitet. 
Konkurrenter inom samma kluster tenderar att sporra varandra till 
utveckling. Lokal konkurrens anses vara extra prestigefylld samtidigt som tyst 
kunskap och information tenderar att spridas i ett kluster trots att företagen 
är konkurrenter (SOU 2000:36, s 68f).  

I utredningen beskrivs även en modell som förklarar hur kreativa processer 
utvecklas. Tre faktorer som tillsammans främjar kreativitet presenteras: (i) 
mångfald (uttryckt i termer av rik och varierad kompetens), (ii) inre och yttre 
kommunikationskanaler, (iii) strukturell instabilitet. Utredarna belyser hur 
det här finns en motsättning:  

Medan effektiviteten i resursanvändningen främjas av specialisering, förutsätter den 
kreativa miljön mångfald och variation. […] Dessutom tycks det som att det 
krävs någon form av strukturell instabilitet för att den kreativa processen 
skall starta. Stabila perioder och noga reglerade och planerade miljöer är 
sällan kreativa (SOU 2000:36, s 69 min betoning).   

I de slutsatser som dras utifrån den analys som gjorts av 
agglomerationsforskningen, klusterforskningen och den litteratur som 
behandlar kreativa miljöer ställer sig utredarna frågande till vilken roll 
politiken kan spela i dessa processer.  

Ett problem i sammanhanget är att de analyser av fall där en dynamisk 
industriell miljö vuxit fram, sällan tilldelar politiska åtgärder eller beslut 
någon avgörande roll. […] Betyder då detta att näringspolitiken inte har 
någon roll? Det behöver inte vara fallet, även om uppgiften är svår (SOU 
2000:36, s 74).  

Utredarna argumenterar för politikens roll i detta sammanhang i tre punkter. 
Den första gäller innovation, samarbete och konkurrens. Politikens roll bör 
primärt ligga på konkurrenslagstiftningens och bevakningens område. 
Konkurrens måste upprätthållas även på hemmamarknaden, men utan att 
framväxten av samarbetsrelationer förhindras. Den andra gäller att den lokala 
miljön ska vara såväl gynnsam som krävande. Det argumenteras för att 
näringspolitiken naturligtvis inte ska försvåra företagens villkor, men att det 
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heller inte är säkert att ekonomiska lättnader långsiktigt är mest fördelaktigt. 
Den tredje och sista punkten som berörs är frågan om stabilitet och flexibilitet. 
Inte heller här är policyslutsatsen självklar enligt utredarna: ”Det går 
knappast att argumentera för att en politik som skapar en turbulent situation 
för företag är gynnsam, men motsatsen är inte heller självklar” (SOU 
2000:36, s 75). Den övergripande slutsatsen som dras är att en regional 
tillväxt- eller utvecklingspolitik bör ligga på ett generellt plan.  

En ny vändning i regionalpolitiken ägde rum år 2002 när den tidigare 
terminologin regionalpolitik och regional näringspolitik slogs samman och ersattes 
av en regional utvecklingspolitik. Genom propositionen En politik för tillväxt och 
livskraft i hela landet (Prop. 2001/02:4) introducerades ett processperspektiv för 
att bygga sociala nätverk på den regionala nivån. De regionala tillväxtavtalen 
ersattes av regionala tillväxtprogram, som även de syftade till att skapa 
utveckling utifrån lokala och regionala förutsättningar.63 Samverkan mellan 
kommuner, näringsliv och andra organisationer betonades starkt i den 
regionala utvecklingspolitiken: ”[p]artnerskap är en av arenorna för att 
utveckla en samsyn och samverkan kring gemensamma frågor” (Prop. 
2001/02:4, s. 110).  Regeringen betonar särskilt näringslivets medverkan i 
politiken för regional tillväxt. Partnerskapstanken, som överförts från 
strukturfondsprogrammen till arbetet med de regionala tillväxtavtalen, 
beskrivs som en framgångsfaktor, även för insikten av klusterbildningars 
betydelse:  

Partnerskapet mellan näringslivet och den offentliga sektorn har för båda 
parter inneburit en ökad medvetenhet om den lokala och regionala 
näringslivsmiljöns betydelse för företagens konkurrenskraft samt betydelsen 
av nätverk och klusterbildningar (Prop 2001/02:4, s 23).  

Diskussionen och argumentationen om kluster liknar på många sätt det 
resonemang som förs i delbetänkandet, som regeringen också explicit 
hänvisar till på denna punkt. Kluster ska nu, delvis, ersätta de gamla 
begreppen sektor och bransch (Prop. 2001/02:4 s 69). Sektor betraktas som 
för brett och bransch för smalt, ett kluster beskrivs som per definition 
branschövergripande. Under rubriken Konkurrenskraftiga företag utvecklas i 
dynamiska klustermiljöer skriver regeringen:  

                                            
63  År 2003 kompletterades de regionala tillväxtprogrammen med regionala 
utvecklingsprogram (RUP) (Förordning 2003:595). RUP skulle fungera som ett paraply 
under vilka regionala strukturfondsprogram, regionala tillväxtprogram och andra 
territoriella program och insatser skulle inrymmas (Förordning 2007:713).  
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Innovationer utvecklas i samspel mellan olika aktörer. Näringslivets 
omvandling och konkurrenskraft kan därmed bäst förstås utifrån ett synsätt 
där enskilda företag betraktas som en del av ett system, ett kluster. Kluster 
är ett perspektiv på konkurrenskraft som fokuserar på olika relationer. Det 
handlar dels om relaterade företag och deras kunder, men också om relationer mellan 
företag och forskningsinstitut, branschorganisationer, offentliga aktörer etc. Kluster är 
också ett perspektiv som utgår ifrån att den lokala produktionsmiljön, eller 
hemmabasen, är avgörande för ett företags konkurrenskraft, inte minst 
eftersom innovationer ofta skapas av specifik lokal kompetens (Prop. 
2001/02:4, s 69 min betoning).  

Regeringen förhåller sig dock inte explicit till de problem med klusterpolitik 
som belystes i delbetänkande till Regionalpolitiska utredningen (SOU 
2000:36). Det fastslås dels att kunskaperna om innovationssystem och kluster 
bör öka, och att offentliga aktörer bör bidra till att utveckla och verka i 
”växande klusterbildningar” (Prop. 2001/02:4, s 164).  Regeringen föreslår 
också ett nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster 
omfattande 70 miljoner kronor under perioden 2002-2004. Regeringen 
introducerar en regional utvecklingspolitik som ska bygga på ett 
systemtänkande, på innovationssystem och kluster.  
 
Kluster som samverkan  

I En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 
2007-2013 som alliansregeringen beslutade om i december 2006 prioriteras 
fyra områden: innovation och förnyelse, kompetensförsörjning och ökat 
arbetskraftsutbud, tillgänglighet samt strategiskt gränsöverskridande 
samarbete.64 Klusterpolitiken sorteras under innovation och förnyelse som 
lyfts fram som särkilt viktiga insatsområden. Innovativa miljöer antas skapa 
förutsättning för utländska investeringar och internationell kompetens, 
förnyelse och konkurrenskraft i företagen. Sambandet mellan kluster och 
innovation tas närmast förgivet och diskuteras inte på samma sätt som gjorts 
i tidigare propositioner på området, vilken kan tolkas som att 
klusterdiskursen blivit självklar.  Kluster tycks vidare närmast blivit ett 
självändamål:  

                                            
64 Fortsättningsvis använder jag termen den nationella strategin. Den nationella strategin 
läggs fram av en ny regering, en borgerlig regering bestående av Moderaterna, Folkpartiet, 
Centerpartiet och Kristdemokraterna, men skrivningarna om kluster är de samma som de i 
den strategi som publicerats av den socialdemokratiska regeringen (jämför diskussionen i 
avsnittet Regionalpolitik som tillväxtpolitik i kapitel fyra). De tidigare propositionerna som här 
analyserats har lagts fram av en socialdemokratisk regering.  
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En regions förmåga att utveckla innovationer beror inte endast på hur väl 
de ingående institutionerna och aktörerna agerar, utan framförallt på hur 
väl de interagerar med varandra. Ett sådant samspel är av största vikt för 
att utveckla regionala innovationsmiljöer till nytta för utveckling av 
innovationssystem och kluster (Regeringskansliet, 2007, s 12 min betoning).  

En ytterligare viktig argumentation, som möjligtvis fanns implicit i den 
tidigare propositionen, och som går stick i stäv mot argumentationen i 
regionalpolitiska utredningen, är att en ökad grad av specialisering är 
nödvändig för att utveckla innovationsförmågan och därmed 
konkurrenskraften hos företag och regioner: ”En sådan inriktning innebär en 
möjlighet att bygga vidare på regionernas komparativa fördelar” 
(Regeringskansliet, 2007, s 12 min betoning). Regeringen lyfter fram en 
möjlighet med att organisera innovativa miljöer i form av kluster, att 
synliggöra dem gentemot nationella och internationella intressenter 
(Regeringskansliet, 2007, s 13). Genomförandet av den nationella strategin 
kräver enligt regeringen ett starkt politiskt ledarskap på nationell, regional och 
lokal nivå, för att skapa engagemang och förankring bland berörda aktörer 
(Regeringskansliet, 2007, s 28).  

År 2010 kompletteras den nationella strategin med skrivelsen Strategiskt 
tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. Regeringen 
beskriver hur två viktiga beslut fattats under mandatperioden om större 
förändringar som styr det regionala tillväxtarbetet. Regeringen åsyftar här 
den nationella strategin som beslutades om 2006, samt den nya regionala 
tillväxtpolitiken med ett starkare tillväxtfokus. År 2008 ersattes 
politikområdet regional utvecklingspolitik av regional tillväxtpolitik ”för att 
bättre återspegla den verksamhet som kommer att bedrivas inom 
politikområdet” (Prop. 2007/08:1, utgiftsområde 19, s 13).   

Regeringen motiverar skrivelsen bland annat genom den uppföljning av den 
nationella strategin som genomförts samt OECD:s ”Territorial Review” av 
Sverige (2010). Regeringens syfte med skrivelsen beskrivs vara att tydliggöra 
inriktningen på den regionala tillväxtpolitiken. Den nationella strategins 
prioriteringsområden gäller även fortsättningsvis, men inom prioriteringarna 
anses det finnas ett behov av att utveckla vissa delar (Regeringskansliet, 
2010). Synen på innovation bör till exempel breddas och utvecklas och det 
regionala tillväxtarbetet ska sättas i ett geografiskt större sammanhang. 
Regeringen konstaterar också att det krävs ett tydligt regionalt ledarskap i det 
regionala tillväxtarbetet som kan prioritera och besluta om strategiska 
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vägval, samt att de ”horisontella områdena” ”demografiska utmaningar”, 
”internationalisering” samt ”hållbarhetsperspektivet” (miljö, klimat och 
energi, jämställdhet samt integration och mångfald) ska genomsyra arbetet. 
Det ”politiska ledarskap” som betonades i den nationella strategin har 
således nu bytt skepnad till ett ”regionalt ledarskap”, som i sin tur har stora 
likheter med hur partnerskapstanken beskrivits:  

Ett tydligt regionalt ledarskap ställer krav på en väl fungerande samverkan 
och samordning i länet. Viktiga förutsättningar för samverkan och 
handlingskraft är nära dialog, förtroende och tillit mellan involverade 
aktörer, exempelvis näringsliv, universitet och högskolor, den sociala 
ekonomin, intresseorganisationer, arbetsmarknadens parter samt andra 
offentliga aktörer. Det är också viktigt att de involverade aktörerna har en 
gemensam strategi för arbetet utifrån uppsatta mål och visioner 
(Regeringskansliet, 2010, s 33f).   

Antagandet att samverkan, och kluster, skapar innovationer är även här 
tydligt, om än ofta implicit. Regeringen skriver bland annat att det är 
”betydelsefullt att främja samverkan mellan små och medelstora företag bl.a. 
genom utvecklingen av innovationssystem och kluster” (Regeringskansliet, 2010, s 15 
min betoning). Regeringen hänvisar också till OECD:s ”Territorial Review” 
av Sverige. OECD konstaterade bland annat att nationella insatser för att 
stimulera innovativa regionala miljöer är att betrakta som ”goda 
föregångsexempel” för andra länder. Viktiga framgångsfaktorer som 
regeringen väljer att betona är långsiktighet, processtöd, samverkan mellan 
akademi, näringsliv och offentliga aktörer samt att utgångspunkten för 
satsningarna är regionernas befintliga styrkeområden.  

Kluster kommer på så vis allt mer att artikuleras i en regional kontext i såväl 
forskningen som i regeringens regionalpolitiska program. Översättning av 
internationella policyer handlar om, som jag tidigare tidigare argumenterat 
för, i stor utsträckning om hur en policy representeras i en specifik lokalitet. I 
nästa avsnitt analyserar jag representationer av kluster i olika regionala 
policyprogram och strategier i Värmland.  
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VÄRMLÄNDSKA KLUSTER: EN GENEALOGISK LÄSNING  

År 2012 antog Region Värmlands regionstyrelse en klusterstrategi med titeln 
Värmlandsmodellen 2.0 Klusterstrategi för 2013-2017. I inledningen till strategin 
står att läsa att Värmland under 10 års tid utvecklat den så kallade 
”Värmlandsmodellen för klusterutveckling”. Det beskrivs hur 
klusterorganisationer används som verktyg för att organisera innovation, 
hållbar tillväxt och regional utveckling.  I strategin beskrivs 
kvalificeringskriterier för att få den officiella statusen av att vara ett 
”Värmlandskluster”, vilket enligt strategin är en förutsättning för att kunna 
ansöka om medel och finansieras utifrån den modell som satts upp.65 Genom 
strategin artikuleras för första gången officiella kriterier för ”kluster” i 
regionen. Det beskrivs hur en av framgångsfaktorerna är fokusering på få 
kluster och att det därför bör finnas tydliga kriterier för vilka som får ingå i 
klusterstrategin. Tre kluster kvalificerar sig enligt strategin för att få statusen 
Värmlandkluster:  
 

I Värmland finns idag, augusti 2012, tre starka klusterorganisationer: 
Compare med cirka 100 medlemsföretag, Stål och verkstad med cirka 80 
medlemsföretag och The Paper Province med cirka 90 medlemsföretag 
(Region Värmland, 2012, s 3).  

Formella krav på klusterorganisationer för att de ska kunna få statusen 
”Värmlandskluster” är enligt strategin:  

1. Klusterorganisationen är en egen juridisk person med cirka 80 värmländska 
företag eller fler som medlemmar.  

2. Medlemmarna finansierar en basorganisation med en egen verksamhetsledare 
samt ytterligare nödvändig ledningsresurs. Lägsta insats från medlemmarna 
tillsammans är 1 miljon kr/år.  

3. Klusterorganisationerna jobbar inom ett avgränsat geografiskt område med 
tyngdpunkt i Värmland.  

4. Målet för organisationen är att stödja innovation, ökade affärer och tillväxt bland 
medlemsföretagen och därmed också tillväxt i Värmland.  

5. Man har en strategisk idé eller vision för utvecklingen av näringen som klustret 
består av samt strategier och handlingsplaner för detta.  

6. Klusterorganisationen rapporterar årligen utvecklingen av näringen som klustret 
består av samt strategier och handlingsplaner för detta.  

                                            
65  I appendix 4 finns en tabell över Region Värmlands finansiering till 
klusterorganisationerna The Paper Province, Stål- och verkstad, Compare och The 
Packaging Arena mellan åren 2007 och 2013.  
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7. Jämställdhets- och mångfaldsaspeker ingår tydligt i strategier och aktiviteter som 
genomförs av klusterorganisationen.  

8. Den utveckling som drivs är i en miljömässigt hållbar riktning för klustret som 
helhet.  
 

Tre klusterorganisationer får alltså från och med 2012 den officiella statusen 
Värmlandskluster, vilket innebär såväl ekonomiska fördelar som inkludering i 
”det regionala ledarskapet”. För att få perspektiv på den samtida 
representationen av ”kluster” och ”klusterutveckling” i klusterstrategin från 
2012 kan det vara av vikt med några nedslag i hur kluster har artikulerats vid 
olika tidpunkter, i olika program för regional utveckling. Analysen är också 
av vikt för att inte enbart fokusera på vad som är föränderligt i regional 
klusterpolitik, utan också på vad som är mer beständigt. Inte minst handlar 
översättningen av kluster som internationell policy i en lokal kontext om hur 
kluster representeras, görs gripbart och omsätts i handling.  

 
Kluster som ny strategi för regional tillväxt  

Värmlands ”klusterpolitik” har utvecklats sedan slutet av 1990-talet. Den 
första klusterorganisationen i regionen bildades 1999 som ett projekt i 
samarbete mellan det kommunala näringslivsbolaget Etableringsregion 
Karlstad (ERK), företag inom skogsindustrin, Länsstyrelsen i Värmland, 
Landstinget i Värmland och Länsarbetsnämnden.66 Under 1997 publicerade 
Invest in Sweden Agency (ISA), Svenska kommunförbundet och ALMI-
företagspartner ”Sveriges klusterkarta”, som visade svenska kluster med 
”internationell bäring”. På denna karta fanns inte skogsindustrin i Värmland 
med. Representanter för ERK började då kartlägga det värmländska 
skogsklustrets ”värdekedja” och detta var upptakten till bildandet av 
projektet [pappers- och massaklustret] som vid årsskiftet 2002/2003 övergick 
till formen ekonomisk förening. ”Klustret” beskrivs vid denna tidpunkt av 
ERK på följande sätt:  

[E]n världsunik koncentration av företag med anknytning till massa- 
papper- och kartongindustrin [sic]. Det är vidare ett långsiktigt samarbete 
mellan industri och region där styrkan är den unika kompetens som täcker 
varje länk i kedjan från råvara, till förädlad produkt (ERK, 1998).  

                                            
66 ERK bildades 1993 av Karlstad, Hammarö, Forshaga, Kil och Grums kommun. Dess 
uppgift var att samordna etableringsfrågor för kommunerna: att få fler företag att etablera 
sig i regionen samt nybildade företag att stanna kvar. ERK avvecklades 2002/2003.  
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Ett av motiven till bildandet av projektet var att ”[g]e industrin ett ickepolitiskt 
forum för gemensamma åtgärder” (ERK, 1998, min betoning). Syftet med 
projektet beskrevs på följande sätt: ”att göra regionen känd som ett 
skogsindustriellt kluster i hela Europa, och [i] förlängningen hela världen, 
samt att projektet skulle leda till nyetableringar samt expansion av befintliga 
företag som i sin tur leder till fler arbetstillfällen” (ERK, slutredovisning, 
1999).  

Länsstyrelsen i Värmland fick år 1998 regeringens uppdrag att initiera och 
samordna det regionala tillväxtavtalet för Värmland, Näringslivsinriktat arbete 
för värmländsk växtkraft (2000). Arbetet med att ta fram tillväxtavtalet bedrevs, i 
enlighet med regeringens instruktioner, i partnerskap. Programmet 
förankrades kontinuerligt i det ”informella samverkansorganet” 
Värmlandsrådet, som bestod av Länsstyrelsen, Landstinget, 
Kommunförbundet och Handelskammaren i länet. Genom Värmlandsrådets 
arbetsgrupp gjordes avstämningar med Länsarbetsnämnden, Karlstads 
universitet, ALMI företagspartner, och arbetsmarknadens parter. Även 
företrädare för kommunerna, samlade i fyra kommungrupper inkluderades i 
framtagandet av programmet.  Länsstyrelsen skriver i rapporten hur 
regeringens initiativ till regionala tillväxtavtal tolkats:  

För det första att Sverige behöver mer tillväxt, där svenska företag ska kunna 
hävda sig på en allt mer global marknad. Därför krävs ett regionalt 
företagsklimat som är internationellt konkurrenskraftigt. Näringslivets villkor 
uppfattades som centralt i framtagandet av programmet. Därför betraktades 
också samverkan mellan näringslivet och offentlig sektor som betydelsefullt, 
såväl i programarbetet som vid implementeringen av programmet 
(Länsstyrelsen i Värmland, 2000). I slutredovisningen för projektet The 
Paper Province (1999) beskrivs hur ”[e]tt mycket intensivt arbete har gjorts 
angående tillväxtavtalet i syfte att uppnå gemensamma strategier inför 
framtiden och skogsindustrin i länet”.  

För det andra betonas hur syftet med programmet tolkats: att belysa hur länet 
bidrar till landets samlade produktion, den nationella tillväxten, utifrån sina 
egna förutsättningar. De profilområden som presenteras i tillväxtavtalet för 
länet var sådana ”som bedöms ha stor betydelse för tillväxten i Värmland” 
(Länsstyrelsen i Värmland, 2000). Samtliga profilområden hade ”sina 
utgångspunkter i ett klustertänkande”:  

Detta innebär att det inte längre räcker med att beskriva näringslivet i 
strukturer av näringsgrenar och branscher. För att på ett strategiskt sätt 
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kunna medverka till utveckling och för att ta vara på samverkansvinster 
och uppnå synergieffekter krävs att näringslivet i stället också beskrivs 
utifrån hur företagen hänger ihop i leverantörs- och (konkurrent)kedjor 
samt förekomsten av nätverk och hur deras beroenden eller kopplingar till 
utbildnings- och FoU-resurser är [sic] (Länsstyrelsen i Värmland, 2000, s 
25f).  

I detta skede är det tydligt att utgångspunkten är den typ av teori om kluster 
som är kopplad till Porter, där värdekedjan och länkar mellan företag är en 
central aspekt av ”klustertänkandet”. Länsstyrelsen betonar dock, precis som 
regeringen gör i den proposition (1997/98:62) där klusterterminologin och 
de regionala tillväxtavtalen introducerades, att ambitionen varit att inte bara 
fokusera på de redan stora och framgångsrika industrierna. De 
profilområden som identifierades var skogsindustrin, IT-landskapet, stål- och 
verkstadsindustrin, skogen och marken, besöksnäringen, kulturindustrin och 
mediasektorn samt risk-, beredskaps- och trygghetsområdet. Det beskrivs hur 
det värmländska skogs- och pappersklustret tidigare uppmärksammats i 
ISA:s rapporter. Klustret beskrivs vidare som världsunikt: 

I Värmland […] finns en världsunik koncentration av företag, med 
internationella operationer, relaterade till skogsindustrin, framförallt inom 
förpackningsmaterial. Det unika jämfört med andra liknande 
koncentrationer i andra delar av världen är att här finns alla steg i kedjan, 
från skogen till den förädlade produkten hos slutkunden (Länsstyrelsen i 
Värmland, 2000, s 26f min betoning).  

Det beskrivs att det skogsindustriella klustret vid denna tidpunkt sysselsatte 
runt 10 000 personer i länet. Problematiseringen tar här sin utgångspunkt i 
ökad internationell konkurrens. Den strukturförändring som drabbat det 
skogsindustriella klustret beskrivs i termer av ökad internationell konkurrens 
när det gäller personal, produkter samt forskning och utveckling. 
Länsstyrelsen beskriver vidare hur IT-landskapet i Värmland har en 
nationellt sett framskjuten position när det gäller antalet anställda inom IT-
relaterade tjänster. I tillväxtavtalet beskrivs också hur såväl skogsindustrin 
som IT-företagen i regionen gått samman för att bilda varsin organisation för 
marknadsföring av respektive kluster. Det tredje ”klustret”, stål- och 
verkstadsindustrin, beskrivs som en viktig del av länets näringsliv när det 
gäller sysselsättning och export. Det prioriterade området ”skogen och 
marken” identifieras vidare som ett område med utvecklingspotential. 
Näringen hade under en rad år pressats av svag lönsamhet, vilket fört med 
sig en minskning av antalet sysselsatta. En anledning till detta, skriver 
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Länsstyrelsen, är att de värmländska landsbygdsföretagen till största delen 
arbetar med råvaruproduktion. Förädling av nya varor och tjänster anses 
därför krävas inom området. Besöksnäringen beskrivs som en viktig näring 
för Värmland, vilket till exempel definieras i termer av dess omsättning (2,3 
miljarder sek per år) samt det antal boendeanläggningar, övernattningar och 
sevärdheter som finns i länet. Kulturindustrin och mediasektorn bedöms 
också ha tillväxtpotential, där bland annat ”nya namn”, attraktioner och 
kulturella produktioner ska stimuleras. Risk-, beredskaps- och 
trygghetsområdet har sitt ursprung i den utlokalisering av statlig verksamhet 
som genomfördes under 1970-talet. Cirka 700 personer beräknas arbeta 
inom detta ”säkerhetskluster”. I det regionala tillväxtavtalet har således en 
tämligen bred tolkning gjorts av klusterterminologin när det till exempel 
gäller antal företag och anställda i branscherna, men där förståelsen ligger i 
linje med vad jag kallar för ”företagskluster”. Detta innebär att politiskt fokus 
ligger på att stärka å ena sidan samarbete mellan företag i värdekedjor och å 
andra sidan mellan dessa företag, utbildning samt forskning och utveckling.   

Det regionala tillväxtavtalet ersattes den 1 januari 2003 av ett regionalt 
tillväxtprogram. Processen att ta fram Värmlands regionala tillväxtprogram 
Hållbar värmländsk växtkraft (2004-2007) leddes formellt av Länsstyrelsen i 
Värmland men även kommunalförbundet Region Värmland var 
medansvarigt i detta arbete. Processen styrdes av den ”informella 
samverkansgruppen” Värmlandsrådets arbetsgrupp. I denna styrgrupp 
ingick vid denna tidpunkt Företagarna, Handelskammaren, Länsstyrelsen i 
Värmland, Landstinget i Värmland, Karlstads kommun, Karlstads 
universitet och Region Värmland. LO och SIF var adjungerade. I 
programmet formuleras fem prioriterade insatsområden: ledarskapet, 
kompetensen, livsmiljön, rörligheten och näringslivet. Under området 
näringsliv beskrivs hur entreprenörskap, klusterutveckling, kultur- och 
upplevelseindustri samt miljö och ekologi är viktiga att stärka för en 
internationellt konkurrenskraftig miljö.  

När det gäller klusterutveckling tycks förståelsen av kluster ha blivit mer 
specifik. Denna tolkning bygger jag på att man gjort bedömningen att tre av 
”basnäringarna” i Värmland kan betraktas som ”klusterliknande 
koncentrationer av företag” med utvecklingspotential. Endast tre, av de i 
tillväxtavtalet sju, identifierade ”klustren” bedöms således som 
”klusterliknande koncentrationer av företag”: The Paper Province, Compare 
och Stål- och verkstadsklustret. Den nya aspekten i definitionen av kluster, i 
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relation till tillväxtavtalet, tycks vara att klustret bidrar till konkurrenskraft. 
Kluster beskrivs som:  

geografiskt avgränsade koncentrationer av företag som är beroende av 
varandra och som bidrar till en stärkt konkurrenskraft (Länsstyrelsen i Värmland 
& Region Värmland, 2004, s 13 min betoning).  

I tillväxtprogrammet problematiseras att flera av regionens kluster domineras 
av ”manliga” branscher, men samtidigt påpekas att ”nya klusteridéer kan ge 
möjlighet till andra könsperspektiv”. Samtidigt argumenteras det för att allt 
inte är kluster, och att det troligtvis är i mötet mellan kluster och andra 
företagsnätverk som innovationskraft skapas. Miljöföretagande, mat samt 
kultur- och upplevelseindustrin beskrivs som regionala ”tillgångar”. Men när 
det gäller till exempel ”mat” artikuleras att:  

Mat är inte ett kluster i egentlig mening, men det finns en hel del företag inom 
branschen (Länsstyrelsen i Värmland & Region Värmland, 2004, s 19 min 
betoning).  

Här är det inte mer utförligt motiverat varför ”mat” inte är ett kluster i 
”egentlig mening”. Genom artikulationen produceras dock indirekt 
innebörden att kluster har en tydlig definition och avgränsning. Under 
insatsområdet ledarskap utmålas vidare den stora komplexiteten i det 
regionala utvecklingsarbetet, vilket anses ställa stora krav på ledarskap och 
samverkan. Exempel på en ny idé för att möta denna komplexitet är att 
”företag, universitet och offentlig verksamhet samverkar kraftfullt för 
innovation och förändring” (Länsstyrelsen i Värmland & Region Värmland, 
2004, s 6).  

Ungefär ett år efter att processen med att ta fram det regionala 
tillväxtprogrammet avslutats föreslog regeringen i propositionen Vårt framtida 
försvar (prop. 2004/05:5) en försvarsomställning som skulle komma att 
drabba flera värmländska kommuner. I samband med denna 
försvarsomställning fick landshövdingen i Värmland regeringens uppdrag att 
föreslå lämpliga åtgärder för ökad konkurrenskraft, hållbar tillväxt och sysselsättning. 
Länsstyrelsen uppfattade att regeringen efterfrågade förslag till hur ett antal 
unika kompetenser i Värmland ”på sikt kan ge ett större bidrag till nationens 
BNP än idag” (Länsstyrelsen i Värmland, 2005a, s 2 min betoning). Dessa 
insatser riktades då främst mot de direkt drabbade kommunerna 
Kristinehamn, Karlstad och Hammarö (Länsstyrelsen i Värmland, 2005a). 
De åtgärder som föreslogs låg i linje med de insatsområden som identifierats 
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i det regionala tillväxtprogrammet för Värmland (Länsstyrelsen i Värmland, 
2005b).  

I den redovisning och ansökan om medel som sammanställdes av 
Länsstyrelsen beskrivs ”länken mellan kompetenscentra 
[klusterorganisationer] och ekonomisk tillväxt” utifrån ”modern 
tillväxtteori”. Utifrån ”tillväxtteori” argumenterades det för att produktivitet är 
den viktigaste drivkraften till ekonomisk tillväxt. I ansökan problematiseras 
att ökad produktivitet och ökad sysselsättning samtidigt är ovanligt i de 
branscher som finns i regionen. De stora bruken som finns i regionen, som 
också bedöms som mycket konkurrenskraftiga, anses ha bidragit till att 
invånarna i generationer har haft en trygg arbetsmarknad. Detta anses också 
kunna förklara ett svagt entreprenörskap i stora delar av länet. 
Innovationskapaciteten anses också ha begränsats till dessa bruk. När 
marknaden i dessa industrier mognat måste företagen pressa priserna för att 
kunna konkurrera, vilket leder till att produktinnovationer ersätts av process- 
och organisationsinnovationer. Maskiner ersätter då arbetskraft, vilket leder 
till snabb produktivitetsökning samtidigt som antalet sysselsatta minskar.67 
Det betonas dock samtidigt att ”tillväxtteorin” anger att det är bra för den 
ekonomiska tillväxten att produktiviteten ökar. Det största problemet som 
utifrån detta identifieras är att växande branscher ”har svårt att slå rot i 
länet”. Innovationskapaciteten och entreprenörskapet i regionen bedöms 
som centralt för långsiktig ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft i regionen 
(Länsstyrelsen i Värmland, 2005b).  

De faktorer som Länsstyren utifrån ”tillväxtteorin” anser påverka 
produktiviteten är förvärvsfrekvens (andelen förvärvsarbetande), 
kapitalintensitet (i form av maskiner, byggnader och infrastruktur) samt 
teknisk utveckling och innovationer. Den sista faktorn beskrivs som den som 
har störst effekt på den långsiktiga tillväxten. Innovation anses leda till ny 
och mer produktiv teknologi. Utbildning samt forskning och utveckling anses 
viktigt för att skapa innovationskraft. Det avgörande konkurrensmedlet, 
betonas dock, är det interaktiva lärande som uppstår i kluster och nätverk. 
Länsstyrelsen motiverade att resurser skulle läggas på regionala 
kompetenscentrum med att de skulle komma att medverka till att 

                                            
67  Detta är ett problem med klusterpolitik som lyfts av Hospers m.fl. (2008). De 
argumenterar för att klusterpolitik ofta inbegriper såväl innovationspolitiska som 
arbetsmarknadspolitiska mål vilket leder till konflikterande mål eftersom ökad produktivitet 
ofta leder till lägre sysselsättning i mogna branscher.  
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innovationskapaciteten och entreprenörskapet långsiktigt skulle stärkas i 
regionen. De nyckelaktiviteter som dessa organisationer skulle arbeta med 
var entreprenörskap, affärsutveckling, forskning och utveckling samt 
utbildning och kompetensutveckling. Tankemodellen kring hur dessa 
kompetenscentrum skulle skapa tillväxt och ökad sysselsättning illustrerades 
på följande sätt i ansökan: 

Figur 5.1 Kompetenscentrum Källa: Länsstyrelsen (2005b) 

Modellen är intressant på så sätt att den visar den tankefigur som låg till 
grund för ansökan om medel, en tankefigur som byggde på ”ekonomiska 
tillväxtteorier”. Genom kompetenscentrum (som samlar företag i 
”företagskluster”) ska en ökad samverkan organiseras mellan företagen i de 
kluster som identifierats. Genom att arbeta med entreprenörskap, 
affärsutveckling, FoU, utbildning och kompetensutveckling, samt stärkt 
samverkan ska innovationer komma till stånd. Dessa innovationer antas 
sedan leda till marknadstillväxt vilket i sin tur antas leda till 
sysselsättningstillväxt.  

I ansökan om medel utgår Länsstyrelsen alltså från forskning, forskning som 
”entydigt” pekar ut två faktorer som långsiktigt skapar förutsättningar för 
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ekonomisk tillväxt: (i) förmåga att skapa specialiserade kunskapstillgångar 
och (ii) förmåga att omvandla kunskapstillgångarna till nya varor och tjänster 
som kan säljas på internationellt växande marknader (Länsstyrelsen i 
Värmland, 2005b). De strategiska satsningar Länsstyrelsen söker 
omställningsmedel för kom således att bli inspirerade av såväl kluster- som 
innovationssystemsteori. Kompetenscentrum är i ansökan den term som 
används för det som senare kallas klusterorganisationer:  

I den process som drivits i detta uppdrag har det konstaterats att 
innovationssystemet i Värmland är fragmenterat. Det finns embryon till 
kluster, det finns aktörer som kan stödja innovationsprocesser och det finns 
aktörer som bedriver FoU. Men länkarna mellan aktörerna är svaga. 
Kompetenscentra ska verka för att skapa starka länkar mellan aktörerna i 
innovationssystemet […]. Kompetenscentra ska ha sin kärnverksamhet 
inriktad mot att utveckla ett antal spetsteknologier. För att kunna utveckla 
dessa spetsteknologier krävs en förskjutning från ett traditionellt 
projektperspektiv till ett nytt processorienterat systemperspektiv 
(Länsstyrelsen i Värmland, 2005b, s 23 min betoning).  

Den problematisering som här kan skönjas är att länkarna mellan företagen i 
klustren är för ”svaga”. En aspekt av denna problemformulering är således 
att kluster kräver starka länkar. De kompetenscentrum som fick medel för 
detta arbete var The Packaging Arena, Stål- och verkstadsklustret samt 
Compare (IT). The Paper Province prioriterades alltså inte i denna ansökan, 
trots att det pekades ut som ett kluster i världsklass av samma organ 
(Länsstyrelsen) i det regionala tillväxtavtalet. En möjlig förklaring till varför 
pappers- och massaklustret inte blev en del av detta program skulle kunna 
vara den förståelse av ”tillväxtteori” som presenteras. Eftersom industrin 
beskrivs som mycket produktiv och den ökade konkurrensen inom branschen 
snarare leder till process- och organisationsinnovationer än 
produktinnovationer, tycks inte industrin vara en lämplig arbetsmarknadspolitisk 
satsning. Detta är dock i högsta grad implicit formulerat, och bygger på min 
tolkning av materialet.  

I redovisningen och ansökan till regeringen preciserar inte Länsstyrelsen 
vilka teorier som åsyftas när man refererar till ”modern tillväxtteori”. 
Kluster- och innovationssystemsterminologin återkommer dock i 
dokumenten. Klusterbegreppet, förstått som ”företagskluster”, tycks också 
vara en central del av denna tillväxtteori. Man beskriver inte explicit hur 
man förstår klusterbegreppet, även om figur 5.1 illustrerar hur man tänkte 
kring klusterutveckling och tillväxt. Sammantaget satsades 66,5 miljoner 
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kronor på ramprogrammet Innovativa Värmland, där tre 
kompetenscentrum pekades ut som centrala i programmet (Ramböll, 
2008).68  

Processen att ta fram Värmlands regionala utvecklingsprogram (2009-2013) 
leddes av Region Värmland. Inte heller i det regionala 
utvecklingsprogrammet Värmland växer – och känner inga gränser förklaras 
explicit vad ett kluster är eller hur det ska förstås. Implicit framträder dock 
även här en syn på kluster kopplad till ekonomisk teori. Särskilt 
framträdande är hur man i programmet belyser att The Packaging Arena 
och The Paper Province samlar hela värdekedjan. Återigen beskrivs också 
pappers- och massaklustret som världsunikt:  

The Paper Province är ett världsunikt skogsindustriellt kluster inom massa- 
och pappersteknologi. Kompetenser och resurser för 
förpackningsutveckling har samlats hos The Packaging Arena. Hela 
värdekedjan finns med tack vare samverkan mellan pappers- och 
massaindustri, grafisk industri, livsmedelsindustri, designbyråer och 
universitetets tjänsteforskning (Region Värmland, 2008, s 23 min 
betoning).  

Trots att representationerna av kluster skiljt sig åt i olika program, och så 
även de regionala ”kluster” som anses vara av vikt att regionalpolitiskt satsa 
på, illustrerar de hur kluster representeras som vad jag i analysen ovan kallar 
”företagskluster”. Förståelsen av kluster är påtagligt inspirerad av en specifik 
form av ekonomisk teori, och artikuleras också i hög utsträckning i teoretiska 
termer. Nedan ska vi se hur en parallell representation av kluster och 
klusterutveckling växer fram i regionen.  
 
Kluster som samverkan  

I handlingsprogrammet för det regionala tillväxtprogrammet beskrivs hur det 
finns många sätt att uppfatta och definiera ”klusterarbete”, och att man i 
Värmland:  
 

[v]äljer […] att fokusera på värdeskapande samverkan mellan näringsliv, universitet 
och samhälle. Utgångspunkterna i processerna är att det ska finnas en eller 
flera ansvariga klustermotorer som vill och har förtroende och kunskap att 

                                            
68 Varav 50 miljoner kronor från regeringen och 16,5 miljoner kronor från Länsstyrelsen i 
Värmland.  
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driva den långsiktiga klusterprocessen (Länsstyrelsen i Värmland och 
Region Värmland, Handlingsprogram, s 28 min betoning).69  

Utifrån denna beskrivning av ”klusterarbete” beskrivs hur de viktigaste 
”klusterprocesserna” är The Packaging Arena, Stål- och verkstadsklustret, 
interaktiva produkter för framtidens arenor, mat- och måltidsklustret, 20 
grader samt risk- och säkerhetsbältet. Här utpekas således endast en av de 
”klusterliknande koncentrationer av företag” som identifierats som kluster i 
det regionala tillväxtprogrammet, Stål- och verkstadsklustret. The Packaging 
Arena artikuleras dock som en del av det ”företagskluster” som finns inom 
pappers- och massaindustrin. De gemensamma mål som gäller för ”samtliga 
värdeskapande klusterprocesser” är stärkt konkurrenskraft i befintliga 
företag, avknoppning in i inkubatormiljöer, nya produkter och tjänster på 
marknaden samt ökad satsning på företagsanknuten forskning (Länsstyrelsen 
i Värmland och Region Värmland, Handlingsprogram, s 28).  

Prioriterade insatsområden enligt Värmlands regionala utvecklingsprogram 
är ledarskap, innovativa miljöer, kompetensförsörjning, tillgänglighet samt livskvalitet. 
Innovationsterminologin återfanns redan i det regionala tillväxtprogrammet 
men är i utvecklingsprogrammet mer framträdande. Ett 
innovationstänkande präglar programmet som helhet, och beskrivs som en 
ledstjärna i den regionala tillväxtpolitiken. Samtidigt återfinns inte den 
betoning på produktivitet som var framträdande i Länsstyrelsens ansökan om 
medel för klusterutveckling år 2005. I programmet beskrivs hur termen 
innovation definieras utifrån Joseph Schumpeters förståelse av begreppet.  

Utvecklingen sker allt snabbare i vår omvärld och vår regions framtida 
konkurrenskraft kommer att avgöras utifrån vår förmåga till förnyelse och 
innovation. […] Vi definierar innovation som nya produkter, nya 
processer, nya organisatoriska former och nya marknader (Region 
Värmland, 2008, s 8).  

I programmet beskrivs hur samverkan mellan näringsliv, akademi och 
offentlig sektor, ger upphov till en ”ny institutionell ordning” (Region 
Värmland, 2008, s 21). I programmet artikuleras att ett konkurrenskraftigt 
näringsliv kräver ett ”fåtal men kraftfulla satsningar på innovationer” 
(Region Värmland, 2008, s 22). I det regionala utvecklingsprogrammet ges, 
som nämndes ovan, ingen explicit definition av vad som åsyftas med kluster. 
Precis som i den nationella strategin från 2006 tycks klusterdiskursen i 

                                            
69 Årtal för handlingsprogrammet saknas. Handlingsprogrammet beskrivs dock som ett 
konkretiserande och ett förtydligande av det värmländska tillväxtprogrammet.  
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regionen vara självklar. Kluster och klusterorganisationers roll i den 
regionala tillväxtpolitiken belyses primärt under två av fem insatsområden: 
ledarskap och innovativa miljöer. När det gäller innovativa miljöer är målen 
internationellt konkurrenskraftiga värmländska kluster (innovativa kluster), 
fler växande kunskapsdrivna regionexporterande företag (innovativa 
entreprenörer) och en ökad innovationstakt (innovation för hållbar tillväxt). 
Internationellt konkurrenskraftiga kluster ska bland annat åstadkommas genom 
byggandet av stabila och långsiktiga klusterorganisationer, där The Paper Province, 
The Packaging Arena, Stål- och verkstadsklustret, Compare samt 
energiteknikföretagen i regionen specifik pekas ut som tillgångar att bygga 
vidare på. Trots att ingen explicit definition av kluster presenteras bör det 
påpekas att det här görs en viss åtskillnad mellan de fem. The Paper Province 
och Compare beskrivs som två kluster. The Packaging Arena beskrivs i 
termer av den kompetens som finns och hur samverkan med The Paper 
Province gör att hela värdekedjan samlas i regionen. Stål- och verkstad beskrivs 
inte i klustertermer, men det betonas att det finns ett stort antal företag inom 
industrin ”som gör regionen till en av de ledande i sitt slag i Europa” (Region 
Värmland, s 23).  Energiteknikföretagen i regionen beskrivs som 
framstående, men det görs ingen referens till kluster eller storlek. Vidare 
beskriver man hur dessa kluster och näringar har ”samordnande resurser i 
form av klusterorganisationer och kompetenscentra liksom forsknings- och 
utvecklingsresurser” (Region Värmland, s 24). Andra ”tillgångar att bygga 
vidare på” under insatsområdet innovativa miljöer, som framställs i 
programmet, är besöks- och upplevelsenäringarna som beskrivs som relativt 
starka, skogen, Karlstads universitet samt andra kunskapsintensiva miljöer, 
som till exempel sjukvården.  

”Klustren” pekas också ut som tillgångar att bygga vidare på under 
insatsområdet ledarskap.  Region Värmland beskriver ett regionalt 
ledarskap, där olika ledande aktörer i regionen inkluderas, och där man 
genom samhandling ska mobilisera regional kraftsamling. Som ”språkrör” för 
företagsklustren inkluderas klusterorganisationerna i detta ledarskap. Detta 
deltagande har kommit att breddas under åren, eftersom 
klusterorganisationerna betraktas som viktiga aktörer utifrån det 
”systemperspektiv” man arbetar:  

Det regionala ledarskapet består av de politiskt styrda organisationerna, 
näringslivet och universitetet. Triple helix är en beteckning som brukar 
användas för den här typen av samverkan. Allt oftare inkluderas även delar 
av den ideella sektorn med intresseorganisationer i det regionala 
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ledarskapet. Handelskammaren, klusterorganisationer, universitetet och Region 
Värmland har utvecklats starkt de senaste åren. Tillsammans har Region 
Värmland, länsstyrelsen, landstinget och de tyngre intresseorganisationerna 
stärkt ömsesidiga förtroenden (Region Värmland, 2008, s 16 min 
betoning).  

I det regionala utvecklingsprogrammet utpekas sålunda 
klusterorganisationerna som en del av det regionala ledarskapet, sida vid sida 
med Handelskammaren, Karlstads universitet, Region Värmland, 
Länsstyrelsen och Landstinget. Utmaningarna som ska hanteras genom ett 
regionalt ledarskap är svårigheterna att ta plats på en nationell arena och i 
EU. Att ena kommunerna anses också vara en central uppgift. Samtidigt 
problematiseras att uppdraget för regional utveckling fortfarande är uppdelat 
på två ”länsaktörer” (det regionala samverkansorganet Region Värmland 
och Länsstyrelsen). Det regionala ledarskapets uppgift formuleras också i 
termer av att vara aktivt gentemot koncernledningarna eftersom en stor del 
av företagen i regionen är utlandsägda. Sammantaget anses dessa åtgärder 
vara frågor för de ledande aktörerna:  

Innovationsförmågan i regionen samt förnyelse och utveckling av 
näringslivet och den offentliga sektorn är frågor för de ledande aktörerna 
(Region Värmland, 2008, s 17).  

En central aspekt av det regionala utvecklingsarbete som lyfts fram i det 
regionala utvecklingsprogrammet under insatsområdet ledarskap är att 
”profilera Värmland”. Detta ska göras för att attrahera besökande, boende, 
företag, investeringar och människor med specialkompetenser. Genom att 
definiera de ”bilder” av Värmland som man vill visa upp och genom att 
sprida goda ”berättelser” om Värmland ska regionen marknadsföras, internt 
såväl som externt. En annan uppgift för det regionala ledarskapet är att ”öka 
nyttan av mångfalden”. Detta ska göras bland annat genom att ”öppna upp 
nätverk och strukturer genom att ta tillvara både kvinnors och mäns 
kompetens” och genom att ”öka mångfalden i de innovativa miljöerna” 
(Region Värmland, 2008, s 20).  

Den bild som framträder är att klusterdiskursen blivit självklar samtidigt som 
klusterorganisationer blivit institutionaliserade i den regionala 
tillväxtpolitiken. Klusterutveckling har kommit att innebära organiserat 
samarbete mellan ”klusterorganisationer”, offentlig sektor och universitet. 
Det regionala nätverk av aktörer som artikulerats som delaktiga i, viktiga och 
ansvariga för regional politik har från flera perspektiv varit tämligen beständigt 
de senaste 15 åren samtidigt som vissa grundläggande förändringar skett i 
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organiseringen av det regionala tillväxtarbetet – då primärt att 
samverkansorganet Region Värmland tagit över ansvaret för det regionala 
tillväxtuppdraget från Länsstyrelsen i Värmland.  Analysen av kluster som 
policy visar samtidigt hur representationen av kluster förändrats i olika 
program, vilket fått effekter för vad som definierats som ”Värmländska 
kluster”. Detta kan i sin tur betraktas som uttryck för en kontinuerlig kamp 
om mening.  Den genealogiska läsningen synliggör på så vis att det på inget 
sätt är en ”naturlig” eller ”neutral” policy när Värmland år 2012 definierar 
tre värmländska kluster i den regionala klusterstrategin.  

 
SAMMANFATTANDE ANALYS 

Analysen av kluster som policy visar för det första att det inom forskningen 
finns en rad olika sätt på vilka kluster representeras. En huvudsaklig 
skiljelinje ligger i huruvida kluster representeras i termer av geografi, 
ekonomi och sociala relationer (företagskluster) eller i termer av politisk 
organisering och relationsbyggande mellan företag, offentlig sektor och 
akademi.  

En liknande förändring kan också avläsas i regeringens politiska program, 
där kluster utvecklats från ett sätt att problematisera och förstå kluster i 
termer av värdekedjor och relationer mellan olika typer av producenter och 
leverantörer till ett sätt att organisera kluster, bygga nätverk och samarbeten. 
Den initiala problemformuleringen leder också till lösningen att förstärka 
nationella och internationella investeringar och kunskapsflöden; den senare 
till att offentliga aktörer bör bidra och delta i utvecklingen av 
klusterbildningar. Analysen visar också hur regeringen inte förhåller sig till 
de problem med en aktiv klusterpolitik som artikuleras i en underlagsrapport 
till Regionalpolitiska utredningen, en konflikt mellan specialisering och 
mångfald. Den senare problemformuleringen indikerar att de är för få/svaga 
relationer mellan företag, offentlighet och akademi, samtidigt som kluster 
initialt definierades utifrån dessa relationer.  

Den genealogiska läsningen av värmländska kluster visar liknande tendenser, 
samtidigt som den också visar hur kluster som ”teori”, ”nationell policy” och 
global policymodell översätts i en specifik lokalitet vid olika tidpunkter, i olika 
policyprogram. Analysen illusterar hur olika kluster definierats i olika 
program och att de kluster som prioriterats och getts statusen ”värmländska 
kluster” i den senaste regionala klusterstrategin i olika utsträckning 
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inkluderats i olika program över tid. Detta i sig visar på klusterdiskursens 
kontingens, och den diskursiva kamp som föregår denna form av strategier. I 
nästa kapitel analyseras ”den regionala klusterorkestern” som policyregim.  
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EN REGIONAL POLICYREGIM 
DEN REGIONALA KLUSTERORKESTERN  

Cluster [klɐ´stəә] (eng., 'klunga', 'grupp'), inom musiken en samklang 
dominerad av sekundintervall (NE.se).  

 

Med det värmländska regionala tillväxtarbetet som analytisk ingång 
analyserar jag i detta kapitel regional politik genom att fokusera på en 
policyregim som jag valt att kalla ”den regionala klusterorkestern”. Som jag 
tidigare beskrivit i avhandlingens metodkapitel, Att studera policy som fält, 
anspelar valet av begrepp klusterorkester både på att policyregimen som 
studerats empiriskt har en regional dimension, agerar på en scen där kluster är 
ett organiserande begrepp, samt på att aktörerna deltar i och konstitueras av 
ett språkspel. Det performativa handlande som sker på denna scen, är inte 
mekaniskt eller automatiskt, det bygger på praktiker av improvisation, på en 
scen med begränsningar.70  

Figur 6.1 Den regionala klusterorkester visar det arrangemang av aktörer som 
respondenterna i regionen beskrivit som centrala vid de intervjuer jag 
genomfört under år 2010. På så vis kan kartan betraktas som en 

                                            
70 Samtidigt finner jag att begreppet inte har några teoretiska antaganden innbyggda som 
står i konflikt med den analys som görs. ”Klusterpolitik” tenderar till exempel att föra 
tankarna till ett politikområde (som formellt sett inte finns), samtidigt fångas heller inte den 
rörlighet som jag har ambitionen att synliggöra i begreppet ”klusterpolitik”. 
”Klustersamarbete” har vidare en inbyggd politisk laddning som i sig implicerar att kluster 
är en samverkansform.  
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ögonblicksbild, men det är samtidigt många människors ögonblicksbilder 
som konstituerar kartan. 71  En annan aspekt, och ett uttryck för 
policyregimens praktiker, är att personer rör sig mellan olika roller, 
organisationer och platser, en diskussion som jag återkommer till. Punkterna 
under några av organisationerna visar särskilda enheter eller grupperingar 
som beskrivits som särskilt viktiga inom några av organisationerna.  

I viss utsträckning är kartan strukurerad utifrån en tanke om centralitet med 
utgångspunkt i min empiriska ingång i policyfältet, men det huvudsakliga 
syftet är att visa det nätverk av aktörer som praktiserar, mobiliserar och 
översätter klusterpolicy. Genom kartan gör jag heller inget anspråk på att 
visa en totalitet, vilket jag menar varken är önskvärt eller teoretiskt möjligt. 
Gick dessa gränser att dra skulle vi i teoretisk mening inte kunna prata om 
policymobilitet.   

SLIM-projektet, ett projekt finansierat bland annat av Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, myndigheterna Vinnova och Tillväxtverket samt Region 
Värmland, utgör en central utgångspunkt i den empiriska analysen. Projektet 
har bedrivits i samverkan mellan Region Värmland, Region Dalarna och 
Region Gävleborg mellan 2007 och 2013. I formell mening rör det sig om 
tre olika projekt, SLIM I, SLIM II och SLIM III, som i sin tur består av tre 
olika ”delprojekt”: processtöd, effektmätning och policylärande. Som 
doktorand kom jag in i SLIM-projektet under den andra projektperioden 
och har följt projektet fram till projektets slutkonferens som hölls i december 
2013. På denna konferens, som samlade tjänstemän och klusterledare som 
arbetat med SLIM-projektet, beskrevs hur syftet med projektet initialt var att 
få politikerna i Värmland att fortsätta satsa på klusterorganisationerna, en 
fråga som vid denna tidpunkt var ”kraftigt ifrågasatt”. På SLIM-projektets 
hemsida beskrivs vidare hur syftet med projektet är att ”bygga upp kunskap 
om hur klusterorganisationer är ett verktyg för att skapa regional utveckling 
och tillväxt” (Slim-projektets hemsida, 2013-06-23, se appendix 3). 
Utgångspunkter för projektet har således inte varit att utveckla kunskap om 

                                            
71 Förkortningarna på kartan står för: Kil Innovation Food Arena (KIFA), Invest in 
Sweden Agency (ISA), Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grants and 
Innovation Office (GIO), Centrum för tjänsteforskning (CTF), Center for Strategy and 
Competitiveness (CSC), Enheten för regional tillväxt (Rut). De organisationer som är 
skrivna med fet text är de organisationer jag intervjuat representanter från. Samtidigt har 
intervjuer genomförts med representanter för Näringsdepartementet och IVA samt 
ledamöter i näringsutskottet (bland annat represententer för ”värmlandsbänken”, som är 
termen som används för de värmländska riksdagsledamöterna) (se appendix 3).  
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huruvida kluster och klusterorganisationer är lämpliga verktyg utan hur, på 
vilket sätt, de är det. I projektansökningarna till EG:s strukturfonder beskrivs 
hur projektets målgrupp är ”aktörer inom regionala kluster och 
innovationssystem i Norra Mellansverige” (Värmlands, Dalarnas och 
Gävleborgs län, som utgör ett gemensamt strukturfondsområde), ”aktörer 
ingående i den så kallade Triple Helix modellen, det vill säga 
högskolor/universitet, näringslivet samt offentlig aktörer på kommunal, 
regional, nationell och internationell nivå”. Vidare preciseras hur 
beslutsfattare inom kommuner och regionförbund är en prioriterad 
målgrupp men också lokal och regional media. SLIM-projektet har på så vis 
haft ett kunskapsproducerande och policymobiliserande syfte.    

När jag som nyantagen doktorand gav mig ut i fältet, hade jag svårt att 
greppa det ”klusterbyggande” och”klustersamarbete” som jag skulle studera. 
Anledningen var primärt att jag uppfattade det som att det var mest ”prat” 
som pågick, jag hade svårt att greppa någon form av ”handlande”. Denna 
initiala bild kan förstås på många olika sätt. En aspekt, som också belysts av 
Fredrik Lavén (2008) i hans avhandling om innovationspolitik, är att dessa 
innovationsmodeller ofta porträtterar människor på en specifik position i ett 
specifikt nätverk eller system, snarare än att förklara vad de där ska ”göra”. 
Lavén beskriver utifrån en etnografisk studie av ett innovationsinitiativ i 
Västra Götaland hur detta skapade förvirring i ”innovationsinitiativet” som 
hade att förhålla sig till modeller som kluster, innovationssystem och triple 
helix: stor möda lades på att bygga de ”rätta” strukturerna och relationerna 
mellan företag, akademi och offentlighet. Han diskuterar detta i termer av att 
aktörerna blir ”place holders” istället för aktörer som agerar. En liknande 
slutsats drar Lisa Emilia Svensson (2008) som utifrån sin analys av 
tillväxtpolitiken pratar i termer av ett ”glasyrsamhälle”.  

Denna bild kom allt mer att utvecklas till en förståelse för i) den uppenbara 
problematiken i att separera prat från handlande, samt ii) att policyregimens 
praktiker i stor utsträckning utgörs av att sprida ”policymodellen” samt att 
producera ”kunskap” om den. Citatet nedan är från en utvärderingsrapport 
från SLIM-projektet och visar med slående tydlighet hur vad som kallas 
”kunskapande” och ”policylärande” är centrala praktiker i policyregimen:  

Politik kan […] bedrivas genom att de offentliga aktörerna sprider kunskap 
och information. Det handlar om ”kunskapande” för att övertyga olika 
aktörer om att de ska agera på ett visst sätt. Ofta handlar det om att göra 
saker på ”rätt sätt” (SLIM, 2010c, s 8). Genom att arbeta med information, 
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utbildning och exempelvis erfarenhetsutbyten kan utvecklingen påverkas. I 
detta sammanhang används begreppet ”kunskapande” för att fånga 
påverkan genom ordet (SLIM-rapport, 2010c, s 9).  

I detta kapitel beskriver och analyserar jag några av de praktiker genom vilka 
policy mobiliseras och (re)produceras med utgångspunkt i regional 
tillväxtpolitik i Värmland.  Två olika praktiker beskrivs närmare i analysen 
som följer. För det första ”konferenser” som situerade praktiker där policy 
mobiliseras och där organisering av samtycke sker. Anordnandet av 
policykonferenser kan betraktas som en central praktik för spridning av 
policykunskap och för ”policylärande”. I inledningen till avhandlingen 
citerar jag Lovering (1999) som beskrivit en policykonferens som hölls i 
Cardiff 1998. Konferensen används av Lovering som exempel på hur 
nyregionala praktiker tar sig uttryck – i samspel mellan policy-makers, 
forskare, konsulter och företagsledare, i en brittisk kontext i slutet av 1990-
talet. Konferensen kan således förstås som en viktig praktik på den 
internationella marknaden för policy.  

För det andra analyseras dokument som produceras av den regionala 
klusterorkestern, dokument som i sig kan betraktas som artikulerande 
praktiker, men som också visar på hur olika positioner mobiliseras. Dessa 
artikulerande – situerade och mobila – praktiker flätas samman empiriskt, 
bland annat genom att utvärderingar och forskning presenteras på 
konferenser, men jag har valt att beskriva dem som två olika praktiker för att 
skapa någon slags struktur i ett fält präglat av makt, fragmentering och hög 
mobilitet. I ett andra steg försöker jag att skapa koherens och struktur i 
denna fragmenterade verklighet när jag utifrån den empiriska analysen av 
den regionala klusterorkestern diskuterar hur aktörskap (re)produceras, från 
vilka positioner det är legitimt att tala, inom policyregimen.  

 

KONFERENSER SOM SITUERADE ARTIKULERANDE PRAKTIKER  

I min studie av den regionala klusterorkestern har anordnandet av 
(regionala, nationella och internationella) konferenser visat sig vara en 
central praktik. Inte minst är konferenserna exempel på situationer där 
”Värmland” ”regionen” och ”klusterpolitik” (re)produceras genom 
diskursivt, relationellt, meningsskapande.  Jag beskriver och analyserar tre 
olika konferenser jag medverkat vid. Den första är en konferens som 
anordnades i Bryssel 2009 av det regionala samverkansorganet Region 
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Värmland tillsammans med West Sweden och Committe of the Regions 
under namnet ”Regional Innovation and Growth”. Den andra är den 
Nationella klusterkonferensen som anordnades i Karlstad år 2011. Den 
nationella klusterkonferensen arrangerades av de tre regionförbunden 
Region Värmland, Region Gävleborg och Region Dalarna i samarbete med 
IVA. Den tredje konferensen är ett förmiddagsmöte i form av en workshop i 
en av regionerna där utvärderingen av det regionala 
klusterutvecklingsarbetet rapporterades till en mindre grupp tjänstemän från 
Värmland, bland annat anställda på klusterorganisationer, 
näringslivsansvariga i kommunerna, anställda på Karlstads universitet och 
Region Värmland.  

 

Bryssel, december 2009 

Morgonen den 2 december lyfte planet från Karlstads flygplats med 
mellanlandning i Köpenhamn och vidare mot konferensen i Bryssel och 
Committée of the Regions lokaler. Konferensen samlade en stor delegation 
av Värmländska deltagare som vanligvis inte är med i dessa sammanhang, 
regionala politiker. Enligt konferensens deltagarlista deltog 31 delegater från 
Region Värmland, varav 21 politiker från regionstyrelsen och arbetsutskottet 
(ordinarie och ersättare).  Den värmländska delegationen bestod vidare av 
representanter från klusterorganisationer, Karlstad kommun, Arvika 
kommun samt Karlstads universitet. Hundratalet konferensdeltagare deltog 
och lyssnade till anföranden av och workshops med politiker, forskare, 
byråkrater och klusterledare. 72 

Figur 6.2 visar tvådagarkonferensens program. ”The opening plenary 
session” inleds av Värmlands tidigare landstingsråd och sedemera 
ordförande för SKL, samt Region Värmlands regionråd. I 
inledningsanförandet beskrivs hur konferensen är ett samarbete mellan West 
Sweden, Region Värmland och Committee of the Regions med anledning av 
det svenska ordförandeskapet i EU.   

                                            
72Jag hade i uppgift att dokumentera konferensen skriftligt för de politiker som inte hade 
möjlighet att delta i Bryssel unde de två dagarna, därför utgör undelaget för föreliggande 
analys också det material som regionpolitikerna fick från konferensen för att ta del av vad 
som sagts. Konferensen hölls på engelska men jag översatte senare anteckningarna till 
svenska.  
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Figur 6.2 Konferensprogram ”Regional Innovation and Growth”  

December 2 

13.30-14.30  Registration  

14.30-18.00  Opening plenary session 

Welcome: mr Anders Knape, President Swedish Association of Local 
Authorities and Regions and Mr Tomas Riste, Regional Commissioner, 
Region Värmland  

Mrs Constance Hanniffy, Irish member of the Committee of the Regions, 
chair of the ECOS commission 

Cluster movie  

Mrs Ann-Kerstin Myléus, DG Regio  

Mrs Åsa Westlund, Member of European Parliament  

Mr Jöran Hägglund, State Secretary Ministry of Enterprise, Energy and 
Communications  

Coffe break  

Dr Örjan Sölvell, Professor of International Business at Stockholm School 
of Economics (SSE) and Director at the Center for Strategy and 
Competitiveness (CSC), European Cluster Observatory  

Questions and answers  

Mr. Staffan Bjurulf, Regional adviser, Region Värmland 

Mr. Tomas Riste, Regional Commissioner, Region Värmland  

18.00   Official opening of the Exhibition  

  - coctail and exhibition of stands  

December 3  

Workshop facilitator: Mrs Jacki Davis, Senior Adviser, European Policy Center  

09.30-12.30   Workshop 1, Creating knowledge regions in Europe 

Mr Lee Miles, professor of Political Science at Karlstad University, Senior 
adviser at Grants office  

Mr Klas Svensson, Swedish Agency for Economic and Regional Growth  

Mr Nikos Pantalos, DG Enterprise 

Mr Torsten Andersen, Adviser at the Confederation of Dansih Industry 

Dr Örjan Sölvell, Professor of International Business at Stockholm School 
of Economics (SSE) and Director at the Center for Strategy and 
Competitiveness (CSC), European Cluster Observatory  

10.45-11.15   Pause and coffe break  

11.15-12.30  Workshop 2, How to build business in clusters networks in Europe 
Transnational cooperation – Tactics  

Mrs Cecilia Johansson, VINNOVA, The Swedish Governmental Agency 
for Innovation Systems  

Mrs. Lusa Sanches, DG Regio 

Mr Mats Williams, CEO, The Paper Province  

Mr Jef Stoffels, Director Corporate Marketing, Esko Artworks  

12.30-13.00  Closing Session 

Mr Rafael Ripoll, Vice Minister for Relations with the European Union, 
Valencia Region  

  Mr Tomas Riste, Regional Commissioner, Region Värmland  
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När dessa ”policylärande-konferenser” öppnas upp konstrueras ofta bilden 
av den plats som i stora delar utgör konferensen huvudtema, i detta fall 
Värmland. Konstruktionen av platsen Värmland som ett föredöme, och 
konferensen som en plats för lärande, artikuleras tydligt i konferensens 
välkomstanföranden:  

Syftet är att lyssna till personer som har erfarenhet av dessa frågor samt att 
introducera Värmland i Bryssel. Värmland är i Bryssel för att berätta och 
lära, lära av andra skolexempel och vad andra har åstadkommit. […] 
Värmland har en lång industritradition, med världens äldsta företag som 
fanns innan USA blev upptäckt. Men Värmland har också kultur, en 
kulturell identitet och kulturella satsningar. Den första kvinnliga 
nobelpristagaren kom från Värmland, Selma Lagerlöf. Men nu ska vi 
diskutera framtiden, hur vi kan bli mer konkurrenskraftiga, innovativa och 
hur vi tillsammans kan uppnå dessa mål (ordförande, SKL).  

Syftet med dessa konferenser är att berätta vad som sker på lokal och 
regional nivå. I Värmland är vi lite bättre än vad vi tror att vi är. Det finns 
2000 kluster i EU, 36 procent av dessa arbetar aktivt med 
klustersamarbete. EU stödjer kluster för de främjar innovation. The Paper 
Province är ett av Europas starkaste kluster. Kluster främjar forskning, 
innovation och skapar nya jobb (Regionråd, Region Värmland).  

I välkomstanförandena beskrivs Värmland som en region med tradition, 
såväl kulturellt som industriellt, samtidigt som regionen konstrueras som ett 
skolexempel på modern innovationspolitik. Ett föredöme som kan lära andra 
men också lära av andra för att skapa konkurrenskraft, innovation, tillväxt 
och nya jobb genom satsningar på klustersamarbete. Regionens satsningar 
på kluster bekräftas också i relation till EU:s stöd till kluster och 
internationella rankningar av kluster där The Paper Province utsetts till ett 
av Europas mest konkurrenskraftiga. I inledningsanförandet konstrueras 
följande ekvivalenskedja för Värmland, som sedan kommer att reproduceras 
under konferensen:  

Värmland-kultur-tradition-industri-nobelpris-föredöme-kluster-samarbete-
innovation-forskning-konkurrenskraft-ökad sysselsättning 

I den följande analysen fokuserar jag i huvudsak på hur ”Värmland” 
produceras som mönsterregion, samt hur ”regionen” och ”klusterpolitik” 
konstrueras. Värmland artikuleras som ett föredöme med erfarenheter som 
andra kan lära av, både när det gäller att bygga starka klusterorganisationer 
men också ett nära samarbete mellan klusterorganisationer, offentlig sektor 
och universitet. Personer med internationell utblick talar under konferensens 
så kallade ”opening session”. Europaparlamentarikern Åsa Westlund 
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beskriver till exempel att det som parlamentariker i EU ”inte går att göra så 
mycket”, utan att det är på regional och lokal nivå som skillnad kan göras – 
för att skapa innovation, högre tillväxt och nya jobb. Därför kan fler regioner 
ta tillvara Värmlands erfarenheter ”om vi kan hjälpas åt att sprida dem”. 
Konstruktionen av ”regionen” och dess roll i det kapitalistiska och politiska 
systemet är central (även om begreppet kapitalism inte används, utan global 
kunskapsekonomi). Samtidigt som det artikuleras att det är viktigt med 
regionalt samarbete beskrivs hur regioner konkurrerar globalt. Innovation 
och konkurrenskraft ges en territoriell dimension (och knyts till regioner, 
kluster och innovationssystem). Flera talare menar att det är ett misstag att 
försöka skapa kluster där förutsättningar inte finns, de måste utvecklas 
naturligt för att lyckas. Att kluster utvecklas naturligt i ”bottom-upp 
processer” är någonting som reartikuleras återkommande under denna 
specifika konferens, men också i andra sammanhang.  

Under konferensens huvudframträdande, där en av Europas mest 
namnkunniga klusterforskare pratar om kluster och klusterpolitik i 
Värmland, produceras både Värmland och klusterpolitik som ”best 
practice”. Talaren konstrueras diskursivt som expert ur flera hänseenden, 
som professor på Handelshögskolan i Stockholm, som ledare för Center for 
Strategy and Competitiveness och The European Cluster Observatory. 
Anförandet inleds med konstaterandet att allt fler börjar organisera kluster 
och att detta kan spela en viktig roll i innovationsarbetet. Under anförandet 
görs referenser såväl till gamla som nya studier av Värmland. Den senare har 
publicerats i boken Clusters: Balancing evolutionary and constructive forces (Sölvell, 
2009):  

I Värmland hittar vi pappers- och massaindustrins Hollywood, The Paper 
Province. Det finns enligt the Cluster Observatory 1200 organiserade 
kluster i Europa. Ett 20-tal har tre stjärnor, som baseras på agglomeration, 
export och innovation. Organiserade kluster bygger gärna på existerande, 
reella kluster. Jag skrev faktiskt om Värmland 1998, och strax efter det 
började man organisera sig. Universitet och offentlighet är med på det sätt 
som vi brukar kalla Triple Helix.  

Hur fungerar kluster? De består av akademiska miljöer, finanskapital, 
media, industri, offentlighet och samarbetsorganisationer spelar en viktig 
roll. Media är med och skapar bilden. Innovationer sker inte bara hos 
”uppfinnar-Jocke” utan i dessa Hollywood-och Silicon Valley liknande 
miljöer, nya produkter och processer skapas genom nya organisationer och 
strategier. Klusterorganisationer kan fungera som en neutral mellanhand 
mellan näringsliv och akademi, det är viktigt att öka flödena mellan dessa. 
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Värmland har en lång historia med gammal industri och glesbygdsanda, 
som jag brukar säga har bytts ut mot en klusteranda. Hur systemet 
fungerar, hur regioner fungerar och hur våra kluster fungerar har en 
enorm effekt på innovationer. Jag försöker med boken [Clusters – 
Balancing evolutionary and constructive forces] betona att det gäller att 
balansera marknadskrafterna med konstruktiva krafter att bygga. 

Flera aspekter i anförandet är intressanta ur ett diskursivt perspektiv. För det 
första de referenser som görs mellan Värmland och några av 
klusterdiskursens mest kända kluster – Hollywood och Silicon Valley – vilken 
sätter Värmland i paritet med och i relation till världens mest framstående 
kluster. Samtidigt bekräftas pappers- och massaklustrets ”styrka” genom 
referenser till The European Cluster Observatorys rankningar där det 
rankats som ett av Europas starkaste kluster. För det tredje positioneras 
klustret som ett naturligt existerande, reellt kluster, och på så vis inget som 
”skapats” som en modefluga eller av klåfingriga politiker. Klustret har 
dokumenterats i forskningen redan innan man började organisera sig 
regionalt, vilket stärker bilden av det naturliga klustret. Det gör även bilden 
av Värmlands historia, med gammal industri, präglad av en glesbygdsanda. 
Samtidigt artikuleras hur denna glesbygdsanda ersatts av en klusteranda, 
som signalerar modernitet och progression. Även klusterorganisationer 
positioneras diskursivt som neutrala organisationer i relationsbyggandet 
mellan offentlig sektor och näringsliv. Klusterpolitik positioneras vidare som 
en balansakt mellan fria marknadskrafter och politiska ingripanden 
(”konstruktiva krafter”) och som helt centralt för en framgångsrik 
innovationspolitik.  

Efter anförandet hålls frågestund där en rad frågor adresseras och 
kommentarer görs som rör både klusterpolitik i allmänhet och Värmlands 
klusterpolitik i synnerhet. Sedan visas två korta filmer om Värmland, en om 
Karlstads universitets samarbete med klusterorganisationerna och en om 
Värmlands fyra klusterorganisationer The Paper Province, The Packaging 
Arena, Compare samt Stål och verkstad där de berättar om sin verksamhet 
och hur de arbetar med innovationer. Dagens sista anförande hålls sedan av 
projektledaren för SLIM-projektet som berättar om ”Värmlandsmodellen”, 
att genom klusterorganisationer bygga samman företag med universitet och 
forskning. Det beskrivs också hur man tagit fram en modell för att mäta 
effekterna:  

Hur skapar det här innovationer, tillväxt och kunskapsöverföring? Vi har 
mätt det under fem år för att kunna bedöma hur arbetet bedrivs och vad 
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det har för effekter. Den är lite unik vår metod och den har 
uppmärksammats av DG Regio på en stor konferens i Warsawa om 
metodutveckling (projektledare, SLIM).  

På så vis artikuleras klusterpolitiken som bedrivs i Värmland som en 
evidensbaserad praktik, där metodutvecklingen och mätningarna i sig 
konstrueras som föredömen. Även konferensens andra dag, och då särskilt 
under den första workshopen som handlar om ”klustrens roll i den 
kunskapsbaserade ekonomin”, reproduceras bilden av regionen och 
klusterpolitik. Representanten från Tillväxtverket beskriver myndighetens 
arbete för att gynna företag, starkare regioner och universitet och menar att 
det blir allt mer tydligt att ”konkurrenskraft är grundläggande för att överleva i 
den globaliserade ekonomin”. På så vis konstrueras kluster- och 
innovationspolitiken som en fråga om liv och död.  

Vidare artikuleras under workshopen att varje region är unik, att varje 
region måste prioritera och att kluster måste drivas ”bottom-up”. Samtidigt 
lyfter två personer ett varningens finger mot klusterpolitik. För det första 
problematiseras att små och medelstora företag kan känna sig ”trygga” om 
de är del av ett kluster, att de kan tro att de är delar av en säker miljö och 
kan ”gömma sig” bakom klustret. Därför är det viktigt att kluster är 
medvetna om betydelsen av konkurrenskraft. För det andra problematiseras 
att strukturfonderna riskerar att motverka en nödvändig tranformering av 
ekonomin och skapa så kallade ”lock-ins”.  

Konferensens andra workshop handlar om internationalisering av kluster, att 
bygga transnationella samarbeten mellan olika kluster. I samband med detta 
presenteras TACTICS (Transnational Alliance of Clusters Towards 
Improved Co-operation Support), ett projekt som drivs av sju europeiska 
organisationer, varav Vinnova är en. Representanten från Vinnova berättar 
att det i reflektionsgruppen som knutits till projektet ingår beslutsfattare från 
hela Europa, där också en tjänsteman från Region Vämland ingår. Projektet 
skall utmynna i rapporter, rekommendationer och strävan är excellenta 
kluster. I rapporten och på konferensen presenteras det värmländska klustret 
The Packaging Arena som ett av pilotfallen, som beskrivs som intressant 
både på ”klusternivå” och ”programnivå”. Diskussionen handlar både om 
internationella samarbeten mellan företag och mellan företag och 
utbildningsinstitutioner. Även transnationella klustersamarbeten artikuleras 
som ”nedifrån-och-upp processer” – ”vi kan inte tvinga fram kluster”.  
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Regionrådet avrundar konferensen med några avslutande kommentarer om 
vad han lärt sig under de två dagarna: bland annat innebörden av begreppet 
”glokal”, att kluster inte är motorn utan turbon i ekonomin, att kluster startar 
med företag och drivs av företag. Att det handlar om ett nedifrån-och-upp-
perspektiv där offentligheten och ekonomin stödjer företagen, att det är 
viktigt att fokusera på innovation och inte konservera gamla strukturer, vilket 
riskerar att skapa ”lock-ins”. En sammanhängande politik är viktig för 
regionerna, inte minst är den viktig för en region som Värmland.  

För att sammanfatta hur regionen konstrueras under konferensen kan 
följande ekvivalenskedja rekonstrueras:  

Global kunskapsekonomi – region – samarbete – kluster – 
innovationssystem – konkurrenskraft – tillväxt 

Kluster länkas samman med regionen, och med förutsättningar för 
konkurrenskraft, innovation och tillväxt. Kluster artikuleras som naturliga 
enheter och neutrala samarbetsorganisationer som skapar regional 
konkurrenskraft och på så vis möjlighet att överleva i en globaliserad 
ekonomi, som en talare uttryckte det. Klusterpolitikens ekvivalenskedja kan 
sammanfattas på följande sätt:  

Kluster – samarbete – naturliga – neutrala – ”bottom-up” – 
konkurrenskraft – innovation – sysselsättning – tillväxt  

I nästa avsnitt analyserar jag en konferens som hölls i Karlstad 2011, den 
Nationellla klusterkonferensen, en konferens med en delvis annan publik än 
den i Bryssel.  
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Karlstad, februari 2011  

Den Nationella klusterkonferensen har varit en årligen återkommande 
konferens arrangerad av de tre regionförbunden i Värmland, Dalarna och 
Gävleborg.73 Konferensen i Karlstad 2011 hölls på det nybyggda Karlstad 
Congress och Culture Center i samarbete med IVA (Kungliga 
ingenjörsvetenskapsakademien). Figur 6.3 visar konferensprogrammet för 
tvådagarskonferensen om ”Internationalisering av små och medelstora 
företag som är del i kluster”. Konferensen kopplar tydligt till den kommande 
innovationsstrategin som Näringsdepartementet håller på att ta fram när 
konferensen hålls. Den första dagen består av olika presentationer, 
workshops och en avslutande paneldiskussion.  

Konferensen inleds genom ett välkomstanförande av Region Värmlands 
regionråd och följs av anföranden av IVA:s projektledare för ”Innovation för 
tillväxt” och projektledaren för klusterutvecklingsprojektet SLIM som 
tillsammans introducerar konferensen, dess sammanhang och syfte. Sedan 
följer en presentation av en analys som gjorts av Värmlands näringsliv av ett 
konsultföretag på uppdrag av bland annat IVA, samt anföranden av 
Vinnovas ställföreträdande generaldirektör samt en representant för 
Tillväxtverket. Efter konferenslunchen pratar en representant från 
Näringsdepartementet, ämnesråd och ansvarig för processen att ta fram en 
innovationsstrategi för Sverige, om den kommande innovationsstrategin. De 
olika valbara workshops som hålls på eftermiddagen syftar till att utmynna i 
diskussioner om ”vad som behöver göras i Sverige”. Efter en inledande 
”inspirationsföreläsning” på konferensens andra dag återknyts till 
diskussionerna kring vad som behöver göras i seminariegrupperna: genom en 
”verkstad” där ”hur:et” diskuteras i syfte med att komma fram till förslag till 
den kommande innovationsstrategin. De förslag som presenterats 
kommenteras avslutningsvis av en panel bestående av klusterledare från 
Värmland, Gävleborg och Dalarna.  

 

 

 

                                            
73 Jag har också medverkat vid nationella klusterkonferenser som arrangerades i Dalarna 
2010 och i Gävle 2012 men har här valt att fokusera på den konferens som jag har mest 
utförliga fältanteckningar från och där också Sveriges kommande nationella 
innovationsstrategi stod i centrum för diskussionerna.  
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Figur 6.3 Konferensprogram ”Nationella klusterkonferensen” 

8 februari  

09.00  Registrering och kaffe 

10.00   Region Värmlands ordförande Tomas Riste hälsar välkommen 

Internationalisering och tillväxt med fokus på små och medelstora företag 
som är del i kluster – hur får vi det att hända i Sverige? 

Johan Schuber, IVA och Staffan Bjurulf, SLIM-projektet introducerar 
klusterkonferensen 2011 

10.30  Klusterföretag växer snabbare; en pilotstudie i Norra Mellansverige 
presenteras. Anna Löfmarck, projektledare Grufman Reje Management  

11.15 Kluster som verktyg för regional tillväxt – ökad internationalisering av 
SME 

  Göran Marklund, stf. Generaldirektör VINNOVA 

  Är kluster verktyget för en internationell marknad?  

  Karin Hallerby, Internationella avdelningen, Tillväxtverket 

12.00 Lunch  

13.15 Hur kan den kommande innovationsstrategin för Sverige stödja 
internationalisering? Sara Modig, Näringsdepartementet  

14.00 Valbara seminarier del ett på temat: Internationalisering och tillväxt med 
fokus på små och medelstora företag som är del i kluster – hur får vi det att 
hända i Sverige?  

 1. Internationalisation and branding of cluster organisations (seminariet på 
engelska) 

 2. How can cluster research and on going evaluation be transformed into 
learning and knowledge products? (seminariet på engelska) 

 3. Östersjöstrategin för ökad marknadsutveckling av små och medelstora 
företag 

 4. Kluster och innovativa miljöer som plattformar för investeringar och 
export 

  5. Genuskoll – spelar det någon roll? Klusterutveckling ur ett 
genusperspektiv – så skapar vi hållbar tillväxt 

  6. Lärosätenas roll i den regionala och nationella tillväxten 

15.45  Återsamling – reflektion kring dagens seminarier – vad behöver göras?  

16.00 Panel:  

  Christina Lugnet, generaldirektör Tillväxtverket  

 Göran Marklund, stf.generaldirektör VINNOVA 

 Göran Carlsson, regionchef Region Dalarna  

 Mats Törnquist, direktör Region Gävleborg 

 Gunnar Tidemand, Regiondirektör Region Värmland 

17.00 Konferensens första dag avslutas  

17.00 Mingeltillfälle för alla! Träffa klusterledare från Dalarna, Gävleborg och 
Värmland 

19.00  Fördrink, middag och underhållning av Starboys  

9 februari  

08.30 Nedslag från gårdagen 
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08.40 Umbiblical Design – a journey from space Down to Earth. 
Inspirationsföreläsning med rymddesigner Cecilia Hertz, vd Umbiblical 
Design 

09.30 Presentation av seminarier del två – verkstad  

 Med utgångspunkt i gårdagens seminarium och vad som behöver göras 
tittar vi på hur:et.  

10.00 Verkstad – seminariegrupperna formulerar 2-5 förslag på hur man kan 
skapa ökad internationalisering av SME.  

11.00 Summering och diskussion kring 10-punktslistan för ökad 
internationalisering.  

Panel:  

Ulrika Malmquist, Processledare FindIT 

Mats Williams, vd The Paper Province  

Maria Engholm, Processledare Triple Steelix  

12.00  Presentation av vinnarlaget i Stål- och verkstads innovationstävling 24 
timmar 

12.30  Konferensen avslutas med lunch  

 

Att välkomstanförandet hålls av en politiker är vanligt på de konferenser jag 
medverkat vid. I övrigt är det i regel få politiker som medverkar och deltar 
vid dessa konferenser som främst involverar tjänstemän som representerar 
olika politiska nivåer, forskare, klusterledare och konsulter. Det är också 
vanligt förekommande att välkomstanförandet handlar om den region där 
konferensen hålls. Klusterkonferensen 2011 är således inget undantag när 
den inleds av regionrådet, med en berättelse om Värmlandmodellen och 
vikten av samverkan:  

Att samverkan leder till resultat är ingen nyhet för oss som är i den här 
lokalen. Ni känner säkert till Värmlandmodellen, en modell där samverkan 
mellan akademi, näringsliv, Region Värmland och andra offentliga aktörer 
kanaliseras via ett antal starka och framgångsrika klusterorganisationer. En 
modell som ger resultat. Det vet vi eftersom vi under ett antal år låtit mäta 
effekterna. […] lite senare idag kommer vi att presentera nya siffror som 
pekar i den riktningen.  

Värmlandsmodellen artikuleras återkommande på konferensen som ett gott 
föredöme där lärande och nätverkande beskrivs som centrala syften, och 
konferensen utgör på så vis en scen där den framgångsrika regionen, starka 
klusterorganisationer och ett gott samverkansklimat reproduceras. I det 
följande anförandet presenterar konferencieren från IVA vilka som finns 
representerade i rummet, och på konferensen. Det är ett 30-tal klusterledare 
från tio till tolv olika branscher, tio lärosäten, sju till åtta nationella 
myndigheter, utbildningsdepartementet och näringsdepartementet, sju 
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län/regioner, samt ett antal internationella experter som utvärderat SLIM-
projektet (från Tyskland, Nya Zeeland, Tjeckien, Skottland och Australien, 
bland andra). Anförandet sammanfattar på så vis vilka som medverkar i 
dessa sammanhang och nätverk där klusterpolicy sprids och översätts. Inte 
minst att flera av konferensens workshops hålls på engelska är illustrativt för 
de internationella konsulter och forskare som deltar och också leder vissa 
delar av konferensdiskussionerna. Flera uttryck för konferensen som plats för 
nätverkande är: att det finns en tipsrunda som deltagarna uppmanas att gå 
med någon de inte känner sedan tidigare, att korta diskussionspunkter flikas 
in mellan konferensens anföranden och workshops där deltagarna 
uppmuntras att prata med sina stolsgrannar; deltagarna uppmuntras också 
att söka upp klusterledare, bygga nätverk och ”göra affärer”. Konferencieren 
beskriver att detta är en konferens för nätverkande där klusterledare, 
universitet och högskolor, institut och myndigheter träffas. Särskilt 
affärsdelen betonas då en av konferenciererna berättar att ”affärsdelen” 
kommer att följas upp: ”var beredda på att vi kanske dyker på någon av er 
sen, har ni gjort några affärer?” 

Kluster är ett organiserande begrepp i den diskurs som reproduceras på 
konferensen. Den reproduceras i betydelsen att ingen artikulerar kritik mot 
vad som görs och sägs, samtidigt som mycket blir osagt. Det är uppenbart att 
det finns en gemensam rationalitet som strukturerar policyregimen och den 
praktik som konferensen utgör. Alla anföranden kopplar på något sätt till 
kluster som regional utvecklingsstrategi samtidigt som kluster aldrig 
definieras eller diskuteras. Vid ett tillfälle ställer en talare den retoriska frågan 
”ja vad är då ett kluster?” men svarar på en gång på sin egen fråga ”Jag ska 
inte gå in och diskutera det här för det är ganska självklart i den här 
församlingen”. En utgångspunkt för samtliga anföranden kan sägas vara 
regionen som drivkraft för tillväxt i en samtid präglad av internationell 
konkurrens, men där också kluster på ett eller annat sätt relateras till de 
anföranden som hålls. Regionen produceras utifrån en ekvivalenskedja som 
skulle kunna rekonstrueras på följande sätt:  

Globaliserad kunskapsekonomi – region – kluster – samarbete – innovation 
– konkurrenskraft – sysselsättning – tillväxt 

Att den överordnade rationaliteten är given och att policyregimen består av 
en uppsättning aktörer som i olika sammanhang träffas och har 
gemensamma referensramar skulle kunna förklara varför mycket blir osagt. 
Vad som till exempel inte framgår i inledningsanförandet är att IVA drivit 
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projektet ”Innovation för tillväxt” med det huvudsakliga syftet att Sverige ska 
ta fram en nationell innovationsstrategi. Representanten från IVA refererar 
dock till en dag som hållits på IVA, då flertalet i publiken också deltagit och 
där dessa frågor diskuterats, vilket innebär att en stor del av deltagarna är 
införstådda med IVA:s roll på konferensen:  

Den 19 november hade vi på IVA en dag där flera av er var med, det var 
tre nyckelord, vi hade samlat ungefär samma aktörer som är med här idag, 
tre nyckelord för det innovationssystem vi behöver, som Sverige behöver 
framöver: högt tempo, tät samverkan och hög rörlighet. Och det hoppas 
jag ska spegla de här två dagarna.  

Efter konferensens inledande anförande där syftet med konferensen beskrivs i 
termer av att lära av varandra och utveckla Sverige kommer en representant 
för en värmländsk klusterorganisation upp på scenen. Representanten för 
klusterorganisationen presenterar ett affärsseminarium och en tävling som 
hålls parallellt med konferensen. Kanske syftar evenemangen till att engagera 
och synliggöra klusterdiskursens hjältar, ”klusterföretagen”, som oftast är 
märkbart frånvarande vid denna typ av konferenser. Både klusterföretagen 
och studenter/gymnasieungdomar deltar genom affärsseminarium och 
tävlingen. På så vis artikuleras också vikten av att utbildningsinstitutionerna 
inordnas i klustersamarbetet, för att det behov av arbetskraft som finns i 
”klustren” skall kunna tillgodoses: 

Det är ju tyvärr fortfarande så att det är fler som söker till Idol än till de 
svenska civilingenjörsutbildningarna. Tyvärr. Så vi försöker att jobba emot 
det här och ett sätt är att arrangera sånna här 24 timmars tävlingar. Det är 
för unga studenter eller gymnasieungdomar och de får ett skarpt uppdrag 
av ett av våra företag, de har ett problem de behöver hjälp att lösa och 
våra ungdomar har 24 timmar på sig att lösa det. Vi kommer att starta en 
24 timmarstävling direkt som kommer att pågå hela dygnet, de sitter i 
första glasburen här ute, lite som djur i bur.  

Att jämföra antalet ungdomar som söker till civilingenjörsutbildningar med 
ansökningar till underhållningsprogrammet Idol är vanligt inom den 
regionala klusterorkestern. Jag tolkar det som ett sätt att positionera 
civilingenjörsutbildningar och arbete inom industrin som samhällsnyttigt och 
tillväxtskapande i relation (i skillnad) till popularitetssträvande ungdomar 
som inte strävar efter riktiga jobb. Samtidigt bygger eventet på samma logik, 
ett tävlingsmoment, som signalerar konkurrens och hög (innovations)takt. Ett 
annat inspel på konferensen görs av ett av klusterorganisationernas 
medlemsföretag som kommer upp på scenen och berättar om hur det är att 
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vara ”entreprenör” och ”klusterföretag”. Entreprenören berättar om de 
positiva erfarenheterna och vinsterna med att ingå i ett kluster, men när han 
ska lyfta vad som ”saknas idag” är tiden slut och konferensen måste gå 
vidare, avbryter konferencieren.  

Sedan återgår konferensen till programmet då konsultföretaget Grufman 
Reje Management presenterar sin modell kallad Simplermetoden och en 
pilotstudie av sex av klusterorganisationerna i bland annat Värmland, 
Dalarna och Gävleborgs län. Det är således denna mätning som åsyftades i 
välkomstanförandet av regionrådet, en mätning som bekräftar 
Värmlandsmodellens effektivitet. Modellen mäter tillväxt och 
konkurrenskraft och visualiserar på ett pedagogiskt och slagkraftigt sätt 
näringslivets utveckling i till exempel en specifik region, kommun, bransch 
eller kluster genom stora bubblor i ett diagram. Konsulten konstrueras 
diskursivt som expert både i betydelsen att företaget sedan 1993 arbetat 
mycket med regioner och kommuner, men också att hon har en 
doktorsexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet. Metoden, 
Simpler, är relativt ny då den tagits fram och använts de senaste två åren och 
bygger på företagsekonomisk och nationalekonomisk forskning och teori. 
Presentationen och de reaktioner den får från publiken visar hur konferensen 
både fungerar legitimerande för ”Värmlandsmodellen” och som en scen för 
konsultföretag att visa upp sina modeller och ramverk som kan användas av 
till exempel regioner för att utvärdera och följa upp satsningar. Under 
presentationen visas en bild på det skånska näringslivet och flera personer i 
publiken uttrycker förundran och undrar om det finns liknande bilder på till 
exempel det värmländska näringslivet (vilket det då inte fanns, senare fick 
dock Grufman Reije Management uppdrag att kartlägga det värmländska 
näringslivet på ett liknande sätt). Konsulten beskriver vid presentationen av 
den pilotstudie som gjorts att den skett i nära samarbete med klusterledare, 
bland annat när det gäller att identifiera jämförelsegrupper, så att de ska 
”kännas bekväma” för klusterledarna.  Analysen av två värmlänska kluster 
sammanfattas med att ”Compare-klustret” har högre tillväxt i 
förädlingsvärde och konkurrenskraft än jämförelsegruppen men mindre 
sysselsättningstillväxt. Analysen av The Paper Province, som jämförts med 
”motsvarande kluster i Västernorrland”, visar att tillväxten och 
konkurrenskraften är större i Värmland men att sysselsättningen ökat mer i 
Västernorrland än i Värmland.  Leder inte klusterorganisationerna till högre 
sysselsättning? Sker nu en diskursiv kris?  
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Konferencieren ställer i detta sammanhang frågan om man kan tolka dessa 
resultat som att höga förädlingsvärden kan skapa (regional) attraktionskraft 
så att andra företag vill investera och lokalisera sig i regionen, vilket indirekt 
kan skapa ökad sysselsättning i regionen, en ökning som inte syns i ”klustret”:  

Det här är ju intressant för politiker, som tänker sysselsättning, det vill man 
ju ha. Man kan ju fundera på The Paper Province med företag som är 
internationellt gångbara, höga förädlingsvärden så de skapar ju 
attraktionskraft för andra att investera och lägga sig där. Det kan ju 
indirekt, tänker jag, främja en ökad sysselsättning som man inte ser i just 
kluster (Konferencier, IVA).  

Konsulten svarar bekräftande och artikulerar vidare att det är viktigt att inte 
ställa klustren mot varandra, att säga ”bra” och ”dåligt” kluster, eftersom de 
utvecklas olika i sina olika kontexter och faser: ”det finns ingen anledning att 
på basis av det här säga, ni är bra, ni är mindre bra”. I ett pressutskick som 
går ut samma dag beskrivs studien och dess resultat på detta sätt:  

Företagen i det värmländska IT-klustret Compare växer snabbare och är 
mer lönsamma än övriga företag i länet. En hög effektivitet hos företagen i klustret 
ger en god grund för fortsatt sysselsättningsökning. Det visar en ny studie som gjorts 
inom ramen för projektet Innovation för tillväxt som leds av 
Kungl.Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) (Klusterkonferensens 
hemsida, min betoning).74  

Kluster artikuleras diskursivt enligt följande ekvivalenskedja:  

Kluster – branch – internationella – förädlingsvärde – konkurrenskraft – 
regional attraktivitet – sysselsättningsökning – tillväxt  

Den diskursiva paradoxen i att dra klustrets gränser på detta sätt artikuleras 
inte. Kluster konstrueras här indirekt som en branch genom att branchens 
konkurrenskraft kan skapa en attraktiv miljö för företag som inte inkluderas i 
klustret, alltså i samma bransch. SNI-koder används som underlag i 
Simplermetoden, vilket enligt en genealogisk läsning alltså skulle kunna 
artikuleras som i grunden konflikterande med ”klusterteori”.  

Samtidigt som det i detta sammanhang, när pilotstudierna presenteras, 
artikuleras att det är viktigt att inte ställa klusterorganisationerna mot 
varandra handlar de tre följande anförandena om vikten av att prioritera och 
välja i det regionala utvecklingsarbetet. Vinnovas ställföreträdande 
generaldirektör pratar till exempel om vikten av att göra regionala 
prioriteringar, som i sin tur kan kopplas till nationella prioriteringar. Staten 
                                            
74 Nationella klusterkonferensens hemsida, se appendix 3.  
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skall basera sina satsningar på de prioriteringar som görs i regionerna. 
Konferencieren frågar om det är ”kraftfulla regionala innovationsstrategier” 
som efterfrågas och får på det ett jakande svar. Även chefen för 
Tillväxtverkets internationella enhet pratar om vikten av att göra regionala 
prioriteringar, att profilera sig, och artikulerar hur klustersamarbete är ett 
sätt för Tillväxtverket att samarbeta med regionerna. Inte minst är de 
regionala prioriteringarna viktiga i strukturfondsprogrammen och för de krav 
på offentlig medfinansiering som då krävs.  

Ämnesrådet från Näringsdepartementet, som också är projektledare för den 
nya innovationsstrategin, diskuterar kort hur kluster kan användas för 
internationalisering och hur regeringens politik för internationalisering ser ut. 
Sedan öppnas upp det för frågor om den nationella innovationsstrategin. 
Flera frågor kommer från konferencieren från IVA, som bland annat 
återkommer till vikten av regionala innovationsstrategier: ”Kraftfulla 
regionala innovationsstrategier efterfrågas, där man prioriterar och sätter 
igång samtal för hur man kan samarbeta. Det är viktigt också för er eller?”. 
Ämnesrådet svarar att det inte enbart handlar om att välja, utan också att 
välja bort, samt att den nationella nivån förstärker de processer som sker på 
regional nivå.  

Efter frågestunden (som också berörde frågor om hur processen att ta fram 
strategin skulle komma att se ut, vad som ska hända efter strategin och hur 
regionernas framtid ser ut) introducerar konferencieren de workshops som 
hålls på eftermiddagen och skickar med varje seminariegrupp tre frågor: Vad 
som kan göras av regionerna själva? vad kan göras inom ramen för befintliga 
regelverk? och vad behöver förändras? Dessa förslag ska sedan fungera som 
konkreta inspel i processen att ta fram den nationella innovationsstrategin. 
Utifrån de två workshop-sessioner som äger rum under konferensens första 
och andra dag presenteras sedan förslag på vad som behöver göras och hur 
det behöver göras. Representanter för de olika seminariegrupperna 
presenterar på så vis olika förslag till innovationsstrategin – där kluster i 
samtliga sammanhang utgör utgångspunkt för förslagen.  

Efter konferensen sammanställdes en skrift med tio förslag ”för ökad 
internationalisering av små och medelstora företag”: använd 
klusterorganisationer, utöka tillväxtanalys uppdrag, förstärk exportrådet, 
använd Invest Sweden i större utsträckning, samordna regelverk och 
tidsperspektiv, stärk klusterorganisationernas roll som projektägare, regionala 
tillämpningscentrum, premiera samverkan mellan akademi och näringsliv, 
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en mer inkluderande tillväxt samt mät effekterna ute i företagen (Broschyr, 
Sammanställning från Nationella klusterkonferensen i Karlstad 2011).  

I samma skrift som dessa punkter föreslås beskrivs också vad olika 
företrädare sagt om och på konferensen, svenska och internationella 
konsulter och experter inom klusterutveckling, byråkrater från 
myndigheterna Vinnova och Tillväxtverket och från Utbildnings- och 
Näringsdepartementet. När det gäller de resultat som presenterades skrivs 
under rubriken ”Från konferensen…” bland annat hur konsulten från 
Grufman Reije Management säger att:  

Vår studie visar att klusterföretag växer och utvecklas bättre än 
motsvarande företag utanför kluster. Skillnaden beträffande tillväxt och 
konkurrenskraft är signifikant till klusterföretagens fördel (Broschyr, 
Sammanställning från Nationella klusterkonferensen i Karlstad 2011).  

Även Tillväxtverkets chef för internationella enheten citeras:  

Resultaten som presenterades på klusterkonferensen är imponerande och 
visar att klustren bidrar till ett ökat internationellt samarbete (Broschyr, 
Sammanställning från Nationella klusterkonferensen i Karlstad 2011). 

På så vis bekräftas kluster som regionalpolitisk strategi men också det arbete 
som bedrivs i Värmland. Internationella klusterexperter så som Ifor Ffowcs 
Williams från Cluster Navigators, bekräftar också Sveriges arbete med 
klusterutveckling:  

Just nu är Sverige utan tvekan en stark och positiv kraft för hur 
klusterorganisationer kan fungera som dörröppnare för små och 
medelstora företag på nya, internationella marknader (Broschyr, 
Sammanställning från Nationella klusterkonferensen i Karlstad 2011).  

Den nationella klusterkonferensen fungerar på så vis som en mötesplats för 
representanter för lokala, regionala, nationella och internationella 
organisationer. Den visar också på hur konferensen är en situerad praktik 
där olika kunskaper produceras, sprids och översätts. Under konferensen 
visas framgångsexempel, men det som sägs på konferensen används i sin tur, 
till exempel i media och andra skrifter, för att visa på framgången. Ett 
exempel är att utvärderingen av klusterorganisationerna på konferensen som 
situerad praktik artikulerar det värmländska tillväxtarbetet som 
framgångsrikt, sedan sätts i sin tur reaktioner på denna presentation i rörelse 
genom pressmeddelanden och marknadsföringsmaterial, där reaktionerna 
artikuleras som externa bekräftelser på modellens framgång. Under 
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konferensen artikuleras en ekvivalenskedja för Värmland som kan 
rekonstrueras på följande sätt:  

Värmland-klusterorganisationer-samarbete-tillväxt-konkurrenskraft-
positiva resultat-föredöme  

I nästa avsnitt beskriver och analyserar jag en annan form av konferens, en 
workshop för regionala aktörer.  

 

Karlstad, december 2013 

I slutet av 2013 hålls en workshop för kommunala och regionala tjänstemän, 
klusterledare och forskare där en av de utvärderingar som gjorts av SLIM-
projektet skall presenteras. Workshopen hålls på ett konferenshotell i centrala 
Karlstad och har mer formen av ett en och en halvtimmes föredrag, där 
några av deltagarna ställer frågor och kommer med kommentarer. 
Workshopen inleds med fika och öppnas sedan av en tjänsteman som 
berättar hur det inom ramen för klusterutvecklingsprojektet mätts resultat, 
följts upp och forskats inom SLIM. Idag ska deltagarna få ta del av den 
kunskap som delvis genererats genom SLIM. Schemat för förmiddagen ser 
ut på följande sätt:  

Klockan 10-11 Utvärderarna presenterar sina resultat  

Klockan 11-12 Vad händer i Värmland med klusterutveckling? Ansvarig 
tjänsteman och klusterorganisationerna rapporterar.  

En av utvärderarna av SLIM-projektet, håller i presentationen. Han 
presenteras som professor vid Handelshögskolan i Stockholm, men borde 
vara ett välkänt ansikte för majoriteten av deltagarna då han under flera års 
tid deltagit i olika typer av aktiviteter inom ramen för SLIM-projektet. Tre 
kommentarer om presentationen inleder anförandet, vilka jag menar är 
viktiga för att förstå den diskursiva praktik som workshopen utgör och det 
meningsskapande som görs. För det första informeras deltagarna initialt om 
att de bilder (power point) som presenteras får användas och spridas av 
deltagarna så mycket de vill. För det andra positioneras Värmland diskursivt 
som framgångsrikt i relation till andra platser. För det tredje adresseras 
motstånd mot klusterpolitik, något som i dessa sammanhang är tämligen 
ovanligt.  

Presentationen inleds med en bild från utvärderarnas nya ”favoritkluster” – 
Barossa Valley, ett vinkluster i Australien. Bilden är tagen från ett 
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hotellfönster ut över en vacker dal med vinodlingar. Vinklustret kontrueras 
diskursivt som något intressant och spännande. Australien har allt mer börjat 
utveckla ett klustertänkande och de vänder sig nu till Värmland för att lära, 
får vi höra. Detta artikuleras som ett exempel på att klusterpolitiken som 
bedrivs i Värmland inte enbart är viktig i Värmland, utan också för andra 
platser. På så vis reproduceras Värmland som ett framgångsexempel och 
förebild som andra vill och kan lära av. Inledningsvis adresseras också den 
kritik som nyligen riktats mot klusterpolitik. Dels av Svenskt Näringsliv i 
rapporten ”En effektiv svensk klusterpolitik” och dels i en ledare i Svenska 
Dagbladet utifrån samma rapport. Kritiken summeras i termer av att ”det 
offentliga inte ska syssla med kluster”. Rapporten och ledaren artikuleras i 
termer av ett motstånd, som i sin tur artikuleras som ett tecken på att 
klusterpolitiken nu börjar bli effektiv. På vilket sätt det är ett tecken på att 
klusterpolitiken börjar bli effektiv utvecklas inte.  

Dessa tematiker återkommer sedan på olika sätt i presentationen. Jag lyfter i 
det följande tre tematiker som adresseras under workshopen: varför kluster? 
Hur mycket politik av kluster? samt hur Värmland kan vara en förebild för 
andra platser. Under rubriken ”varför kluster?” artikuleras kluster som något 
som kan stärka regioner, som är starkt förknippat med regionala frågor, och 
som länkar samman det globala med det lokala. Kluster sätts på så vis 
inledningsvis i en (ny)regional politisk kontext. Vidare artikuleras hur 
forskning också har visat att innovationer skapas i de miljöer som kluster 
utgör. Exempel på kluster som ges är Hollywood och Las Vegas, men det 
finns många fler exempel. Ytterligare ett exempel som ges är mer nära, ett 
kluster av spelföretag i statsdelen Söder i Stockholm. Det har inte många 
anställda men en stor omsättning och många innovationer. Diskussionen 
summeras med konstaterandet att ”kluster ännu inte kommer att hamna på 
museum”. Den korta inledande diskussionen om varför kluster? tolkar jag 
främst på två sätt. Å ena sidan positioneras kluster som en regional 
angelägenhet, kluster är förknippat med regionala frågor och är 
”vetenskapligt bevisat” miljöer där innovationer skapas. Innovationer som är 
viktiga för den regionala tillväxten. Å andra sidan i betydelsen hur platser 
positioneras i relation till varandra. Hollywood, Las Vegas, och det 
geografiskt mer närbelägna och kanske mer ”moderna” klustret på Söder, 
beskrivs som andra exempel på kluster. Värmland kan lära av andra platser 
samtidigt som andra kan lära av Värmland.  
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Den retoriska frågan ”hur mycket politik man ska göra av kluster” relateras 
sedan till politiska partiers och myndigheters ställningstaganden. 
Utvärderaren beskriver hur regeringen (alliansen) har lyft fram kluster som 
viktigt, och då särskilt i den nya nationella innovationsstrategin för Sverige. 
Innovationsmyndigheten Vinnova satsar på kluster, även om man inte ”får 
säga kluster på Vinnova, men det är samma sak ändå”. Tillväxtverket står 
också bakom satsningar på kluster. Kluster positioneras som något nationellt 
politiskt accepterat. I detta sammanhang artikuleras också kluster som icke-
ideologisk politik genom att åter relateras till Svenskt Näringslivs kritik. 
Svenskt Näringsliv positioneras som ideologiska nyliberaler där ”den osynliga 
handen” ska styra marknaden och ekonomin samtidigt som Moskva och 
”kommunistisk planekonomi” representerar den ideologiska motpolen med 
en ”visible hand”. Mittemellan positioneras kluster (se figur 6.4). På så vis 
artikuleras klusterpolitik i relation till vad det inte är, nyliberalism eller 
socialism/planekonomi.  

 

 

 

 

Klusterpolitik beskrivs i termer av att bygga en allmänning, ”inte 
berlinmurar”. Under SLIM-projektet har man kommit fram till att det 
handlar om att politiken bör sättas in för att ”bygga broar” och ”överbrygga” 
gap mellan olika aktörer i kluster, inte nödvändigtvis att bygga 
klusterorganisationer – även om dessa är lämpliga brobyggare eftersom de 
artikuleras som ”neutrala organisationer”. De klusterorganisationer som 
finns i regionen ges som exempel när frågan hur länge det offentliga ska 
finansiera dessa organisationer ställs av en deltagare. Inom 
klusterforskningen ”trodde vi att de skulle vara temporärt med offentlig 
finansiering för att överkomma tillfälliga marknadsmisslyckanden”.  Exempel 
från Värmland ges i detta sammanhang som bevis för att detta inte är fallet, 
klusterpolitik har visat sig kräva långsiktiga satsningar. Värmland som plats 
används på så vis som grund för ny kunskap om kluster och klusterpolitik. 
Klusterpolitikens ekvivalenskedja kan på så vis rekonstrueras på följande sätt:  

Kluster – regionala – klusterorganisationer – evidensbaserat – neutralt – 
”icke-ideologiskt” – innovationer – tillväxt 

Svenskt Näringsliv  Kluster  Moskva 

”invisible hand”    ”mittimellan”  ”visible hand” 

  

Figor 6.4 Representation av klusterpolitik  
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En annan fråga som lyfts på workshopen är den kunskap som genererats 
genom SLIM-projektet. Här lyfts boken Clusters: Balancing evolutionary and 
constructive forces (Sölvell, 2009) som producerats inom ramen för SLIM-
projektet. Boken beskrivs som en ”lärobok” om kluster och är ett exempel på 
texter som produceras och sprids globalt. Boken delas ut gratis men finns 
också att ladda ner gratis på nätet. En annan rapport Building the Cluster 
Commons lyfts också som exempel på kunskap som genererats inom SLIM. 
Det beskrivs hur kunskap från denna rapport använts som underlag och fått 
erkännande genom den ”TinTin för kluster” eller ”Cluster for dummies” 
som producerats inför TCI-konferensen (The Competitiveness Institute 
Conference, en global klusterkonferens) som hölls i Danmark 2013. Den 
serietidning det hänvisas till skickas också runt i rummet under workshopen. 
Det är en serie producerad av Reg X, Impresa Inc och The Danish Cluster 
Academy vid University of Southern Denmark. Serietidningen har titeln 
Clusters and your Economy: an illustrated introduction och sticker ut lite i mängden 
genom att den inte får reproduceras eller spridas utan skriftligt godkännande 
från författarna. Skriften finns istället till försäljning.  

När workshopen avslutas berättar en av de regionala tjänstemännen att 
utvärderarna nu ska träffa kommunalråd och kommunchefer eftersom 
klusterpolitiken ”kräver en bred förståelse när vi satsar så stort på kluster”. 
Presentationen har dragit ut på tiden och därför avslutas sammankomsten 
med cirka 30 minuters presentationer av de klusterorganisationer som är 
representerade i rummet. Tjänstemannen beskriver den nya regionala 
klusterstrategin som innebär att tre klusterorganisationer kvalificerar sig som 
”Värmländska kluster med särskilda förutsättningar”: The Paper Province, 
Stål- och verkstad och Compare. The Packaging Arena, som tidigare 
artikulerats som ett värmländskt kluster – bland annat i den rapport som 
presenterats på konferensen i Bryssel 2009 men också i tidigare regionala 
strategier – inkluderas inte i den nya regionala klusterstrategin. 
Tjänstemannen, som är en av dem som arbetat med strategin, beskriver att 
detta beror på att The Packaging Arena ”inte är regionala längre” och att de 
nu ska gå nationellt och internationellt för att utveckla 
förpackningsbranchen. Sedan presenterar representanter för de olika 
klusterorganisationerna vad som händer i respektive organisation: The Paper 
Province, Stål- och verkstad, Compare, The Packaging Arena, Nordic 
innovation food arena samt Visit Värmland.  
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Workshopen kan i sig betraktas som en praktik – en artikulerande, 
performativ praktik – där kluster reproduceras som regional 
innovationsstrategi, icke-ideologisk politik och ”best practice”. Det som görs i 
Värmland speglas såväl i relation till kända framgångsrika platser som Las 
Vegas och Hollywood och till nya dynamiska kluster i Stockholms innerstad 
samtidigt som den politik som bedrivs i Värmland i sig konstrueras som 
föredöme för andra platser och länder, så som Australien, eller i serieböcker 
om kluster. Värmland konstrueras på så vis enligt följande ekvivalenskedja:  

Värmland – klusterutveckling – modernt – evidensbaserad – föredöme 

En övergripande läsning av de tre formerna av konferenser visar hur olika 
former av kunskap produceras, presenteras och sprids genom dessa situerade 
praktiker. I det följande analyserar jag utvärderingar, uppföljningar och olika 
former av policyläromedel som artikulerande, performativa praktiker som 
också möjligör mobilisering och (re)producering av klusterpolicy.  

 

TEXTER FRÅN FÄLTET  

En stor mängd texter har producerats inom ramen för SLIM-projektet, av 
tjänstemän, forskare och konsulter. Projektet har också en egen rapportserie 
där vissa texter publicerats. I detta avsnitt analyserar jag några av dessa 
dokument som artikulerande praktiker i sig. Det primära intresset är vilka 
former av kunskap som produceras och från vilka positioner. De texter jag 
valt att närmare belysa i den fortsatta framställningen är den ”kunskap” (de 
rapporter och utvärderingar) som presenterats på de konferenser som 
beskrivits och analyserats ovan. Texterna tar mer eller mindre formen av 
renodlad forskning, benchmarking-texter, vetenskapliga artiklar, 
utvärderingar etcetera. men smälter ändå samman på så vis att till exempel 
utvärderingar är skrivna av forskare, utgivna på privata förlag och sprids som 
läromedel – en diskussion jag knyter samman analysen med när jag 
diskuterar aktörskap i slutet av kapitlet.  

Ett första exempel på text som producerats av den regionala klusterorkestern 
är boken Clusters: Balancing Evolutionary and Constructive Forces (Sölvell, 2009). 
Boken finns som tryckt bok, men också att ladda ner på nätet på ett flertal 
hemsidor. Den har också givits ut på DVD och finns tillgänglig på 
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Youtube.75 Texterna är på engelska men boken finns också tillgänglig på 
spanska. I inledningen till boken beskrivs hur den är ett samarbete mellan 
många människor och organisationer. Dels bygger den på kunskap 
producerad vid Center för Strategy and Competitiveness (CSC) vid 
Handelshögskolan i Stockholm, i samarbete med the European Cluster 
Observatory, personer vid Oxford Research i Norge 76 , en professor i 
statsvetenskap vid Uppsala universitet, tjänstemän på Region Värmland 
samt konsulter från Gullers Group Information Counselors och Thorén & 
Stenberg Kommunikation. I förordet riktas också ett tack till personer från 
Clusterland Upper Australia, NRC Canada, Regional Development Agency 
Ostrava och Innovation Norway för att de delat med sig av sina erfarenheter 
och sin syn på klusterutvärdering. I introduktionen beskrivs också hur CSC, 
Europeiska kommissionen och Region Värmland givit ekonomiskt bidrag till 
boken. Boken är utgiven av Ivory Tower Publishers, ett privat förlag som ger 
ut texter om kluster och som ägs av en av Europas, kanske världens, mest 
kända klusterforskare. Texten, som i analysen av konferenserna ovan, 
artikulerades som en lärobok om kluster och som forskning om kluster är på 
så vis ett samarbete mellan många människor och typer av organisationer.  

I bokens inledning positioneras boken (och klusterforskning i allmänhet) i 
relation till Michael Porters forskning om kluster vid Harvard Business 
School. Sedan beskrivs kluster som teori och politikens roll i 
klusterutveckling. Dels beskrivs dynamiken bakom ”företagskluster”, till 
exempel i form av diamantmodellen – ”five forces framework”, och dels 
beskrivs ”organisatoriska kluster” i termer av ”cluster initiatives”. 
”Företagskluster” kan i detta fall förstås i relation till ”evolutionary forces” i 
bokens titel och ”organisatoriska kluster” i relation till ”constructive forces”. 

                                            
75 På youtube finns programmet i flera delar. Se ”On clusters: cluster management, part 1” 
samt ”On clusters: cluster policy, part 1” i appendix 3.  
76 Oxford Research, som profilerar sig med varumärkesidentiteten ”Knowledge for a 
better society” beskriver på sin hemsida själva sin verksamhet på följande sätt: ”Oxford 
Research er et skandinavisk analyseselskap med ca. 60 medarbeidere hvorav 20 i Norge. Vi 
dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at 
politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger. Vi 
kombinerer vitenskapelige arbeidsmetoder med kreativ idéutvikling for å tilføre våre 
kunder ny kunnskap. Vårt spesialfelt er analyser og evalueringer innen nærings- og 
regionalutvikling, forskning og utdanning samt velferds- og utdanningspolitikk. Oxford 
Research har kontorer i Kristiansand, Oslo, Stockholm, Kotka, København og Brussel og 
retter vårt arbeid mot det nordiske og det europeiske markedet” (Oxford research hemsida, 
2014-03-18, se appendix 3).  
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Min ambition är inte att dekonstruera hur kluster representeras i boken utan 
att belysa hur kunskap (re)produceras i boken.  

Kapitlet Cluster Program Evaluation handlar om utvärdering av klusterprogram. 
Utvärdering artikuleras både som ett sätt att skapa legitimitet kring nya 
policyer och program samt som ett sätt att skapa lärande som ger bättre 
processer. Det argumenteras vidare för att graden av utvärderingar av 
klusterinitiativ måste öka och hur detta kan göras. I kapitlet beskrivs också 
exempel på hur klusterorganistioner utvärderas i olika länder utifrån en 
enkätundersökning som skickats ut till ett 50-tal klusterorganisationer, 
klusternätverk och universitet i 17 länder. Exempel på klusterinitiativ som 
utvärderats är nästan uteslutande hämtade från Värmland, Dalarna och 
Gävleborg.  

Bokens sjunde kapitel Cluster Reconstruction: The Paper Province, Värmland and 
North-mid Sweden är enligt förordet författat av PR-konsulter och en 
tjänsteman på Region Värmland. På så vis smälter PR och marknadsföring 
samman med policy och forskning. I kapitlet beskrivs dels hur The Paper 
Province växt fram som klusterinitiativ, i en region med tradition av 
skogsbruk, gruv- och stålindustri. Vidare beskrivs regionens satsningar på 
fem kluster (The Paper Province, Compare, Kingdom of Culinary Arts and 
Meals, The Packing Arena och Cluster of Steel and Engineering) i relation 
till ”The rise of the Värmland model”. Vidare beskrivs hur Värmland är det 
första länet i Sverige som systematiskt mäter och utvärderar resultaten av 
klusterinitiativ. Vidare beskrivs hur Region Värmland tillsammans med 
Länsstyrelsen i Värmland och Nutek utvecklat en egen utvärderingsmetod i 
samarbete med Vinnova och ISA. Vidare uttrycks att externa konsulter 
anlitats för att genomföra utvärderingarna, för att garantera ”neutralitet”. 
Variablerna som mäts i utvärderingarna har valts utifrån såväl ”praktisk 
kunskap om kluster” som ”teorier om kluster” – genom deltagandet av både 
forskare som personer med erfarenhet av klusterutveckling. Utvärderingarna 
artikuleras som en effektiv styrningsteknologi i det regionala 
utvecklingsarbetet. Bland annat beskrivs hur:  

Politicians, who were the ones to request an evaluation in the first place, feel 
more committed to the cluster initiatives as a result of the assessment. This 
has meant that politicians have dared to focus on the investments and to be 
perservant in their financing. They have been furnished with arguments 
from the companies to the effect that the initiatives contribute towards 
growth and development, which means that they now dare to continue 
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with their efforts, and feel secure in the knowledge that the money is well 
spent (Sölvell, 2009, s 121).   

Samma utvärderingsmodell beskrivs också i till exempel en vetenskaplig 
artikel publicerad i tidskriften Evaluation samt i en SLIM-rapport. I artikeln A 
triangulation approach to impact evaluation (Bjurulf, Vedung & Larsson, 2012) 
beskrivs den metod som utvecklats för att utvärdera klusterpolitiken i 
Värmland, Dalarna och Gävleborg. Artikeln är samförfattad av en 
tjänsteman på Region Värmland, en professor i statsvetenskap och en 
konsult. Metoden artikuleras genom publiceringen i en vetenskaplig tidskrift 
som en vetenskaplig metod som kallas ”The measuring cluster effects 
through triangulation method”. I artikeln ges klusterorganisationen 
Compare som exempel på hur metoden används och de resultat den visat 
på. I SLIM-rapporten Do public interventions for innovation hit their targets? – 
Evaluating cluster organisations in Northern Central Sweden beskrivs ”tio års praktisk 
erfarenhet av klusterutveckling” i Värmland, Värmlandmodellen för ökad 
innovation, och metoden för att mäta effekterna som i detta sammanhang 
kallas ”Care of measuring cluster effects”. Det beskrivs hur metoden har 
testats och utvecklats under fyra års tid, och hur den är under utveckling. 
Två fallstudier beskrivs, The Paper Province och Compare. Kunskap 
artikuleras i dessa sammanhang både i termer av praktisk erfarenhet av att 
driva klusterutvecklingsprojekt och i termer av vetenskaplig och 
forskningsbaserad kunskap.  

Exempel på andra texter som produceras är de utvärderingar som också görs 
inom klusterpolicyregimen. För Värmlands del handlar det om en rad olika 
utvärderingar, till exempel de utvärderingar som gjorts utifrån den modell 
som beskrivits ovan (av klusterorganisationernas verksamhet), dels av SLIM-
projektet i sig, men det handlar också om utvärderingar som gjorts av 
OECD, PASCAL International Observatory och den typ av benchmarking-
projekt som TACTICS-projektet som presenterades på konferensen i Bryssel 
är ett exempel på. Om vi börjar i de utvärderingar som gjorts av 
klusterorganisationerna i Värmland och senare i Dalarna och Gävleborg så 
har dessa utförts av Ramböll Management åren 2005-2009. Mätningen 2013 
genomfördes av två konsulter med lång erfarenhet av klusterutveckling i 
Värmland och har publicerats i SLIMs rapportserie under titeln Clusters in 
North Mid Sweden: SLIM Evaluation Report 2013. Utvärderingen bygger på den 
metod som beskrivits ovan men den har också kompletterats med Grufman 
Reije Managements Simplermodell, som också presenterades på nationella 
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klusterkonferensen 2011. Utvärderingen bygger på fyra delar: mätningar av 
företagens konkurrenskraft (Simpler-metoden), enkäter till 
klusterorganisationeras medlemsföretag samt intervjuer med medlemsföretag 
och klusterledare. I denna undersökning är klusterorganisationerna och 
regionerna (Värmland, Dalarna och Gävleborg) anonymiserade ”in order to 
describe reality in a frank and true way”. På samma gång beskrivs att 
förhoppningen med utvärderingen, som tidigare publicerats på svenska men 
som nu också publiceras på engelska, är att den ska spridas till klusterledare 
och policymakers över hela världen:  

We hope to bring the knowledge and learning we have gained from the 
SLIM-project, to cluster leaders and policymakers around the world 
(SLIM-rapport 18:2012, s 5).  

Denna utvärdering får också än mer av en teoretisk inramning när 
utvärderingen av klusterorganisationerna diskuteras i relation till olika 
”innovationgap” och ”brobyggande”. Dessa resonemang har utvecklats i 
boken Building the Cluster Commons: an evaluation of 12 cluster organizations in 
Sweden 2005-2012 som skrivits av samma författare. Boken är utgiven av Ivory 
Tower Publishers: Academic Books for Practioners och den kan som övriga böcker 
på samma förlag laddas ned utan kostnad på the European Cluster 
Observatorys hemsida. 77  I denna bok används utvärderingarna av 
klusterorganisationerna i Värmland, Gävleborg och Dalarna som underlag 
för forskning. I detta sammanhang beskrivs dock metoden i termer av ”The 
Cluster Observatorys Evaluation Model”:  

In the Cluster Observatory model we mix both objective accounting data 
(the SIMPLER method) and subjective views of managers captured 
through surveys and interviews. Other targets are more indirect and 
related to the general construction of the cluster commons. Such targets 
include improved networking and cooperation, both between firms and 
across firms and other actors (public bodies, research organizations, 
education organizations, capital providers) on the cluster stage (Sölvell & 
Williams, 2013, s 14).  

                                            
77 Det beskrivs också inledningsvis i rapporten hur ”All parts of this publication may be 
reproduced, stored in at retrieval system and transmitted in all forms: electronic, 
mechanical, photocopying, recording, or other” (Sölvell & Williams, 2013, s iv).  

 



 202 

I bokens inledning görs vidare referenser till nobelpristagaren Elinor 
Ostroms arbeten om ”collective action” och ”the commons”, när begreppet 
”the cluster commons” diskuteras:  

To her it was about governing a commons that was already in place, such 
as water reservoir, a finishing ground or a mountain meadow. […] The 
cluster commons, as we see it, has many similarities to Ostrom’s writings 
(Sölvell & Williams, 2013, s 8).  

Detta tolkar jag som ett sätt att diskursivt positionera 
klusterpolicyforskningen i relation till ett annat fält av etablerad, prisad 
forskning om aktörers beteenden och politiska processer. The ”cluster 
commons” diskuteras vidare i relation till Ostroms resonemang om att 
varken staten eller marknaden förmår att på egen hand långsiktigt garantera 
en produktiv användning av allmänningar. Alla de aktörer som artikuleras 
som delar av ett klusterinitiativ kan på så vis betraktas som delar av kluster-
allmänningen. Klusterorganisationernas uppgift i detta sammanhang är att 
fungera som en neutral aktör: att bygga broar mellan vad som identifierats 
som sju innovationsgap på denna allmänning. Dessa resonemang 
positioneras också i relation till ekonomisk forskning:  

There is often suspicion, especially among economists, of the role of 
collaboration in society. Should not firms compete? Of course they should, 
but as we see it we have two fundamental, and complementary, types of 
exchange mechanisms in society: the market and the cluster commons. If 
the marketplace is the place where buyers and sellers meet, with 
competition as the key mechanism, the cluster commons is the place where 
cluster actors meet, whith cooperation as the main mechanism. And 
whereas markets have rapidly become more global in character, proximity 
is still fundamental to the functioning of the commons (Sölvell & Williams, 
2013, s 10).  

Utvärderingen avslutas med konstaterandet att klusterinitiativ har blivit allt 
vanligare världen över. Ju mer kunskap som genereras kring deras resultat 
desto bättre policy och program, därför krävs mer forskning om och 
utvärdering av klusterinitiativ. Författarna uttrycker också en önskan om att 
få utveckla ”The Cluster Observatory evaluation model” i andra delar av 
världen genom att också komplettera den med benchmarking mellan 
regioner och kluster. Utvärderingarna utgör sammanfattningsvis exempel på 
hur denna kunskap artikuleras som vetenskap och beprövad erfarenhet. Inte 
minst ”The Ivory Towers” underrubrik ”Academic Books for Practioners” 
illustrerar detta.  
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Benchmarkning är en väl etablerad styrningsteknologi inom den regionala 
policyregimen, precis som inom så många andra fält i samhället. Tactics 
projektet (Transnational Alliance of Clusters Towards Improved Co-
operation Support) som presenterades på konferensen i Bryssel 2009 syftar 
till att skapa ”bättre klusterpolicy” och praktiska verktyg för implementering 
av klusterpolicy. Projektet har koordinerats av OSEO (The French national 
organisation supporting SMEs and mid-caps development) och har samlat 
ytterligare sex av Europas ”ledande nationella och regionala innovations- 
och klusterpolicyorganisationer”, däribland Vinnova från Sverige. Till 
projektet har också knutits en reflektionsgrupp med ”externa klusterpolicy-
experter”. En av dessa externa klusterpolicyexperter är en tjänsteman på 
Region Vämland. I Tactics-rapporten Where the cluster winds are blowing in 
Europe som presenterades vid konferensen i Bryssel beskrivs hur projektet 
erbjuder:  

A fresh outlook on trends in cluster policy and provides a tool-box to 
policymakers and practioners on how to better use clusters for economic 
development, through a set of documents (Tactics, 2012, What is Tactics?).  

Projektet har utmynnat i åtta rapporter, varav den som refereras här har 
koordinerats av Vinnova och handlar om hur kluster används som strategi i 
olika europeiska regionala och nationella ”policy making organisations”. På 
så vis är projektet exempel på vad som brukar beskrivas som benchmarking 
och best practice. Under kapitelrubriken ”Reports from different 
geographies” beskrivs på vilka sätt 28 regionala och nationella organisationer 
i 17 länder använder kluster som verktyg för tillväxt. I inledningen av 
rapporten, som också summerar de olika lärdomar som gjorts genom 
projektet, beskrivs hur klusterinititativ betraktas som ett effektivt verktyg för 
att i) mobilisera aktörer, katalysera dynamiska interaktioner och 
innovationer, ii) nå och arbeta med grupper av små och medelstora företag 
med liknande problem och strategiska utmaningar, samt iii) få relevant 
kunskap och information för policyskapande i allmänhet. Det beskrivs vidare 
hur alla de trender som identifierats genom projektet leder till slutsatsen att 
kluster bör prioriteras som verktyg för ekonomisk utveckling:  

All of these trends point to a continued prioritisation of the cluster tool, 
and the continued demand for policy learning and development on this 
topic (Tactics, 2012, s 7).   

Varje ”trendsummering” bygger på exempel på vad som görs i olika 
geografier så som de representeras i rapportens olika exempel. Exempel från 
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Sverige representeras av Vinnovas arbete för klusterutveckling, med 
Vinnväxt-projektet som exempel, samt Region Skåne och Region Värmlands 
arbete med klusterutveckling. Utifrån de erfarenheter av klusterutveckling 
som de olika organisationerna representerar ges en rad rekommendationer 
om klusterbaserad policyutveckling. Region Värmland beskrivs alltså som ett 
av 28 exempel på organisationer som använder klusterpolicy som en 
integrerad del av regional utvecklingspolitik. Det beskrivs hur regionen både 
har lång erfarenhet av, ett gott rykte och ligger i framkant när det gäller 
klusterutveckling. För att även fortsättningsvis ligga i den ”internationella 
framkanten” av klusterutveckling utarbetas nu en regional klusterstrategi:  

Värmland has a good national as well as international reputation for its 
cluster work in the spirit of Triple Helix. To remain in the forefront, 
Värmland is now developing a new cluster strategy (Tactics, 2012, s 100).  

Lärdomar från Värmland beskrivs på olika sätt i rapporten, bland annat i 
termer av att regionen arbetar enligt en modell som balanserar stöd till 
existerande och nya kluster för att motverka instängningseffekter (så kallade 
lock-ins):  

It is important to secure that the region is not overly dependent upon a 
limited number of existing industries, in order to avoid path dependencies 
and lock-in effects hindering innovation and industrial restructuring 
processes. It is therefore important to support the development of related 
and new sectors, contributing to a broader industry base for innovation 
(Tactics, 2012, s 14). 

Vidare beskrivs hur Värmland i sin underlagsrapport beskriver hur en bättre 
könsbalans i den privata sektorn kan leda till en bättre användning av 
humankapital. Detta kan enligt rapporten åstadkommas genom att attrahera 
kvinnor till existerande kluster och genom att stödja växande brancher som 
attraherar kvinnor. För att knyta samman analysen av den regionala 
klusterorkestern innan jag diskuterar frågan om aktörskapande i 
policyregimen återvänder jag nu till den regionala klusterstrategi som i 
TACTICS-rapporten artikuleras som ett sätt för regionen att ligga i den 
internationella framkanten. Den regionala klusterstrategin kan betraktas som 
ett tydligt exempel på hur policy tar formen av instabila och motsägelsefulla 
arrangemang, präglade av det nära och långväga, fixerade och rörliga 
former av expertis och kunskap.  
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EN REGIONAL KLUSTERSTRATEGI SOM ARRANGEMANG   

Den regionala klusterstrategin (vars kvalifikationskriterier beskrevs i 
inledningen till förra kapitlet om klusterpolicy i Värmland) återkommer i 
olika sammanhang i de praktiker som beskrivits i föreliggande studie, bland 
annat på konferensen i Bryssel 2009, i TACTICS-rapporten, på 
klusterkonferensen 2011 och på den workshop som hålls 2013.  

I TACTICS-rapporten beskrivs den regionala klusterstrategin som en 
progressiv metod för att fortsätta ligga i den internationella framkanten när 
det gäller klusterutveckling. Klusterutveckling i Värmland representeras i 
detta sammanhang i termer av att motverka instängningseffekter, bland 
annat genom att inte enbart stödja gamla starka brancher utan också också 
stödja utvecklingen av relaterade och nya sektorer. I TACTICS-rapporten 
beskrivs sju värmländska klusterinitiativ: The Paper Province, Compare, The 
Packaging Arena, Steel and Engineering samt tre ”nyare och mindre 
initiativ”; Visit Värmland, Nordic Innovation Food Arena och Wellness and 
Care (TACTICS, 2012, s 100). Samtidigt betonades på konferensen i Bryssel 
vikten av att internationalisera klusterorganisationernas verksamhet, i ett 
sammanhang där The Packaging Arena lyftes fram som ett gott exempel. På 
workshopen som hålls i december 2013 beskrivs dock hur tre 
klusterorganisationer kvalificerar sig som värmländska kluster med ”särskilda 
förutsättningar”. The Packaging Arena artikuleras i detta sammanhang som 
ett ”inte längre regionalt kluster” som ska ”gå nationellt och internationellt” 
och därför inte inkluderas i den regionala klusterstrategin. I klusterstrategin 
betonas att en viktig framgångsfaktor är att fokusera på några få och starka 
klusterorganisationer för att nå ”resultat”.  

Den regionala klusterdiskursen präglas av en rad paradoxer och diskursiva 
spänningar, som dock inte artikuleras som sådana. Vidare borde 
klusterstrategin vara en potentiellt politiserad strategi, då den i ett regionalt 
sammanhang framstår som relativt kontroversiell. Trots detta har den inte 
skapat någon offentlig debatt i regionen. Hur kan vi förstå det? I det följande 
diskuterar jag de sammanhang i vilka den regionala klusterstrategin 
positioneras diskursivt, och diskuterar vidare hur den kan ses som en del av 
ett större policyarrangemang.  

Under rubriken Inledning, bakgrund och sammanhang i den regionala 
klusterstrategin, enligt vilken tre klusterorganisationer kvalificerar sig som 
värmländska kluster, positioneras strategin i ett specifikt sammanhang:  
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• För det första hänvisas till de mätbara resultat som visar att företagen som ingår i 
klusterorganisationerna växer snabbare än andra företag och att klustren sätter 
Värmland på kartan och på så vis skapar förutsättningar för investeringar, 
etableringar och ökad tillväxt i företagen. 

• För det andra hänvisas till den OECD-utvärdering som gjordes 2006 där 
rekommendationen var att fokusera på kluster i samarbete med universitetet i 
regionen.  

• För det tredje hänvisas till att Värmland ligger långt framme i sitt arbetssätt, vilket inte 
minst bekräftats genom de internationella erkännanden som givits genom bland annat 
Regio Stars Awards 2011 och en finalplats 2012, men också genom en OECD-
utvärdering (2005-2007) och ett uppföljande PURE-projekt (2009-2011) där 
Värmland lyfts fram som ett föredöme i ett globalt perspektiv.  

• För det fjärde argumenteras det för att den regionala klusterstrategin kan betraktas 
som Värmlands strategi för smart specialisering och (regionala) innovationsstrategi (Region 
Värmland, 2012).   

I den OECD-utvärdering som genomfördes i Värmland 2005-2007 Supporting 
the contribution of Higher Education Institutions to Regional Development: Per Review 
Report Värmland Region, Sweden ges en rad rekommendationer kring hur 
Värmland bör utveckla sin politik för innovation och forskning. 
Klusterorganisationerna står i centrum för de rekommendationer som ges 
när det gäller forsknings- och innnovationspolitik i Värmland:  

• Regional structures to support innovation should be strengthend through the 
further development of the regional business clusters  

• Karlstad University should, through its own research strategy, create stronger 
relationships with these regional clusters […] 

• The ties between the regional clusters and the national policy context need to be 
strenghtened […]  

• In order to achieve the above, the regional governance bodies [need to] maintain 
and further develop channels of communication (and effective lobbying) to 
national socio-economic policy development and decision making (OECD, 2006, s 
21f).  

Utvärderingsteamet bestod av fyra personer som diskursivt positioneras som 
experter från flera perspektiv. Temet bestod av en projektledare (som 
beskrivs som välrenommerad forskare och internationellt erfaren konsult) en 
internationell expert (med 20 års erfarenhet av regional utveckling både som 
praktiker, konsult och forskare inom företagsekonomi), en nationell expert 
(professor i kulturgeografi med erfarenhet av regionalpolitik genom 
engagemang bland annat i Commité of the Regions och West Sweden) samt 
en koordinator (och tillika chef för OECD:s enhet för Education 
management and Infrastructe Division) (OECD, 2006, s 49f). Den regionala 
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kommitten (Regional Steering Committee) bestod av representanter för The 
Paper Province, Compare, Karlstads universitet, Länsstyrelsen, Karlstads 
kommun, Region Värmland, Utbildningsdepartementet samt Vinnova.  Vid 
utvärderingsbesöket som varade i sex dagar i december 2006 träffade 
utvärderingsteamet en rad personer i både Stockholm och Värmland. 
Utvärderingen och rekommendationerna baseras på det besök som gjordes i 
Värmland samt den regionala självvärdering som de regionala aktörerna 
genomförde som en del i projektet (OECD, 2006).  

År 2009-2011 deltog Värmland i ett uppföljande benchmarking projekt 
kallat PURE-projektet, som genomfördes av fyra konsulter från fyra länder: 
Australien (som även deltog i utvärderingteamet i OECD-projektet), Japan, 
Skottland och Sverige, organiserat genom The Pascale International 
Observatory. I relation till OECD-utvärderingen som sammanfattades i en 
rapport om 55 sidor sammanfattades PURE-projektet på blygsamma sex 
sidor. Projektet har dock beskrivits i andra sammanhang än i slutrapporten, 
till exempel som en fallstudie publicerad på ”Enterprise Connec’s” hemsida78 
där det Värmländska tillväxtarbetet lyfts fram som ett gott exempel. Dessa 
projekt har satt stora avtryck i den lokala diskursen i Värmland och 
värmländskt tillväxtarbete. Bland annat reartikuleras i många sammanhang 
hur en av utvärderarna i PURE-projektet, som också deltog i OECD-
utvärderingen argumenterat för att ”ingen annan region i världen har byggt 
ett så välfungerande innovationssystem, på så kort tid som i Värmland”.79  
Den regionala klusterstrategin artikuleras också i relation till att SLIM-

                                            
78 Enterprise connect beskriver själva sin verksamhet på följande sätt: ”Enterprise Connect 
offers comprehensive, confidential advice and support to eligible Australian small and 
medium businesses to help them transform and reach their full potential. With a national 
network of centres and around 100 experienced Business Advisers and Facilitators, 
Enterprise Connect provides business improvement services to businesses in industries as 
diverse as manufacturing, clean technology, resources, defence, tourism, creative, 
information and communication technology, transport (freight) and logistics and 
professional services sectors. Our services include Business Reviews delivered at no charge 
to businesses, grant assistance to implement recommendations flowing from the Business 
Review, and a range of tailored innovation services to meet individual business needs” 
(Enterprise Connects hemsida, se appedix 3).  
79 Se exempel i power point presentation från Karlstads universitet ”Strategies and actions 
for cultural and attitude changes at Karlstad University”, artikel om klusterinitiativen och 
det värmländska innovationssystemet ”Regional innovation in Värmland” eller i 
medierapporteringen i anslutning till den nationella klusterkonferensen i Karlstad 2011, 
där samma rapport ligger till grund för konstruktionen av Värmland som ett gott exempel 
och föregångare ”Ett föredöme för andra regioner” i appendix 3.  
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projektet år 2011 vann Regio Stars Awards för sitt arbete med 
klusterutveckling och kom till en finalplats 2012.  

Den sista punkten i det sammanhang som klusterstrategin positioneras 
diskursivt är att den kan betraktas som Värmlands strategi för ”smart 
specialisering” och som ”Värmlands regionala innovationsstrategi”. Här sätts 
klusterstrategin implicit i relation till EU:s regionalpolitiska strategier (smart 
specialisering) och Sveriges nationella innovationsstrategi som beslutades 
2012. I den nationella innovationsstrategin artikuleras regionernas och 
klusters roll och behovet av långsiktiga regionala strategier på följande sätt:  

• ta tillvara regionernas unika förutsättningar i utvecklingen av globalt attraktiva 
innovationsmiljöer,  

• utveckla samverkan mellan aktörer på olika nivåer som stärker den regionala 
attraktionskraften, bland annat utifrån kluster och test- och 
demonstrationsanläggningar,  

• utveckla arbetet med långsiktiga regionala strategier, inte minst med fokus på 
starka innovationsmiljöer, inklusive kluster (Näringsdepartementet, 2012, s 48f).  

Den nationella innovationsstrategin är ett exempel på hur regionalpolitikens 
grunder och gränser konstrueras diskursivt och hur mobila klusteraktörer rör 
sig mellan olika fält och organisationer och formar dessa genom sina 
praktiker. IVA drev i samarbete med Vinnova, Tillväxtverket och Svenskt 
Näringsliv projektet ”Innovation för tillväxt” med det uttalade målet att ta 
fram en innovationsstrategi för Sverige, en ”Affärsplan Sverige”.80 Utifrån 
denna avhandling är IVA:s projekt intressant primärt utifrån att Värmland, 
och mer specifikt aktörer på den regionala klusterscenen, spelat en viktig roll 
i denna process.  Många av de organisationer som i formell mening deltagit i 
projektet ”Innovation för tillväxt” finns på kartan över den regionala 
klusterorkestern (se figur 6.1). I projektet har regionerna spelat en central 
roll, i ett pressmeddelande från IVA den 18 november 2010 beskrevs hur 
”byggstenarna för planen ska komma från Sveriges län och regioner”. En av 
de första regionala workshops som arrangerades av IVA hölls i Stockholm 

                                            
80 IVA, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, består av runt 1000 invalda ledamöter: 
framstående tekniker och ekonomer från Näringsliv, högskolor och förvaltning. H.M. 
Konungen är akademiens högsta beskyddare. IVA beskriver själva sin verksamhet som ”en 
oberoende arena för kunskapsutbyte. Genom att initiera och stimulera kontakter mellan 
olika kompetensområden och över nationsgränser fungerar akademien som en 
gränsöverskridande brobyggare mellan näringsliv, forskning, förvaltning och olika 
intressegrupper. I mötet mellan människor – genom föreläsningar, konferenser, 
forskarutbyten och olika projekt – genereras nya idéer och ny kunskap växer fram” (IVA:s 
hemsida, 2013-06-15, se appendix 3). 
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den 17 juni 2010. På workshopen presenterades Värmlands 
effektutvärderingar av klusterpolitiken under rubriken Viljan att växa ökar i 
kluster. I IVA:s dokumentation från konferensen beskrivs hur workshopen gett 
projektet ”flera saker att bita i”, bland annat att insikten om klusters nytta för 
tillväxten måste öka hos toppolitiker, att regelverken måste ses över för att 
skapa förutsättningar för långsiktig finansiering samt att politiker på regional 
och nationell nivå behöver kunskapsunderlag i form av exempelvis 
utvärderingar för att ta beslut. Efter workshopen arrangerade IVA 
tillsammans med Näringsdepartementet en resa till Värmland, en 
”inspirations- och läroresa” där ”Värmlandsmodellen” presenterades av de 
regionala aktörerna. På resan deltog tjänstemän från Näringsdepartementet, 
Jordbruksdepartementet, Utbildningsdepartementet, Miljödepartementet 
och statsrådsberedningen, sammanlagt 15 departementstjänstemän. I 
minnesanteckningarna från resan beskrivs ”Värmland” och ”kluster” som ett 
föredöme:  

Värmland, Dalarna och Gävleborg [har] skapat starka miljöer i form av 
kluster där stark samverkan mellan politik, universitet/högskola och 
företag är en självklar del i framgången. Utgångspunkten var att IVA i 
samarbete med Region Värmland vill visa på det samspel som uppnåtts 
regionalt. Vi tror att besök och möten med de personer som är verksamma 
i och kring ett antal utvalda kluster kan inspirera till vidare samarbeten 
inom Regeringskansliet (IVA, minnesanteckningar 21 oktober 2010).  

Värmland har också medverkat i flera seminarier i Almedalen år 2011, 2012 
och 2013. På seminariet Miljarder till tillväxt – men vad vet vi egentligen om 
resultaten? som arrangerades av de tre regionförbunden i Värmland, Dalarna 
och Gävleborg i samarbete med IVA år 2012 presenterades 
effektutvärderingarna av Värmlands, Gävleborgs och Dalarnas 
klusterorganisationer. Seminariet öppnades av en Statssekreterare på 
Näringsdepartementet, där två forskare sedan berättade dels hur kluster 
bidrar med innovation och dels hur det kan utvärderas. Sedan följde en 
diskussion med deltagare från bland annat IVA, Tillväxtverket och 
klusterorganisationer.81  

I det förslag till innovationsstrategi som presenterats inom projektet 
”Innovation för tillväxt” fokuseras på sju områden, varav ett övergripande 
mål är ”ökad regional konkurrenskraft”. I de förslagen under detta mål 
                                            
81 Seminariet beskrivs på Näringsdepartementets blogg: ”Miljarder till tillväxt, men vad vet 
vi egentligen om resultaten?”, samt på Region Värmland hemsida ”Seminarium i 
Almedalen: Miljarder till regional tillväxt – men vad vet vi om resultaten?”(se appendix 3).  
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spelar kluster en central roll och en rad berättelser, som känns igen från ”den 
regionala klusterorkestern”, reproduceras. Det beskrivs hur projektet 
”Innovation för tillväxt” identifierat fyra framgångsfaktorer för ett effektivt 
innovationsarbete i regionerna. I tre av fyra förslag nämns Värmland eller 
SLIM-projektet som goda exempel och i det fjärde lyfts kluster som verktyg 
för regional konkurrenskraft:  

Satsa på ett starkt regionalt ledarskap. Innovationsfrågor berör 
universitet/högskola, näringsliv och offentlig sektor. Alla dessa aktörer 
måste därför ta en aktiv del i det regionala ledarskapet. Några län har 
inrättat särskilda organ med representanter från olika samhällssektorer, till 
exempel Skåne och Västmanland. Värmland har med framgång byggt nätverk 
som resulterat i nära dialoger mellan olika aktörer. I Västra 
Götalandsregionen har regionala satsningar koncentrerats till 
styrkeområden och samverkansplattformar. 

Genomför nulägesanalyser av det regionala 
innovationssystemet. En funktionsanalys innebär att de 
näringslivsstödjande aktörerna i regionen och resurserna kopplade till 
dessa kartläggs. Den ger också en övergripande bild av i vilka skeden av 
livscykeln olika grupper av företag befinner sig. Analysen visar också hur 
olika aktörer �– statliga såväl som regionala – samverkar. Funktionsanalyser 
har genomförts i Skåne och Småland/Blekinge och pågår i Stockholm och 
Dalarna. 

Utveckla nationellt och internationellt samarbete. De flesta 
regionala innovationssystem och lokala arbetsmarknader sträcker sig över 
kommun- och länsgränser. Ett regionöverskridande samarbete skapar även 
större förtroende nationellt och internationellt och kan förbereda för större 
regionbildningar. Exempel på regionöverskridande initiativ är SLIM-projektet i 
Värmland, Dalarna och Gävleborg, samt Robotdalen i Södermanlands, 
Västmanlands och Örebro län. 

Utnyttja EUs strukturfonder för långsiktig regional utveckling. 
EUs strukturfonder utgör ett stort och viktigt bidrag till de regionala 
utvecklingsmedlen. EU-kommissionen har signalerat att regioner som 
saknar strategier för smart specialisering och innovationer inte har stora 
chanser att få medel ur den regionala utvecklingsfonden. EU tar också upp 
kluster som ett viktigt inslag � i en strategi för smart specialisering. Flera svenska regioner 
satsar på kluster för att främja innovation. Klusterorganisationen blir en brygga 
mellan näringslivet, akademin och den offentliga förvaltningen inom 
regionen. Därigenom fungerar klusterorganisationen som ett verktyg för 
att arbeta aktivt med företagen i en region (IVA, 2011, s 40f, min 
betoning). 
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Detta är således de framgångsfaktorer som artikuleras i förslaget. Den andra 
aspekten som diskuteras är ”ökad långsiktighet och bättre samordning på 
den nationella nivån”. Här artikuleras särskilt behovet av att mäta och följa 
upp för en samlad analys av olika regioners innovationsarbete, ”för att 
säkerställa att rätt insatser görs och önskade resultat uppnås”. Några verktyg 
som bidrar till ett bättre kunskapsunderlag för beslutsfattande lyfts särskilt 
fram i detta sammanhang, bland annat:  

• Analysera konkurrenskraften i det regionala näringslivet 
• Inför effektmätningar av företag i klusterinitiativ  

Den nationella innovationsstrategin, IVA:s strategi Innovationsplan Sverige – underlag 
till en svensk innovationsstrategi och den regionala klusterstrategin 
Värmlandsmodellen 2.0 kan på så vis förstås som delar av samma 
policyarrangemang. I kapitlets nästa avsnitt beskriver jag denna verklighet – 
präglad av makt och fragmentering – i en mer koherent och 
sammanhängande analys där jag fokuserar på frågan från vilken position det 
är legitimt att tala och hur expertis konstitueras i policyregimen.  

 

POLICYREGIMENS AKTÖRSKAPANDE PRAKTIKER  

En utgångspunkt i diskursanalysen är att det som inte sägs kan vara uttryck 
för makt på samma sätt som det som sägs. Som tidigare diskuterats är diskurs 
inte enbart det som sägs och görs, diskursen begränsar också vad som kan 
sägas, göras och från vilken position.  I det följande analyserar jag vad jag 
valt att kalla aktörskapande i den regionala klusterorkestern som policyregim. 
Det handlar om från vilka positioner det är legitimt att tala och vad som 
sägs, regimens voices. I relation till denna analys diskuterar jag vidare 
regimens begränsande funktion, vad som i regimen artikuleras som noices. På 
så vis illustreras hur regimen både möjliggör och omöjliggör vissa ageranden.  

Som illustrerats i beskrivningen och analysen ovan produceras olika former 
av argument, dokument och kunskap inom ramen för policyregimen. Denna 
produktion är extremt rörlig och fragmenterad, vilket gör den svår att 
rekonstruera på ett enhetligt sätt. Klusterpolicy artikuleras och mobiliseras 
på olika sätt, i olika kontexter, på olika platser genom olika praktiker. 
Människor rör sig, mellan platser och mellan organisationer. Platser och 
modeller (så som ”Värmland”, ”Värmlandsmodellen” och ”kluster”) sätts i 
rörelse genom processer av ”policylärande”, ”benchmarking” och ”best 
practice”. Att sprida kunskap om och erfarenhet av policy är grundläggande 
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praktiker i den ordning som policyregimen utgör. På samma gång som den 
regionala klusterorkestern som policynätverk och diskursiv praktik är 
fragmenterad och mobil kan den rekonstrueras som policyregim på ett 
relativt koherent sätt. I termer av hur aktörsskap produceras visar analysen 
av materialet hur aktörskap systematiskt (re)produceras i policyregimen. Vid 
en läsning av i stort sett allt material som analyserats (konferenser, intervjuer, 
utvärderingar, ”läroböcker”, benchmarking-material, debattartiklar, 
policydokument och strategier av senare datum) artikuleras i huvudsak tre 
positioner som ”sanningssägare” och experter. Från den första positionen 
produceras vetenskapligt grundade legitimitetsanspråk, från den andra 
erfarenhetsbaserade legitimitetsanspråk och från den tredje 
legitimitetsanspråk som grundas på internationell utblick.  

Den första positionen utgörs av artikulationer där det som sägs konstrueras 
som legitimt baserat på vetenskaplig position. Det handlar om artikulationer 
där forskning eller andra vetenskapligt grundande undersökningar 
positionerar det som sägs som sant och legitimt. Utvärderingar, böcker, 
modeller och människor är exempel på materialiteter som kan inta 
vetenskapligt grundade positioner. Den andra positionen från vilken det är 
möjligt att tala sant och med legitimitet i policyregimen är utifrån erfarenhet. 
Det kan till exempel handla om erfarenhet av ”klusterutveckling” som 
klusterledare, som byråkrat, som konsult eller forskare och i förekommande 
fall också som klusterföretag. En region kan också positioneras som ”erfaren” 
i betydelsen att en regions erfarenheter av klusterutveckling kan fungera som 
modell och förebild för andra platser och sammanhang. Den tredje 
positionen från vilken det är möjligt att tala med legitimitet är en mobil 
position, en position med internationell utblick. Det kan handla om 
människor, organisationer och dokument där det som sägs diskursivt 
konstrueras som legitimt baserat på att jämförelser kan göras med andra 
platser, länder, system eller modeller.  

Det är viktigt att påpeka att aktörskap handlar om positioner och inte om 
aktörer.  Det handlar om att samma människor, platser, organisationer eller 
dokument kan tala från olika positioner i policyregimen i olika kontexter och 
på olika platser. En person kan till exempel i en viss situerad praktik, så som 
en konferens, diskursivt konstrueras som expert utifrån samtliga positioner: 
som forskare med lång erfarenhet som både forskare och konsult inom 
klusterutveckling i en internationell kontext. En person kan i ett 
sammanhang diskursivt konstrueras som expert utifrån erfarenhetsbaserade 
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legitimitetsanspråk och i ett annat sammanhang utifrån vetenskapligt 
baserade legitimitetsanspråk. Som Larner och Lauri (2010) beskrivit så 
muterar expertisen när den ”reser”. I min analys av klusterpolicyregimen blir 
det också tydligt hur klusterpolicyregimens experter är mobila, hur enskilda 
förkroppsligade experter rör sig mellan olika sfärer och talar från olika 
positioner: byråkrater blir forskare och konsulter, klusterledare blir forskare, 
forskare blir konsulter och byråkrater. Tre exempel kan illustrera hur samma 
människor talar från olika diskursiva positioner inom ramen för regimen, och 
hur expertisen på så vis muterar:  

Exempel I 

Forskare: Handelshögskolan i Stockholm (CSC), Konsult (The Ivory Tower, bland 
annat i SLIM-projektet), The European Cluster Observatory  

Text: Talare på konferenser, forskning, utvärderingar, internationella rankningar  

Diskursiv position: vetenskaplig kunskap, erfarenhetsbaserad kunskap, 
internationell utblick.  

Exempel II 

Klusterledare: klusterorganisation, Handelshögskolan i Stockholm, konsult, 
Region Värmland (projektledare SLIM-projektet)  

Text: talare på konferenser, forskning, utvärderingar   

Diskursiv position: erfarenhetsbaserad kunskap, vetenskaplig kunskap, 
internationell utblick. 

Exempel III 

Tjänsteman: Region Värmland, The European Cluster Observatory advisory 
board, konsult metodutveckling  

Text: talare på konferenser, rapporter, vetenskapliga artiklar, metodutveckling  

Diskursiv position: erfarenhetsbaserad kunskap, vetenskaplig kunskap, 
internationell utblick. 

Den första aspekten handlar om vilka organisatoriska positioner som 
respektive aktör intar i policynätverket. Beskrivningen visar både en ”primär 
position” – som forskare, klusterledare och tjänsteman – samtidigt som 
samtliga personer också intar andra organisatoriska positioner i 
policynätverket. Det andra exemplet visar de olika typer av text som 
produceras av respektive person utifrån olika organisatoriska positioner. 
Samtidigt produceras de olika personerna diskursivt som experter utifrån 
olika positioner, baserat på den mobilitet som kännetecknar policyregimen.    

Klusterexpertisen är på så vis mobil och intar olika positioner i 
policyregimen. Den regionala klusterorkesterns praktiker utgörs av ett 
språkspel där olika positioner samspelar och talar i komplexa, mobila 
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relationer av legitimitetsskapande.  Artikulationerna sker genom konferenser, 
dokument, böcker, artiklar i vetenskapliga journaler, debattartiklar och 
pressmedelanden. Nästan uteslutande uttrycker regimens artikulerande 
praktiker legitimitetsskapande genom ett komplext språkspel mellan dessa tre 
positioner.  

 

Voices följer prisandets logik  

There is a general tendency that member firms expect more than they 
get out from their involvement in cluster activities. However, we do not 
necessarily see this as a problem, but rather that expectations are set high by the 
firms that engage in cluster activities (SLIM 2012b, s 4, fetstil i original, 
min betoning). 

Overall it is our finding that Region Värmland and KAU have together 
made great progress by focusing on regional competitiveness in key 
business clusters. We strongy support the continuation of this programme 
(Evaluation of the Cooperation between Region Värmland and Karlstad 
University, 2013, s 5).  

EVO-SLIM can therefore confirm that the SLIM III project has brought 
substantial value-added and can be regarded as a successful project overall 
bringing a clearer focus to cluster development and cooperation 
(Evaluating the SLIM Project, 2013, p 46).  

De röster som hörs är de som reproducerar policyregimen genom prisandets 
logik.  I Laclaus terminologi kan vi tala om klusterdiskursen som en horisont 
och hegemonisk regim som absorberar alla de krav som ställs på den. Även i 
de fall där den kunskap som produceras inrymmer spänningar artikuleras de 
inte som konflikterande. Ett exempel är från utvärderingsrapporten ovan 
(SLIM, 2012b). Utvärderarna drar utifrån enkätundersökningar, till 
medlemsföretagen i klusterorganisationer som visat att företagen förväntar 
sig mer än de upplever sig få ut av medlemskapet, slutsatsen att företagen 
som engagerar sig i klusterorganisationer går in med högt engagemang och 
höga förväntningar. Även de två senaste utvärderingarna av 
”Värmlandsmodellen”, dels en utvärdering av Karlstads universitets 
forskningssamarbete med Region Värmland och dels en utvärdering av 
SLIM III följer prisandets logik.  

Ett annat exempel som jag redan har belyst är från den nationella 
klusterkonferensen där bland annat klusterföretagens konkurrenskraft och 
sysselsättning mätts och där resultaten indikerade lägre sysselsättningsökning 
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i Värmland än i jämförelsegrupperna. Jag vill påminna om den artikulation 
som sker i detta sammanhang:  

Det här är ju intressant för politiker, som tänker sysselsättning, det vill man 
ju ha. Man kan ju fundera på The Paper Province med företag som är 
internationellt gångbara, höga förädlingsvärden så det skapar ju 
attraktionskraft för andra att investera och lägga sig där. Det kan ju 
indirekt, tänker jag, främja ökad sysselsättning som man inte ser i just 
kluster (Nationella klusterkonferensen, 2011).  

I denna situatuerade praktik finns en rad olika sätt varpå klusterbegreppet i 
sig skulle kunna diskuteras och problematiseras. Till exempel problematiken i 
vad som egentligen mäts: distinktionen mellan klusterorganistioner 
(organisatoriska kluster) och företagskluster, eller problematiken med att dra 
(företags)klusters gränser vid denna typ av mätningar. Sällan artikuleras 
relationen eller distinktionen mellan ”företagskluster” och ”organisatoriska 
kluster”. De artikulationer som hörs i policyregimen är de som reproducerar 
ordningen genom att prisa och bekräfta den; baserat på vetenskap, 
erfarenhet eller internationell utblick. Som ytterligare exempel kan tas den 
konferens som arrangerades i Bryssel år 2009. I stort sett varje inlägg som 
gjordes på konferensen adresserade minst en av dessa positioner och följer 
prisandets logik. Tre exempel kan illustrera:  

Jag vill tacka arrangörerna för konferensen, som är viktig för att ta tillvara 
Värmlands erfarenheter (EU-kommissionens vice ordförande).  

I Värmland hittar vi pappers- och massaindustrins Hollywood, The Paper 
Province. Det finns enligt The Cluster Observatory 1200 organiserade kluster i 
Europa (forskare, Handelshögskolan Stockholm).  

Hur skapar det här [kluster] innovationer, tillväxt och kunskapsöverföring? 
Vi har mätt det under 5 år för att kunna bedöma hur arbetet bedrivs och vad 
det har för effekter. Den är lite unik vår metod och den har uppmärksammats av 
DG Regio på en stor konferens i Warsawa om metodutveckling (tjänsteman, Region 
Värmland).  

Det första exemplet illustrerar hur Värmland positioneras som en plats med 
erfarenhet av klusterutveckling som andra kan lära av. Värmland 
positioneras också i ett internationellt sammanhang som framstående både 
när det gäller hur klusterutveckling följs upp och mäts enligt vetenskaplig 
standard (på ett föredömligt sätt, ur ett internationellt perspektiv) och i 
termer av dess internationellt sett bärkraftiga kluster. Även i de dokument 
som producerats av den regionala klusterorkestern reartikuleras dessa 
positioner som legitimitetsgrundande. I den ansökan som skickades in till 
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Regio Stars Awards år 2011 artikuleras klusterutvecklingen i Värmland och 
SLIM-projektet utifrån alla tre positionerna:  

The built up knowledge on cluster innovations over the years and the 
structural working methods is now paying off. The three regions, 
Gävleborg, Dalarna and Värmland and the SLIM project is looked upon 
with respect. When IVA (The Royal Swedish Academy of Engineering 
Sciences) wants to build up a national strategy, a national Business Plan for 
innovation system in Sweden [Affärsplan Sverige, ”innovation för tillväxt”, 
min anmärkning] sanctioned by The Ministry of Enterprise, Energy and 
Communication SLIM will be part of this process. During 2010 SLIM will 
host a study visit for politicians and official clerks involved in the work with 
the national Business Plan. In the beginning of 2011 SLIM will host a 
conference on innovation systems and cluster management together with 
The Ministry of Enterprise, Energy and Communication and IVA (The 
Royal Swedish Academy of Engineering Sciences).  

SLIM has not only been engaged in building partnerships and networking 
on a national level but also on EU level. In March 2010 the project 
manager for SLIM where in Brussels on a meeting with DG Regional 
Policy, Thematic Coordination and Innovation to inform about the 
project. After the presentation SLIM where asked to arrange a workshop 
on the Open Days October 5th 2010 on the theme: Frontrunners in innovation 
and sustainable growth: cluster organisations in European regions. � SLIM has 
together with European Cluster Observatory arranged an education called 
“On Clusters” divided in three sections; Cluster Dynamics, Cluster Policy 
and Cluster Management. In conjunction to this education a DVD has 
been produced free of charge which can be ordered from European 
Cluster Observatory’s website (SLIM, 2010a, s 8, ansökan till Regio Stars 
Awards, 2011).  

I ansökan betonas dels den erfarenhetsbaserade kunskap som byggts upp 
genom åren i regionen, en kunskap man delar med sig av genom studiebesök 
och konferenser så som nationella klusterkonferensen – kunskap som 
efterfrågas av bland annat IVA i deras projekt ”innovation för tillväxt” 
(IVA:s projekt har också beskrivits i termer av en ”Affärsplan för Sverige”). I 
ansökan beskrivs vidare hur regionen finansierar både forskning om och 
utvärderingar av sin klusterpolitik, och beskriver några av de positiva resultat 
som utvärderingarna visat, något jag tolkar som vetenskapligt baserade 
legitimitetsanspråk. Vidare sätts klusterutvecklingen och den regionala 
klusterpolitiken i en internationell kontext, genom att positionera 
klusterutvecklingen i regionen som intressant både i relation till DG Regio 
och till The European Cluster Observatory, som organisationer med 
internationell utblick. Värmland vann år 2011 Regio Stars Awards, och detta 
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erkännande reproducerar i sin tur bilden av Värmland som internationell 
föregångare. Exemplet med den nationella innovationsstrategin och IVAs 
roll i denna kan ytterligare illustrera hur positioner samspelar i olika 
kontexter. Å ena sidan lyfts Värmland, genom IVA:s intresse för 
Värmlandsmodellen, fram som (inter)nationell föregångare och förebild 
lokalt:  

Värmland inspirerar till Sveriges innovationsstrategi […] Vid olika 
tillfällen nationellt och i Europa har samarbetet lyfts fram som ett gott 
exempel på hur samspelet stärkt regionen (Länstyrelsen i Värmlands 
hemsida). 82 

Klustren i Värmland – ett av de goda exemplen på IVA-seminarium 
(Klusterorganisationen Stål- och verkstads hemsida).83  

I arbetet med att skapa bästa tänkbara underlag till en nationell 
innovationstrategi vill vi få inspiration från det nationellt och 
internationellt uppmärksammade arbete som gjorts i Värmland, säger […] 
projektledare på IVA (Region Värmland hemsida).84 

Samtidigt lyfts Värmland och SLIM-projektet som goda exempel i IVA:s 
projekt och i det slutgiltiga förslaget till en nationell innovationsstrategi för 
Sverige:  

För sex år sedan utnämndes The Paper Province till ett av Europas mest 
innovativa kluster i en undersökning av mer än 2 100 europeiska kluster. I 
dag finns det värmländska klustret med på en topp 100-lista över världens 
bästa kluster (IVA:s hemsida).85    

På så vis reproduceras policyregimen genom dessa situerade och mobila 
praktiker. Erkännanden i ett sammanhang (så som i IVAs projekt Innovation 
för tillväxt) fungerar legitimerande i ett annat sammanhang (som i ansökan 
till RegioStars Awards) vilket i sin tur legitimerar ordningen i andra 
sammanhang (så som i lokalpress eller på konferenser). Ytterligare ett 
exempel på hur dessa logiker samspelar är från en debattartikel i den 
regionala morgontidningen Värmlands Folkblad, signerad ordförande och 
vice ordförande i de tre regionförbunden Värmland, Dalarna och 
Gävleborg:  

                                            
82 ”Värmland inspirerar till Sveriges innovationsstrategi”, 2013-06-17 (se appendix 3).  
83  ”Klustren i Värmland – ett av de goda exemplen på IVA-seminarium”, 2013-06-17 (se 
appendix 3).  
84 ”Värmland inspirerar till Sveriges innovationsstrategi”, 2014-02-19 (se appendix 3).  
85 ”Hollywood visar vägen för värmländska företag”, 2013-06-17 (se appendix 3).  
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Samverkan leder till innovation och tillväxt  

Hur kan samverkan mellan politik, näringsliv, universitet och högskolor 
skapa en grogrund för innovationer som bidrar till regional och nationell 
tillväxt? Det är den stora utmaningen i arbetet med den nya svenska 
innovationsstrategin som presenteras nästa år. Arbetet, som leds av 
näringsdepartementet, pågår för fullt. […]  

När Almedalsveckan i dag går in på sin andra dag finns företrädare från 
Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg på plats i 
Visby. Tillsammans arrangerar vi ett seminarium om just 
innovationspolitik och regional utveckling. På seminariet deltar bland 
annat IT- och regionminister Anna-Karin Hatt och representanter från 
Vinnova och Tillväxtverket. 

Att ministern och andra nationella tillväxtfrämjande aktörer visar intresse 
för våra tankar, idéer och erfarenheter är naturligtvis glädjande och något 
vi ska vara stolta över. Men det är ingen slump. Det är snarare ett tecken 
på att våra modeller och arbetssätt för att skapa regional innovationskraft 
och tillväxt uppmärksammas och väcker nyfikenhet långt utanför våra 
regioner. […]  

Att modellen fungerar vet vi eftersom vi utvecklat ett sätt att mäta 
effekterna ute i företagen. […]  

Det här väcker som sagt stort intresse. Både nationellt och internationellt. 
Tidigare i år lyfte regeringen fram oss som förebild för 
forskningssamarbete mellan universitet och näringsliv. Och för ett par 
veckor sedan tilldelades vi EU-kommissionens prestigefyllda pris Regio 
Stars Award för att vi driver ett av Europas mest inspirerande och 
attraktiva regionala utvecklingsprojekt. Det ser vi som kvitton på att vårt 
arbete med klusterutveckling ligger i framkant. […] (VF, 2011).86 

På så vis reproduceras också i detta sammanhang tre positioner utifrån vilka 
det är möjligt att tala med legitimitet, att tala sanning. Sanningsasspråk 
produceras genom referenser till de mätningar som genomförs i 
klusterorganisationernas företag (”att modellen fungerar vet vi…”). Men 
regimen reproduceras också genom bekräftelser från externa akörer, så som 
regeringen, EU-kommissionen och som föredöme för den nationella 
innovationsstrategin. Värmland produceras på så vis som en region som 
genom beprövad erfarenhet byggt upp en framgångsrik modell som både är 
evidensbaserad och – ur ett internationellt perspektiv – en förebild.  

 

                                            
86 ”Samverkan leder till innovation och tillväxt”, 2014-02-19 (se appendix 3).  
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Noices är sällsynta  

Det kan vara svårt att i text belysa hur hegemonisk en policyregim är. 
Särskilt i situerade praktiker så som konferenser kan regimens hegemoniska 
karaktär ta nästan bisarra former. I detta sammanhang handlar det inte 
enbart av vad som sägs, utan om allt som inte sägs. Ett annat sätt än att ge 
perspektiv på vad som sägs är att synliggöra vad som inte sägs, och att 
beskriva hur kritik artikuleras inom en policyregim. Som tidigare nämnts är 
dock den offentligt artikulerade kritiken mot klusterpolitiken nästan 
obefintlig. De få exempel som jag identifierat under forskningsprocessen får 
därför belysa policyregimens hegemoniska karaktär.  

Ett exempel har redan beskrivits och handlar om Svenskt Näringslivs rapport 
”en effektiv svensk klusterpolitik” (2013). Rapporten bygger på en 
underlagsrapport som tagits fram av Sweco Eurofutures på uppdrag av 
Svenskt Näringsliv, med uppdraget att studera den svenska klusterpolitiken, 
dess kostnader, potential och begränsningar.87 I rapporten sammanfattas 
några punkter där det bland annat artikuleras:  

• att det sedan tidigare inte finns någon sammanställning av vad klusterpolitiken 
kostar,  

• att det inte finns någon enhetlig definition av kluster utan att ”spontant uppkomna 
kluster” och ”klustersatsningar” ofta sammanblandas,  

• att ”kluster” och ”klusterinitiativ” i sin tur ofta blandas samman med 
”innovationssystem”,  

• att de klusterinitiativ som finns ofta är grundade på syften som går emot den teori 
och forskning som finns om kluster,  

• att klusterpolitiken har tydliga inslag av ”klassisk regionalpolitik”, vilket försämrar 
näringslivets konkurrenskraft, 

• att det inte går att räkna ut effekterna av klusterpolitiken, 
• att det inte går att säga om klusterpolitiken som helhet fungerar eller inte, 
• att man i grunden kan – och bör – ifrågasätta på vilka grunder och i vilka lägen det 

är berättigat att ta pengar från vissa företag genom skatt för att ge till andra företag 
(Svenskt Näringsliv, 2013, s 6f).  

Svenskt Näringslivs slutsats är att offentliga klustersatsningar är mycket 
problematiska och inbjuder till ”rent-seeking” från vissa aktörer. Argumentet 
är att offentliga klustersatsningar är motsatsen till ”organiskt” framväxta 
                                            
87 Sweco beskiver att kostnaderna för svensk klusterpolitik tidigare aldrig beräknats, men 
att deras undersökning uppskattar att Sveriges 39 klusterinitiativ årligen tilldelas cirka 500 
miljoner kronor av offentliga medel, en summa som samtidigt beskrivs som svår att 
fastställa och överblicka eftersom klusterpolitiken finansieras av olika politiska nivåer, 
lokalt/regionalt, statligt och av EU.  
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kluster (jämför ”företagskluster” och ”organisatoriska kluster” i kapitel fem) 
(Svenskt Näringsliv, 2013). Rapportens innehåll diskuterades inte djupare på 
den workshop som hölls i Karlstad 2013 men kritiken adresserades och 
artikulerades som ideologisk. Kluster artikulerades i sin tur som icke-
ideologisk och neutral genom att sättas i relation till både Svenskt Näringsliv 
som ideologiska nyliberaler och till socialistisk och kommunistisk 
planekonomi. På så vis artikuleras kritik mot policyregimen som ideologiska 
oljud.  

Ett annat exempel är en debattartikel som publicerades i den regionala 
morgontidningen NWT i slutet av 2009. I artikeln problematiserades och 
kritiserades offentliga satsningar på klusterorganisationerna, att 
småföretagarna enbart fungerar som ”bakgrundskuliss” för att söka EU-
medel, samt att de allianser som skapats mellan klusterledare, politik och 
akademi genererar ett demokratiskt gap:  

Näringslivsklustren politiska bubblor  

[…] [n]äringslivsklustren [har] nu beviljats ytterligare 17 miljoner av 
värmländska skattemedel. Näringslivsklustren var från början initiativ från 
företagen själva men har allt mer tagits över av politikerna och samtidigt 
blivit helt beroende av offentlig finansiering. Det hela ter sig politiskt 
korrekt. Det lokala etablissemanget får politiska poäng på riksnivå. De som 
är anställda i klustren får både makt, status och sin inkomst av 
verksamheten. […]  

Klustrens företrädare skaffar sig stort utrymme i pressen […]. De belönas 
av de politiska och akademiska etablissemangen. När de tillfrågas om 
resultatet av sin verksamhet blir svaret att det är svårt att mäta. När det 
ändock finns relevant mätning på deras verksamhet lyfts enskilda resultat 
ut. Den siffra som visas är den som är bäst, eller snarare minst dålig. 
Övriga siffror nämns inte.   

De som är den faktiska målgruppen för klustren, dvs företagarna, är dock 
inte med i praktiken. De får mer rollen som en nödvändig bakgrundskuliss 
för att kunna söka EU-bidrag till verksamheten. Det demokratiska gapet 
mellan politikerna samt de organisationer som går deras ärenden å ena 
sidan och målgrupp/allmänhet å andra sidan, säkrar att bubblan kan växa 
utan att spricka. Detta i sin tur leder till att politikerna och klustrens 
företrädare inte har något intresse av att minska gapet, d.v.s. öka 
demokratin och insyn, eftersom det då skulle kunna hota deras existens. 
Genom ett stort medialt utrymme där en företeelse ständigt hävdas som 
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något framgångsrikt och bra, då byggs också bilden upp hos gemene man 
av att så är verkligheten […] (NWT, 2009).88  

En av de två debattörerna, som skriver under som värmländska företagare 
och entreprenörer, har tidigare varit medlem i en av klusterorganisationerna. 
Det blev ingen fortsatt debatt om klusterpolitiken i media (utöver de artiklar 
där klusterpolitiken prisas), inget svar publicerades i media. Detta skulle 
kunna tolkas i likhet med hur till exempel Flyvbjerg resonerar: maktens 
privilegium är att definiera verkligheten samt att frånvaron av rationella 
argument kan vara ett minst lika stort uttryck för makt som de dokument och 
argument som produceras (Flyvbjerg, 1998, s 37). Talar vi i Ranciers termer 
skulle kritiken kunna tolkas som oljud inom ramen för en viss ordning. 
Eftersom inget svar kom i den offentliga debatten frågade jag en av 
respondenterna, en klusterledare, om detta i en intervju i början av år 2010:  

Respondent: Han har en ideologisk bild som är ganska blå, ganska 
mörkblå egentligen får jag nog säga. Han har ett annat synsätt än jag har 
beslutat mig för att jag tror alltså att samverkan är det viktiga för 
Värmland, inte att vi ska liksom [tystnad]. För det första vi skulle inte 
kunna göra någonting egentligen för vi skulle inte kunna ha så mycket 
pengar att vi skulle ha en verksamhet för då bygger det på att företagen 
står för alla kostnader. […] Det är väl egentligen att vi har blivit för mycket 
knähundar för det offentliga. Det är hans syn på det.  

Line: Hur argumenterar du då?  

Respondent: Jag har ju svarat honom men alltså det som förvånar mig 
väldigt mycket det är att en person som skrivit en insändare vid två 
tillfällen får så stor uppmärksamhet. Vi har drivit verksamheten i drygt tio 
år, och alla liksom ställer sig upp, oj nu är det någon som kritiserar, vilket 
egentligen är väldigt sunt. Så jag blir lite förvånad om hur du visste om det 
här. Men det märks va, politikerna går ju upp på tå och blir livrädda och 
svettas och det är ju sunt va så jag tycker han gör rätt egentligen, få igång 
debatten och de har ju väckt idéer hos styrelsen här som är jättebra. Det är 
ju det här vi behöver så att vi inte gör en rysk modell utan det här ska ju 
upp och diskuteras och sen är det en annan sak om jag tycker att han har 
rätt, han har en konstig syn som jag i vissa fall tror att många kan säga att 
han har ju rätt, men går du in och analyserar egentligen vad det är han vill 
tror jag inte att det är så många som håller med.  

Line: när jag läste den så förväntade jag mig att det skulle komma ett svar, 
men det kom inget 

                                            
88 ”Näringslivsklustren politiska bubblor”, se appendix 3.  
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Respondent: Nej och det tror jag var från styrelsens sida. Vid ett tillfälle 
har vi haft hit dem [debattörerna] och frågat ”vad vill ni egentligen?” Och 
det var då vi sa att ”varför ska ni vara med oss?” Men vid det här tillfället 
så tog vi en diskussion sen sa styrelsen ”nu är det färdigdiskuterat för oss” 
och om det kommer samma typ av insändare gång på gång varför ska du 
bemöda dig att svara, för då får du ändå mer uppmärksamhet på det.  

Respondenten uttrycker att denna form av kritik är positiv, och relaterar 
kritiken till en ”rysk modell” där frågor inte får diskuteras, samtidigt som det 
framgår att frågan ansågs färdigdiskuterad efter ett personligt möte med 
kritikerna. Den analytiskt mest intressanta aspekten är dock att kritiken även 
i detta sammanhang artikuleras som ideologiskt oljud, som ”mörkblå” 
ideologi.  

Ett tredje exempel från min forskningprocess får illustrera policyregimens 
diskursiva gränser, vad som positioneras som oljud och hur regimens 
privilegium att definiera verkligheten tar sig uttryck:  

På nationella klusterkonferensen i Gävle 2012 håller jag en femton 
minuters presentation om klusterpolitikens genealogi, baserat på min 
licentiatuppsats i statsvetenskap, ”Kluster som teori och politik” (Säll, 
2011). I salen sitter runt 30 åhörare. De har även kommit för att lyssna på 
två andra doktorander som forskar om kluster, men från ett 
företagsekonomiskt perspektiv.  

Line: […] Regional klusterpolitik, som den praktiseras idag, har alltså 
kommit att innebära att det offentliga väljer ut vissa klusterorganisationer 
som får stöd. En majoritet av dessa klusterorganisationer består av 
brancher och företag som är mansdominerade. Dessa organisationer får 
både ekonomiska bidrag och stort inflytande i det regionala tillväxtarbetet. 
Det är viktigt att uppmärksamma vilka som gynnas och vilka som 
missgynnas, vilka som väljs och vilka som väljs bort i det regionala politiska 
arbetet. […]  

Åhörare, märkbart upprörd: Att det offentliga väljer vissa kluster innebär 
ju inte att andra väljs bort!  

Line, ställd av situationen: Hur tänker du nu?  

Åhörare, påväg ut ur rummet: Att man väljer vissa betyder ju inte att man 
väljer bort andra!  

Situationen synliggör flera aspekter av policyregimens gränser. Även i detta 
sammanhang synliggörs regimens privilegium att definiera verkligheten och 
att frånvaron av argument är ett minst lika tydligt uttryck för dominans som 
de argument och dokument som produceras. För det andra synliggörs att all 
”vetenskaplig kunskap” inte utgör position att tala inom regimen. Det är de 
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röster som prisar policyregimen som hörs. Frågor som rör makt, demokrati 
och jämställdhet betraktas i stor utsträckning som oljud i en regim där 
kluster, konkurrenskraft, innovation och tillväxt är organiserande tecken. 
Frågor som rör till exempel jämställdhet kan dock artikuleras med legitimitet 
om argumenten följer regionalpolitikens och policyregimens rationalitet, 
något jag återkommer till i nästa kapitel där de tre delstudierna sätts i 
relation till varandra.  

 

SAMMANFATTANDE ANALYS  

Analysen av den regionala klusterorkestern visar på några av de praktiker 
som kännetecknar policyregimen. Den har visat på konferensen som en 
situerad artikulerande praktik och hur meningsskapande sker på en 
konferens i Bryssel 2009, en nationell konferens i Karlstad 2011 och en lokal 
workshop i Karlstad 2013. Konferenserna skiljer sig åt på så vis att de äger 
rum på olika platser, med olika deltagare och med en tidsmässig räckvidd om 
fyra år. Samtidigt syftar alla konferenser till olika typer av ”policylärande” 
och kan tolkas som ett sätt att mobilisera policy.  

Jag har också visat hur policy sätts i rörelse genom olika typer av texter 
producerade av den regionala klusterorkestern, som också presenterats på de 
konferenser som analyserats.  I dessa texter sätts ”Värmland” som plats och 
modell på olika sätt i rörelse. Det handlar om forskningsbaserade böcker, 
DVD-filmer och Youtube-filmer, vetenskapliga artiklar publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter, rapporter, utvärderingar och internationella 
benchmarking-rapporter. Vidare diskuterar jag i denna kontext hur den 
regionala klusterstrategi som tagits fram kan förstås som ett arrangemang 
som produceras genom dessa praktiker, ett relationellt språkspel mellan olika 
positioner, platser och ”politiska nivåer”.   

Analysen avslutas med policyregimens aktörskapande praktiker där jag 
argumenterar för att tre positioner produceras som sanningssägare som kan 
tala med legitimitet. Dessa positioner är vetenskapligt baserade 
legitimitetsanspråk, erfarenhetsbaserade legitimitetsanspråk och 
legitimitetsanspråk som baseras på internationell utblick. En central aspekt 
av hur policyregimen reproduceras är att dessa positioner är rörliga och att 
samma människa, plats och organisation kan tala från flera olika positioner.  
En plats, ”Värmland”, och modell, ”Värmlandsmodellen”, kan på så vis 
sättas i rörelse genom vetenskapliga undersökningar (forskning om regionens 
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kluster), genom berättelser om de erfarenheter som vunnits (goda exempel i 
nationella och internationella sammanhang) och genom internationella 
erkännanden (till exempel Regio Stars Awards eller The European Cluster 
Observatorys rankningar). Samtidigt muterar expertisen när den reser, vilket 
innebär att klusterledare blir forskare och tjänstemän, tjänstemän blir 
konsulter och forskare, forskare blir konsulter och offentliganställda. 
Klusterexpertisen är på så vis mobil och rör sig mellan olika positioner, 
mellan olika ”politiska nivåer” och ”politikområden”.  

I relation till Rancieres begreppsanvändning ”röster” och ”oljud” menar jag 
att de röster som hörs i regimen är de som följer prisandets logik. Alla de 
praktiker som utgör policyregimen reproduceras på så vis genom att olika 
positioner legitimerar regimen, utifrån vetenskapliga legitimitetsanspråk 
(forskning visar att Värmland lyckats bygga upp…), erfarenhetsbaserade 
legitimtetsanspråk (Värmland har i tio års tid framgångsrikt arbetat med 
klusterutveckling…) och legitimitetsanspråk baserade på internationell 
utblick (Värmland prisades i Bryssel…). Kritik, vad som skulle kunna förstås i 
termer av politiskt oljud, är sällsynta och bemöts som ideologisk färgad kritik 
av neutral praktik.   
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NYREGIONALISMENS PERFORMATIVITET  
GOVERNMENTALITY, POLICY OCH POLITIKENS PRAKTIKER  

Rationality […] designates the legitimating structure of any government; 
governmental rationality is precisely that which releases governments from 
the need to use physical violence. Rationality is itself a modality of power 
(Brown, 2001, s 114).   

Wendy Brown diskuterar i sin bok Politics out of history hur rationalitet utgör 
en legitimerande struktur för styrning och hur rationalitet på det sättet i sig 
kan betraktas som en av maktens modaliteter. Följande kapitel är en 
övergripande analys av studiens olika delstudier, analysnivåer och material. 
Genom att fokusera på nyregionalismens performativitet fokuserar jag på 
relationen mellan governmentality, kluster som policy och politikens 
praktiker för att belysa den ordning som produceras och reproduceras 
genom ständiga göranden. Det handlar om ordnande av regional politik, 
makt och kunskap. 

Kapitlet är strukturerat i tre delar. För det första diskuteras vad jag kallar 
neoregionalismens janusansikte och hur regioner och regional politik indirekt 
styrs genom olika styrningsteknologier och hur samverkan kan förstås som en 
fantasi som fungerar enande i regionalpolitiken.  För det andra förs en 
teoretisk diskussion om hur dislokation är både ett tillstånd och en händelse i 
en diskursiv struktur. I detta sammanhang utvecklar jag hur detta tar sig 
olika uttryck i olika material och på analysnivåer. Med utgångspunkt i 
analysen av den regionala policyregimen formulerar jag fem principer 
genom vilka policyregimen reproduceras. För det tredje diskuterar jag den 
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ordning som produceras i termer av nätverkspolitik och avslutar kapitlet där 
avhandlingen började, i processen att ta fram en nationell innovationsstrategi 
för Sverige.  

 

NEOREGIONALISMENS JANUSANSIKTE: ”SJÄLVSTYRANDE” REGIONER  

Regionalpolitikens konkurrensrationalitet kan också tolkas i termer av en 
sammansmältning av nyregional och nyliberal rationalitet. Den nyregionala 
rationaliteten har stora likheter med vad som inom governmentality-
forskningen brukar förstås som nyliberal rationalitet, eller avancerad 
liberalism (Miller & Rose, 2008; Rose, 1999). Jag och en kollega har i ett 
liknande empiriskt sammanhang diskuterat relationen mellan nyregionalism 
och nyliberalism på följande sätt:  

Det nyregionala och det nyliberala smälter samman på ett sätt som ibland 
kan verka förvirrande rent terminologiskt. När det gäller nyregionalism 
förstås det nya i sammanhanget oftast inte som en explicit koppling till 
nyliberala praktiker. Vanligt är istället att framställa den nya regionalismen 
i förhållande till en tidigare (gammal) regionalism. På engelska blir det än 
mer tydligt, där termen new regionalism snarare används än neo regionalism, 
vilket vore mer logiskt ifall det som ska tydliggöras är kopplingen till neo 
liberalism (den engelska benämningen för nyliberalism) (Säll & Öjehag 
Pettersson, 2013).  

Nyregionalism som rationalitet smälter på flera sätt samman med vad som i 
litteraturen brukar beskrivas i termer av nyliberal styrningsmentalitet. Det är 
med bakgrund av denna analys som vi menar att begreppet neoregionalism kan 
fånga de uttryck som kännetecknar den regionala tillväxtpolitiken. I analysen 
av den samtida regionalpolitiken som diskursiv matris beskriver jag hur 
regional politik kan rekonstrueras enligt ekvivalenskedjan:  

Regional unicitet – regionalt ansvar – regional mobilisering – 
entreprenörskap – innovation – hållbarhet – regional konkurrenskraft – 
regional tillväxt  

Den globala ekonomin produceras som ett konkurrensutsatt rum där 
nationer konkurrerar om företag, kapital och kunskap. I vad som 
konceptualiseras som en global kunskapsekonomi artikuleras konkurrenskraft 
som lokal. ”Regional mobilisering” krävs för att bygga konkurrenskraftiga 
regioner. Regional mobilisering indikerar också indirekt att det finns en 
extern ”fiende”, någon att mobilisera mot. I den samtida representationen av 
regional politik är denna fiende både andra regioner och staten, men inte 
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minst andra nationer och makroregioner. Under en av intervjuerna i 
Värmland reflekterade respondenten kring att vad han upplever som syftet 
med det regionala klustersamarbetet, ”att mobilisera regional kraftsamling”, 
har konnotationer till militär verksamhet:  

Line: vilka förväntningar har ni på det här samarbetet?  

Klusterledare: Sammantaget är det ju att öka mobiliseringsgraden, det 
låter som en militärövning. Men öka graden av mobilisering.  

Rationaliteten bygger på antagandet att varje region har sina särpräglade, 
territorialiserade, socialt-, ekonomiskt- och kulturellt platsspecifika styrkor 
som genom nätverksbyggande kan utvecklas till konkurrensfördelar. 
Konkurrensrationaliteten innebär på så vis att staten ”drar sig tillbaka” 
utifrån rationaliteten att konkurrenskraft skapas genom regional 
mobilisering, entreprenöriella och risktagande medborgare och eldsjälar. 
Regionen konstrueras på så vis i den nyliberala och nyregionala 
konkurrensrationaliteten som en ”socio-spatial fix for the capitalist system” 
(Larner & Walters, 2002, s 393). Ett exempel, som gavs i analysen av 
regionalpolitik i näringsutskottet, är från riksdagsdebatten när 
näringsminister Ulrica Messing (S) presenterade en ny regional 
utvecklingspolitik och regionala tillväxtprogram som modern arbetsform:  

 […] Vi lever i en globaliserad värld, i en värld där händelser på andra 
sidan jorden påverkar både vår ekonomi och våra tankar bara på tiondelen 
av en sekund. Oavsett om vi vill det eller inte måste både företag och 
människor ta hänsyn till konkurrenter och nya idéer som finns i hela vår 
värld.  

 […] trots de stora skillnader vi ser mellan olika platser i vårt land så finns 
det ändå likheter mellan det som växer och utvecklas. Det är i miljöer där 
innovatörerna, entreprenörerna, eldsjälarna och politikerna samarbetar 
och bygger nätverk som idéerna också får en chans att utvecklas.  

 […] Vi tror inte att tillväxten skapas via politiska beslut. Men vi vet att 
besluten kan avgöra förutsättningarna. Vi vet att tillväxten skapas lokalt. Vi 
vet att det runt om i vårt land finns en otålighet och en väntan på att få 
chansen att förverkliga idéer (Riksdagens protokoll 2001/02:46).  

Analysen visar hur den neoregionala konkurrensrationalitetens hegemoni 
utvecklades under åren då den socialdemokratiska regeringen satt vid 
makten. Nyliberal politisk rationalitet skiljer sig från nyliberal ideologi och 
policy (jämför Larner, 2000). Nyliberal ideologi och policy innebär ofta per 
definition mindre politisk styrning, men från ett governmentalityperspektiv 
problematiseras nyliberalism på ett annat sätt. Ett exempel som diskuterades 
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i avhandlingens inledning är att mindre ”government” inte med automatik 
innebär mindre ”governance”. Styrningen tar sig nya former. Dessa 
tendenser har i tidigare forskning diskuterats i termer av ”roll-back 
neoliberalism” och ”roll-out neoliberalism” (Peck & Tickell, 2002). ”Roll-
back neoliberalism” har en nedbrytande funktion (jämför ”destructive”) 
vilket innebär att staten ”drar sig tillbaka”, avregleras och marknadiseras. 
”Roll-out neoliberalism” har en konstruktiv funktion (jämför ”creative”) 
vilken tar sig uttryck i nya styrformer, och genom att staten delegerar 
beslutsmakt till icke-statliga (eller icke-offentliga) aktörer (Kantola & Squires, 
2012; Peck & Tickell, 2002). 

Roll-back och roll-out neliberalism, skapar komplexa och ibland 
motsägelsefulla styrningsmönster. Detta neoregionalismens janusansikte 
uttrycks också i Ulrica Messings anförande som refererades ovan. Staten drar 
sig i ett hänseende tillbaka (”vi tror inte att tillväxten skapas via politiska 
beslut”). Samtidigt styr staten ”på avstånd” genom att ge regionerna och 
medborgarna ”frihet” att ta ansvar för sin egen utveckling och delegerar 
beslutsmakt till ”nya” aktörer (”det är i miljöer där innovatörerna, 
entreprenörerna, eldsjälarna och politikerna samarbetar och bygger nätverk 
som idéerna också får en chans att utvecklas”). 

Den neoregionala rationaliteten producerar regionen och dess medborgare 
genom ”roll-out neoliberalism”, vilket innebär att inte enbart företag ska 
vara entreprenöriella, företagssamma, innovativa och risktagande – det ska 
också de politiska subjekten – regionen och dess medborgare. På så vis 
innebär konkurrensrationalitetens element inte enbart ”frihet” för regionen 
och dess medborgare utan också en förväntan om att ”ta ansvar” för sin egen 
utveckling. ”Regionerna” styrs i stor utsträckning indirekt (bland annat av 
staten och EU) ”på avstånd” men också genom ”självstyrning” baserade på 
teknologier så som revision (statististik och andra former av audit så som 
uppföljning och utvärdering), benchmarking, best-practice och 
konkurrensutsatta tävlingar. Inte minst Vinnovas Vinnväxt-tävling är ett 
exempel på det senare, där regioner ställs mot varandra i konkurrensutsatta 
tävlingar för att få statliga utvecklingsmedel. Dessa styrningsteknologier 
innebär att subjekt måste agera på ”rätt” sätt för att belönas, vilket också 
innebär att de anpassar sitt beteende och sätt att tänka – genom 
självstyrning.  

År 2013 ”vann” det värmländska klustret The Paper Province Vinnväxt, en 
vinst som har varit en regional ambition i snart ett decennium, och som 



 229 

innebär finansiering i upp till tio år. Denna tävling kan betraktas som uttryck 
för en neoregional styrningsteknologi. Vinnova beskriver på sin hemsida 
Vinnväxt på följande sätt:  

VINNVÄXT främjar hållbar tillväxt genom att utveckla internationell 
konkurrenskraft inom specifika regionala tillväxtområden. Målet är att 
vinnarna inom loppet av tio år ska ha etablerats som nationellt och 
internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer. Programmet 
förutsätter en aktiv medverkan av aktörer inom näringsliv, forskning samt 
politik och offentlig verksamhet. […] Besluten tas i etapper, där fortsatt 
finansiering baseras på återkommande utvärderingar (Vinnovas 
hemsida).89  

På så vis är Vinnovas Vinnväxt-projekt uttryck för en styrningsteknologi för 
att styra på avstånd, där regionala aktörer organiserar sig på ”rätt sätt” 
(samverkan mellan näringsliv, forskning och politik, vilket är en förutsättning) 
för att få utvecklingsmedel och prestige (det är ju en tävling!).  Samtidigt 
fortsätter revisionen, en annan nyliberal styrningsteknologi, även efter att 
regionerna fått medlen, genom återkommande utvärderingar.90  Från ett 
regionalt perspektiv fungerar också denna typ av vinster som legitimerande 
praktiker.  

Den neoregionala ordning som analyserats (re)produceras i relationen mellan 
regionalpolitikens konkurrensrationalitet och de politiska praktiker, de 
”messy actualities” som omger specifika policyer och program. Den ordning 
som min analys av ”den regionala klusterorkestern” visar på består av 
arrangemang av regionala klusterorganisationer, regionala samverkansorgan, 
universitet, och en rad andra regionalt förankrade organisationer, nationella 
och internationella forskare, konsulter och organisationer, myndigheter och 
departement. Dessa aktörer agerar inom en tämligen stabil institutionell 
ordning där relationerna ständigt reproduceras. Policynätverket som 
arrangemang reproduceras genom att tre positioner artikuleras som 
”sanningssägare”, de som talar utifrån vetenskaplig legitimitet, 

                                            
89 ”Tre nya satsningar får VINNVÄXT-finansiering”, se appendix 3.  

90 En intressant aspekt är att Vinnovas beskrivning av det egna programmet Vinnväxt 
också artikulerar policyregimens aktörsskapande praktiker som också följer prisandets 
logik. I beskrivningen av Vinnväxt artikuleras hur Vinnova var en av de första FoU-
finansiärerna i världen som byggde sin verksamhet på begreppet innovationssystem 
(erfarenhet), och att de med Vinnväxt har visat hur teoretiska begrepp som 
innovationssystem och triple helix kan användas i praktiken (vetenskap), och att 
utvärderingar visats en rad resultat av detta program (erfarenhet) samt att OECD lyft fram 
Vinnväxt som ett föredöme (internationell utblick) (Vinnväxt, 2012).  
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erfarenhetsbaserad legitimitet och med legitimitet baserad på internationell 
utblick. Det är också dessa positioner som i stor utsträckning utgör 
policyregimens röster.  

Regionalpolitikens neoregionala rationalitet och styrningsteknologier 
producerar vad som skulle kunna förstås som en ”administrativ politisk 
process”, som reproduceras genom utvärderingar, uppföljningar, 
benchmarking, nyckeltal och indikatorer. Den diskursiva matrisen för denna 
ordning ifrågasätts och debatteras inte på den offentliga arenan. Ett uttryck 
för den ordning som produceras är politikernas frånvaro inom detta fält och 
frånvaron av agonistiska relationer. 91  Som analysen av regional politik i 
näringsutskottet visat så har frågan i stor utsträckning utvecklats till en icke-
fråga i riksdagen, men det samma kan också sägas om politikerna i 
”regionen”. En respondent från näringsutskottet uttrycker att frågor som rör 
regional tillväxtpolitik ”tar väldigt lite plats i diskussionerna” (intervju, 2012, 
näringsutskottet, mp). Flera respondenter uttrycker att det finns ganska stor 
samsyn i dessa frågor. En av dem uttrycker det på följande sätt: ”det har jag 
märkt i vissa motioner att jag har själv inte kunnat säga om det kommer från 
en moderat eller en socialdemokrat eller en vänsterpartist till och med och 
jag har blivit förvånad när jag lyft på handen och sett vem den kommer 
ifrån” (intervju, näringsutskottet, sd). En annan ledamot formulerar det lite 
annorlunda:  

Alltså när det gäller regional tillväxtpolitik så är det inte så mycket 
pajkastning utan alla anföranden handlar om att man måste se till att alla 
utvecklas. […] Vid sista debatten så fick vi kritik från socialdemokratiskt 
håll att vi inte sett till kompetensförsörjning (Intervju, 2012, 
näringsutskottet, m).  

I detta sammanhang menar jag att en viktig aspekt är hur de olika ”politiska 
nivåerna” sätts i spel i relation till varandra i den regionalpolitiska diskursen. 
Eftersom regionalpolitiken ”regionaliserats” har frågan diskursivt 
organiserats bort från näringsutskottets bord. 92  Flera av ledamöterna i 
näringsutskottet uttrycker också denna rationalitet under intervjuerna, på lite 
olika sätt:  

                                            
91  Chantal Mouffe menar att ett demokratiskt samhälle bör präglas av agonistiska 
relationer. Agonism defineras av Mouffe som ”relations between adversaries”, vilket ger 
upphov till ”conflictual consensus” (Mouffe, 2005).  
92 Många av de ledamöter jag intervjuat är relativt nya i näringsutskottet, med några 
undantag. Flera av dem uttrycker att den fråga som är mest politiserad – konfliktfylld och 
mest diskuterad – är energipolitiken.  
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Man har från regeringens håll varit väldigt tydlig med att regionalpolitik 
måste byggas på plats, det är ingen som ska komma uppifrån och peka 
med hela handen. Utan allt måste ske i samarbete med lokala och 
regionala aktörer. Det är de som är experter på sin region. Och man ska 
inte se till att vissa regioner har svårare än andra, i den bemärkelsen att 
alla har någon särprägel och rikedomar som kan utvecklas och göras till ett 
framgångsrikt koncept. […] Man ska inte betrakta vissa regioner som 
närande och andra som tärande, det skapar bara onödiga spänningar och 
det är inte rättvist heller, schysst, att göra sådana uppdelningar (Intervju, 
2012, näringsutskottet, m).  

Det här med att man från statens sida vill ha den här regionaliseringen det 
är ju både att man vill ha lösningar, men man vill ju också ha någon som 
har ansvaret, som löser en del av den här problematiken innan det ska tas 
på en högre nivå. Sen är det lätt att lämna över pengar till en region och 
säga varsågoda. Så slipper man få problemet högre upp i hierarkin. Så att 
ja, det finns nog olika skäl som hamnat i samma korg för att hitta den här 
lösningen (Intervju, 2012, näringsutskottet, s).  

Från statligt håll kan vi ju besluta i riksdagen om ramar men det är ju inte 
riksdagen som ska bestämma var satsningarna ska göras, det måste ju 
komma underifrån. Det är en politisk åsikt alltså. Det tycker vi är solklart 
att regionerna ska få stå starka och vi vill ju ha ett starkare regionalt 
Sverige. Både ett demokratiskt större utrymme, men att man får ta ett 
större ansvar därmed (Intervju, 2012, näringsutskottet, c).  

Det är dock viktigt att påpeka att denna diskursiva omorganisering av 
ansvar, så som den tog sig uttryck i läsningen av näringsutskottets 
betänkanden, också byggde på deltaganderationalitetens logik då de 
regionala tillväxtprogrammen infördes. Den nyregionala 
konkurrensrationalitetens element regional mobilisering, regionalt 
egenansvar, entreprenörskap och konkurrenskraft var således inte 
hegemoniska vid detta tillfälle. I stor utsträckning byggde meningsskapandet 
också på element så som lokalt deltagande, lokalt inflytande, jämställdhet och 
demokrati. Utifrån analysen av regional politik i näringsutskottet har jag dock 
argumenterat för att konkurrensrationaliteten kan förstås som hegemonisk i 
samtida representationer av regional politik. I regionen tar sig detta uttryck i 
termer av att ”regionen” produceras som en enhet som måste stå stark i 
relation till externa krafter, till andra regioner och till staten. Detta menar jag 
kan tolkas i termer av den neoregionala konkurrensrationalitetens 
styrningsteknologier, där politiker reglerar sig själva utifrån den rationalitet 
som präglar detta fält. En regional politiker uttrycker självstyrningen på 
följande sätt:  
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Från Region Värmlands sida så är ju lite grann ambitionen att vi inte ska 
vara partiskiljande, vi ska ju försöka att samverka. Det är ju det som gör 
den här rollen som jag har nu lite annorlunda, för tidigare så var man ju 
väldigt tydligt opposition eller majoritet och hittade saker att slåss om, där 
man verkligen kan vara riktigt oeniga och sådär. Här gäller det att hitta 
enighet för att Värmland ska kunna utvecklas och dra åt samma håll. Så 
att vi tillsammans är starkare mot andra externa aktörer, andra regioner 
som jag sa förut, mot staten. Så rollen att vara regionalpolitiker i den här 
organisationen är ju lite mer diplomati än partipolitik, det är ju att hitta det 
som förenar snarare än tvärt om (Intervju, 2010, politiker, Region 
Värmland).  

En annan regional politiker uttrycker att det är viktigt att partier och 
kommuner är överens så att det regionala tillväxtarbetet är förutsägbart. 
Politiken bör inte ”störas” av skiftande opinioner eller som ett resultat av 
allmänna val (Intervju, 2012, politiker, Region Värmland). Citaten belyser 
den diskursiva ordning och de gränser genom vilka ”politik” produceras 
diskursivt i den neoregionala ordningen. Det anses inte finnas utrymme för 
debatt och konflikt i ”regionen” som avpolitiserat rum. Denna självreglering 
kan också relateras till den intervju jag hade med en politiker i 
regionfullmäktige. Respondenten reflekterade under intervjun kring vad hon 
beskrev som en samstämmig uppfattning att ”regionala frågor” bör man vara 
överens om och inte debattera offentligt ” – det har blivit så att det här är en 
regional fråga så den ska inte debatteras” (Intervju, 2012, politiker, 
regionfullmäktige). En annan aspekt av frånvaron av debatt och 
konflikterande ståndpunkter i regionalpolitiken menar jag kan förstås i 
relation till samverkan som fantasi.  

 

Samverkan som fantasi  

Det finns på en specifik punkt stora likheter mellan intervjuerna jag gjort 
med ledamöter i näringsutskottet och med de intervjuer jag gjort med 
regionala politiker, men också allt annat material som analyserats. I detta 
avsnitt fokuserar jag på intervjuerna med politiker i näringsutskottet. I alla 
intervjuer återkommer en berättelse som skulle kunna förstås som en fantasi 
som binder samman alla de krav som ställs på regional politik.93 Berättelsen 

                                            
93 Fantasi är det diskursteoretiska begrepp jag diskuterade i avhandlingens teorikapitel och 
som är en central aspekt i upprätthållandet av en hegemonisk regim – och menar jag – 
även den specifika hegemoniska styrningsmentalitet som präglar regionalpolitiken. En 
”fantasi” ”täcker över” verkligenhetens och sociala relationers kontingenta karaktär (det 
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handlar om behovet av samverkan, samverkan mellan offentlig sektor, 
näringsliv och akademi. Detta är en berättelse som är intensiv och frekvent 
inom det fält som regional politik utgör. Berättelsen inkorporerar vad som 
brukar beskrivas som tre politikområden: regionalpolitik, utbildningspolitik 
och forskningspolitik som skapar ett ”innovationspolitiskt fält”. Samverkan är 
ständigt återkommande utgångspunkter och argument i intervjuerna:  

Och självfallet kommer man in på det här att det måste vara mer 
samverkan mellan forskning och industrin. […] Det säger ju också Svenskt 
Näringsliv och dem man pratar med, kommer i kontakt med (Intervju, 
2012, näringsutskottet, sd).  

Alltså det har pratats väldigt mycket om just samverkan mellan 
universitet/högskolor och företag och det civila samhället. Så från moderat 
håll har man helst sett till att frågor löses på den nivå där människor är 
nära berörda. Ett gott exempel är Skåne där Region Skåne både som 
offentlig upphandlare när det gäller sjukvård och också som den 
myndighet som driver regionens utveckling framåt. De jobbar väldigt 
mycket i strategisk samverkan med Köpenhamnsregionen, det är också en 
story i alla moderata skrifter, hur det området har regional, inomregionalt 
samarbete eller vad det nu heter (Intervju, 2012, näringsutskottet, m).  

Det knyter an till det jag sa, nämnde tidigare, samverkan mellan 
universitet, forskarvärlden, och näringslivet. Det är lika viktigt mellan 
beslutsfattare och forskning (Intervju, 2012, näringsutskottet, mp).  

En skiljelinje [mellan partierna] är att vi från socialdemokraterna i alla år 
tryckt på vikten av samarbete med näringslivet och universitetet […]. Vi 
vill lyssna på näringslivet: Vad är det för något de behöver ha? Vad har de 
för synpunkter på innovationstänket? Vad är det man behöver ha för att få 
snurr på det? Och det känner jag, men nu vet jag inte vad de [regeringen] 
sitter och håller på med men. Statsministern har ju till och med kallat 
näringslivet för särintressen, så det blir ju jättemärkligt det här. Så för att få 
fram en bra innovationsstrategi så behövs det samarbete, diskussion mellan 
politiken, universitetsvärlden och näringslivet (Intervju, 2012, 
näringsutskottet, s).   

Jag tror det är jätteviktigt att man kopplar samman [näringsliv och 
forskning] och att man ser nyttan av att få med det offentliga samhället i 
den utveckling som ska leda framåt till innovationer (Intervju, 2012, 
näringsutskottet, c).  

Vi vill göra den här samverkan mellan de olika aktörerna akademi, 
näringsliv och offentlig sektor (Intervju, 2012, näringsutskottet, v).  

                                                                                                                         
politiska) och beskrivs inom diskursteorin som en hegemonisk regims ideologiska 
dimension. Det är i diskursteoretisk bemärkelse den kraft som ”griper” subjekt och säkrar 
deras samtycke.  
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Samarbete för mig, det är ett överordnat mål (Intervju, 2012, 
näringsutskottet, s).  

Samtliga utskottsledamöter argumenterar utifrån denna logik – att 
samverkan leder till innovation, konkurrenskraft och tillväxt. Samma fantasi 
artikuleras av de tre regionala politiker i Värmland som jag intervjuat, men i 
ett regionalt sammanhang. En av politikerna ger också uttryck för bilden av 
Värmland som framgångsrik region i betydelsen att man här byggt upp en 
god samverkan och samsyn, som också bekräftats av OECD som 
expertorganisation med internationell utblick, av externa ”policy-turister” 
samt på europeiska konferenser:   

Det måste ha varit i slutet av hösten det dök upp en grupp från östra 
Turkiet som hade bjudit hit sig därför att de hade hört talas så mycket om 
det här med klustersamverkan och tyckte det var oerhört spännande. […] 
De hade åkt hit för att se på samverkan mellan regionen, klustren, 
universitetet. […] Det var ju lite spännande. Alltså det vet ju du som håller 
på och forskar om det här men vårt klustersamarbete, eller ja vårt, men det 
klustersamarbete som finns här i regionen är ju uppmärksammat – mycket 
uppmärksammat. Vi var ju med i den här stora OECD-rapporten. Jag var 
med en gång till Karlsruhe där vi var inbjuda till en stor konferens, just 
angående kluster, massor av människor. Alla visste ju vem Mats Williams 
var [Vd för The Paper Province]. Han höll ett seminarium och det var så 
välbesökt så han fick hålla det två gånger. Det är ju lite intryck, eller 
avtryck, som spontant uppstår ute i Europa (Intervju, 2010, politiker, 
Region Värmland).  

I relation till denna fantasi produceras också problematiseringen att Sverige 
är ett land som kämpar med en paradox, närmare bestämt ”den svenska 
paradoxen”. Denna problembild reproduceras i flera olika sammanhang. I 
mitt material artikuleras problemet till exempel på konferenser, under 
intervjuer med regionala aktörer och av respondenter från IVA. Även 
riksdagsledamöterna och regionala politiker berättar om denna paradox. 
Två utskottsledamöter uttrycker det på följande sätt:  

Vi är ju väldigt duktiga på att forska i Sverige men vi är oerhört dåliga på 
att kommersialisera forskningen och att det blir någonting, en vara eller en 
tjänst ute på marknaden (Intervju, 2012, näringsutskottet, v).  

Det är det som du säkert hört från alla som du intervjuat att vi har jättebra 
forskning, vi har forskare som är världsbäst men i omsättningen, i 
kommersialiseringen av upptäckterna, vi har mycket att önska när det 
gäller den biten (Intervju, 2012, näringsutskottet, m).  
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Problemet artikuleras som brist på samverkan mellan akademi och 
näringsliv, eftersom ”forskare inte är entreprenörer” och därför inte kan 
kommersialisera sina forskningsresultat på egen hand. Samverkan artikuleras 
som lösningen på detta problem. Samma problematisering och fantasi 
uttrycks i den regionala kontexten, där Region Värmland och Karlstads 
universitet till exempel upprättat en avsiktsförklaring, ett samarbetsavtal, om 
forskning. Region Värmland finansierar forskning om tio miljoner per per år 
i fem år. Dessa medel riktas till forskningsområden som anses vara av 
betydelse för Värmlands utveckling, främst inom områden av relevans för 
klusterorganisationernas medlemsföretag.94  

Fantasin kan också hjälpa oss att förstå hur ”kluster”, triple helix” och 
”regionala innovationsystem” positioneras inom detta fält och ges mening i 
denna fantasi. En aspekt av fantasins ”ideologiska dimension” är att de 
praktiker som följer denna logik framstår som neutrala, progressiva och goda 
praktiker. Samverkan fungerar som en fantasi på så vis att 
problematiseringen (”för lite samarbete”), och lösningen (”mer samarbete”), 
är något som alla subjekt inom detta fält identifierar sig med. Det gäller allt 
från utskottsledamöter och regionala politiker, till tjänstemän på 
näringsdepartementet, tjänstemän i regionerna, klusterledare och 
företagsledare. I det följande avsnittet beskriver jag hur kluster som policy 
opererar inom ramen för denna fantasi.  

 

Kluster som policy och del av en större fantasi  

”Kluster” analyseras i denna studie inte som en specifik, essensiell, policy. 
När Lagendijk (2001) beskriver att kluster utvecklats till en nodalpunkt – ett 
organiserande tecken – i en nyregional diskurs är det en empirisk iakttagelse 
av nyregional forskning och politik. Klusterpolitik diskuteras eller 
problematiseras sällan i ideologiska termer. Ett undantag är Lisa Emilia 
Svensson som beskriver hur ”kluster” bygger på en marknadsliberal 

                                            
94 Detta samarbete mobiliseras sedan i sin tur för att marknadsföra regionens samarbete. 
Exempelvis höll aktörer i ”den regionala klusterorkestern” i flera sessioner på Open Days i 
Bryssel 2013. På Region Värmlands hemsida beskrivs hur Region Värmland och Karlstads 
universitet var inbjudna för att berätta om forskningssamarbetet inom områden som är 
viktiga för näringslivet i Värmland. Bland annat pratade en professor som ingått i den 
grupp som utvärderat avsiktsförklaringen om forskningssamarbete mellan Karlstads 
universitet och Region Värmland. Professorn lyfte i Bryssel satsningen (avsiktsförklaringen 
om forskningssamarbete) som ett gott exempel. Se ”Region Värmland och Karlstads 
universitet samverkar på Open Days” i appendix 3.  
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systemsyn i kontrast till modellen triple helix som bygger på en 
planekonomisk föreställning om utveckling av innovationer (Svensson, 2008). 
På samma sätt har Svenskt Näringsliv i den rapport som tidigare refererats 
problematiserat hur klusterpolitik kommit att utvecklas till ”klassisk 
regionalpolitik” med en ambition om ”regional jämlikhet” (Svenskt 
Näringsliv, 2013).  Jag menar att det är en empirisk fråga huruvida kluster 
som policy är en nyregional och/eller nyliberal policy.  

Hur klusterpolicy representeras på en specifik plats vid en specifik tidpunkt är 
en effekt av politiska processer. Ett exempel på detta är att kluster, så som det 
representerades när det först infördes i propositionen Regional tillväxt för arbete 
och välfärd (1997/98:62) inte i samma utsträckning präglades av nyregionala 
karaktärsdrag som i till exempel den nationella innovationsstrategin 
(Regeringskansliet, 2012). I propositionen från 1998 artikuleras kluster 
snarare inom ramen för ett nationellt ramverk än ett regionalt, samtidigt som 
kluster artikuleras som relationer mellan företag snarare än i termer av 
regional territorialitet och konkurrenskraft:  

Begreppet industriella kluster används för att förstå industriell expansion 
och strukturell förändring och erbjuder en möjlighet att identifiera källorna 
till nationell konkurrenskraft på företagsnivå. Denna teori utgår från antagandet 
att konkurrensfördelar inte enbart förklaras av vilka branscher företag 
tillhör utan snarare av beroendeförhållandet mellan företag som kan ingå i 
olika branscher. Enligt teorin är ett företags möjlighet att förbättra sin 
konkurrenskraft i hög grad beroende av dess lokalisering (Prop. 
1997/98:62, s 24 min betoning).  

Regeringen beskriver i sammanhanget hur nationella och internationella 
investeringar och kunskapsflöden är viktiga för att Sveriges historiska och 
industriella kluster ska utvecklas. Exempel ges också i propositionen på ”ett 
svenskt kluster”, fordonsindustrin, vars värdekedja beskrivs i termer av 
”nationella nätverk” (Prop. 1997/98:62, s 24f). Även om kluster artikuleras i 
en regionalpolitisk proposition, och som en del av den nya regionala 
näringspolitiken, har kluster i detta sammang inte samma nyregionala 
tendenser som i representationen i den nationella innovationsstrategin från 
2012. Utöver att representationen av kluster som policy i den nationella 
innovationsstrategin på ett tydligare sätt artikuleras i nyregionala termer, ”i 
den regionala ekonomin”, är det också en annan form av policy som 
artikuleras (Näringsdepartementet, 2012). Som analysen i kapitel fem, Kluster 
som policy, visat har kluster både representerats som ett sätt att förstå 
näringslivets funktion i termer av värdekedjor och relationer mellan 
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branscher och som ett sätt att organisera samarbete i Sveriges regioner. När 
begrepp som kluster, regionala innovationssystem och triple helix omsatts i 
policy har de i en svensk och värmländsk kontext smält samman på ett sätt 
som gör det problematiskt att skilja dem åt. Kluster, innovationssystem och 
triple helix produceras inom ramen för den fantasi som ”samarbete” utgör i 
regional- och innovationspolitiken. Några exempel på hur kluster artikuleras 
som policy både av en koncernledare och av en politiker kan illustrera detta:  

Man får inte bli förblindad av de här klustren, det är ju det här med 
samarbetsklimat. Sen om man använder kluster som verktyg på något sätt 
för att göra det, det är ju inte namnet kluster som gör det unikt eller bra. 
Utan man har hittat former för att kunna samarbeta bra (Intervju, 2010, 
koncernledare för medlemsföretag i The Paper Province).   

Samarbete är ju samverkan. Någon sa att man kan stava samverkan med 
Ä. Det svider, det gör ont men man måste göra det för att komma framåt 
på något vis (Intervju, 2010, politiker, Region Värmland).  

Exemplen visar på hur inte enbart forskare och tjänstemän argumenterar på 
detta sätt, utan också företagsledare och regionala politiker. Under 
intervjuerna med utskottsledamöterna framkommer att kluster inte 
diskuteras i näringsutskottet, men det är en praktik som alla respondenterna 
känner till. På frågan hur de ser på kluster som strategi svarar fyra av 
ledamöterna till exempel:  

Så samarbete för mig, det är liksom ett överordnat mål. Gör man det i 
klusterverksamhet eller var man än gör det så tror jag att alla, alla kommer 
att vinna på det i slutet (Intervju, 2012, näringsutskottet, s).  

Jag är förvånad att man inte pratar mer om [kluster] och ser den här 
kraften som finns i klustersamarbetet egentligen (Intervju, 2012, 
näringsutskottet, s).  

Under den [korta] period som jag suttit i Näringsutskottet har vi inte pratat 
specifikt om kluster. Jag tror däremot att det finns, som jag uppfattar det, 
en rätt så bred samsyn om nyttan av nätverk och kluster är ju en form av 
nätverk (Intervju, 2012, näringsutskottet, mp).  

[Om det är diskuterat vet jag inte] men det är redan accepterat som 
företeelse. […] Det är väldigt viktigt att vi har kluster och mindre företag 
som samarbetar och utvecklas så att vi inte tappar den kompetens och de 
stora företagen väljer att lägga sin verksamhet, produktion och inte minst 
forskning, någon annanstans i världen (Intervju, 2012, näringsutskottet, m).  

Jag tolkar dessa uttryck som att kluster artikuleras som en lösning på 
bristande samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. En 
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fantasi som upprätthåller den neoregionala rationalitetens hegemoni i den 
samtida representationen av regional politik. I mitt material har jag dock 
indentifierat ett tydligt exempel på hur samverkan som fantasi rubbas och 
reaktivering sker, detta beskriver jag i avsnittet nedan.  

 

”Värmlandsmodellen” som fantasi rubbas 

Under år 2009 pågick en process i regionen att ta fram ett gemensamt 
dokument för ett ”Klimatneutralt Värmland”. I processen betraktades 
klusterorganisationerna och deras medlemsföretag som givna parter och det 
bjöds från de offentliga ansvariga aktörernas sida in till en grupp som skulle 
styra arbetet.  

Upprinnelsen till ”Klimatneutrala Vämland” var en klimatproposition från 
regeringen. Regeringen skickade enligt en av intervjupersonerna ut frågan till 
Länstyrelsen hur de skulle klara att leva upp till klimatmålen för år 2050. 
Länsstyrelsen i Värmland satte ihop en arbetsgrupp, där representater för 
klusterorganisationerna inkluderades. Ambitionen var att Värmland skulle 
bli ”bäst i klassen” (Intervju, 2009, klusterorganisation). Processen ledde dock 
till stora konflikter, och till att cheferna på tre stora bruk och medlemsföretag 
skrev en debattartikel i den regionala morgontidningen NWT i juni 2009 
(”Bra initiativ som kan bli bättre”, se appendix 3).  

Två respondenter problematiserade under intervjuerna denna process, dels i 
termer av legitimitet och dels i termer av demokrati. En av respondenterna 
(från en klusterorganisation) problematiserade vilken legitimitet och vilket 
mandat klusterorganisationer har att delta i denna typ av process, främst i 
relation till sina medlemsföretag. Samtidigt uttrycker han att det inte från 
början framgick vad syftet med processen var:  

Det vi höll på med då var att det skulle bli en färdplan för 
Värmlandsmodellen kring energifrågor och fossila bränslen. Och det gick 
inte upp för någon av oss att det var det det handlade om […] Det var inte 
väldigt konkretiserat att målsättningen är att vi ska ha ett 
handlingsprogram och en färdplan som vi sedan handgripligen ska binda 
oss vid (Intervju, 2009, klusterorganisation).  

Kritik riktas mot att protokoll inte fördes, vilket innebar att det inte gick att 
reservera sig mot beslut och att det i efterhand varit svårt att gå tillbaka och 
titta på processen. Här utspelar sig en maktkamp, i slutna rum. Eftersom jag 
deltog som deltagande observatör vid denna tidpunkt bad jag en av mina 
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”dörröppnare” till fältet att fråga om jag kunde vara med på ett av dessa 
möten. Efter att han frågat den aktuella gruppen framgick att detta inte var 
önskvärt, man ville hålla det ”litet och högt i tak”.  

Det offentliga ”krävde” att klusterorganisationerna skulle skriva på ett 
klimatupprop, vilket organisationerna inte ansåg sig ha mandat att göra. Inte 
minst ansågs det stå i direkt konflikt med de stora brukens och koncernernas 
intressen, som har har både nationella och internationella regelverk och 
uppgörelser att förhålla sig till. Flera personer beskriver olika former av 
personliga påtryckningar och att medlemsföretagen var ”jätteupprörda”. Vid 
en intervju med VD:n för ett stort industriföretag beskriver han denna 
process som problematisk från ett demokratiskt perspektiv och är kritisk till 
att det offentliga använder klusterorganisationerna och dess medlemmar på 
detta sätt:  

Man beter sig så från vår motpart, ”nu har vi betalat det här så nu får ni 
vara med och leka”. Men man får ju inte ha ett beteende från 
myndigheterna alltså de måste ju ha respekt för de lagar [angående 
utsläppsrätter] vi verkar under, de är ju väldigt komplexa och det är få som 
är drabbade av dem och då måste man ju ha respekt för det på 
Länsstyrelsen och inte låta sina tjänstemän utöva tillsyn och vara experter, 
utan man måste i den politiska ledningen, i kommunen och regionen, ha 
klart för sig vad det är för typ av verksamheter som bedrivs i länet 
(Intervju, 2010, medlemsföretag, The Paper Province).  

Företagen valde att inte skriva på uppropet. Efter denna konflikt och dessa 
konfrontationer planerades två ”kunskapsdagar” där det skulle bjudas in till 
dialog om dessa frågor:  

Så vår ambition nu då är att vi till våren ska ha ett första lite större 
seminarium som handlar just om de här frågorna kring energifrågor och 
utfasning av fossila bränslen och förutsättningarna för det (Intervju, 2009, 
klusterorganisation).  

Debattartikeln signerad tre chefer inom pappers- och massaindustrin avslutas 
också med en inbjudan till Länsstyrelsen och Region Värmland till fortsatta 
diskussioner om hur Värmland genom sitt klimatarbete på ett bättre sätt kan 
bidra till en hållbar utveckling: ”det vinner vi alla på” (”Bra initiativ som kan 
bli bättre”, se appendix 3). Ordningen stabiliseras.  

Även om policyregimen ”på ytan” framstår som harmonisk och präglad av 
samsyn beskriver en av respondenterna under denna period hur samarbetet 
präglas av ”en strid hela tiden”. Detta kan också förstås i ljuset av den 
process som pågick under den period då intervjuerna genomfördes. 
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Händelsen/processen kan också förstås som ett exempel på hur 
”Värmlandmodellen” som fantasi rubbas och hur de maktrelationer som 
producerar den blir synlig. När makten synliggörs problematiseras också 
ordningen i termer av demokrati och legitimitet, det enda exemplet på när 
dessa värden spontant problematiseras i min analys av den regionala 
klusterorkestern. I nästa avsnitt diskuterar jag hur dislokation kan analyseras 
både som händelse och tillstånd i en regim, och fem principer för hur 
dislokation som tillstånd tar sig uttryck i policyregimen.  

 

EN HEGEMONISK REGIM: DISLOKATION SOM HÄNDELSE OCH 

TILLSTÅND   

Den ansats jag utvecklat visar hur governmentality-analyser kan kombineras 
med analyser av de rör(l)iga politiska praktiker som kännetecknar och omger 
en specifik policy. Som jag diskuterade i avhandlingens teorikapitel bygger 
ofta governmentality-analyser på relativt abstrakta analyser av styrning, och 
det har pekats på ett behov av att också studera de röriga politiska praktiker 
som pågår i dessa bredare diskursiva fält och relationen dem emellan. 
Utifrån min analys av regional politik som fält utvecklar jag i detta avsnitt en 
analys och diskussion om teoretiska och metodologiska implikationer av att 
röra sig mellan olika analysnivåer och material. Analyser av officiella 
dokument tenderar, av naturliga skäl, att visa upp mer enhetliga tendenser i 
en specifik diskurs (även om de naturligtvis kan artikulera motstridigheter, 
och också gör så). Styrkan med att studera också en hegemonisk grupp och 
dess praktiker är att det synliggör de spänningar och konflikter som också 
präglar en hegemonisk regim.  

I avhandlingens teoretiska kapitel beskriver jag hur Laclau argumenterat för 
att dislokation, eller diskursiv rubbning, är både ett tillstånd och en händelse 
i en diskursiv struktur. Jag tolkar detta påstående i relation till att en 
hegemonisk regim aldrig kan etableras, eller fixeras, totalt. Dislokation som 
tillstånd tolkar jag på så vis som att det hela tiden finns en rörelse mellan 
stabilitet och förändring, även i en hegemonisk regim. 95 Samtidigt åsyftar 

                                            
95 Denna relation mellan rörelse och stabilitet diskuterade jag i avhandlingens teorikapitel 
och relaterade till Laclaus diskussion om relationen mellan tomma och flytande 
signifikanter: ”In practice […] the distance between the two is not that great. […] A 
situation where only the category of empty signifier was relevant, with total exclusion of the 
floating moment, would be one in wich we would have an entirely immobile frontier – 
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begreppet dislokation en händelse, då det symboliska systemet genomgår en 
radikal förändring (Laclau, 2005, s 132). David Howarths beskrivning av 
dislokation som händelse och tillstånd menar jag bekräftar denna tolkning:  

It is assumed that all systems of meaning are in fundamental sense lacking 
or incomplete, and this absence or negativity prevents the full constitution 
of discursive structures. Every discursive structure in this perspective is thus 
dislocated, and this […] is evident in particular events that show their 
incompletion. For example, it is assumed that any particular policy regime 
or practice will inhibit inconsistencies or tensions […] (Howarth, 2009, s 
312).  

Begreppet dislokation, tolkat både som tillstånd och händelse i en diskursiv 
struktur, får olika analytiska innebörder beroende på analysnivå och 
empiriskt material. När offentliga dokument analyseras kan dislokation som 
händelse urskiljas och rekonstrueras i materialet. En kraftig sådan rubbning 
kunde urskiljas i analysen av utskottets betänkanden i slutet av 1990-talet. I 
detta skede blev det politiska i regionalpolitiken synligt då tre hegemoniska 
projekt konkurrerade om att försluta denna rubbning genom nya 
representationer. I analysen av kluster som policy (inom forskningen, i 
regeringens program och i regionala policydokument) blir också spåren av det 
politiska (disloklation som händelse) synligt. Det tar sig uttryck i att kluster 
representeras på olika sätt i olika dokument vid olika tidpunkter. Denna form 
av analyser av officiella dokument kan på så vis användas för en genealogisk 
analys av hur hegemoniska praktiker eller uppfattningar inte är så ”neutrala” 
eller ”naturliga” som de kanske kan framstå. De kan också bidra till förståelse 
för de kritiska händelser då diskursiv förändring sker och hur konflikter 
utraderas. I min analys har regionala tillväxtprogram beskrivits som en tom 
signifikant som inkorporerade element ur alla de konkurrerande 
hegemoniska projekt som strävade efter att försluta regionalpolitikens 
rubbning genom nya representationer.  

Dislokation som tillstånd menar jag dock är svårare att analysera utifrån 
denna form av material. Då krävs att vi också riktar ljuset mot hegemoniska 
grupper och de rör(l)iga politiska praktiker genom vilka en regim, och 
dominansrelationer, reproduceras. Vid analysen av den regionala 
policyregimen och de praktiker som utgör den kan också de spänningar, 
konflikter och paradoxer som kännetecknar en hegemonisk regim 

                                                                                                                         
something that is hardly imaginable. Conversely, a pure psychotic universe, we would have 
a pure floating without any partial fixation, is not thinkable either (Laclau, 2005, s 133).   
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synliggöras. Utifrån min analys av policyregimen har jag identifierar fem 
principer för hur dislokation som tillstånd tar sig uttryck och hur nya 
representationer ständigt reproduceras. De fem principerna lyder; regimen 
kräver ständig kultivering; regimen definierar verkligheten; regimen 
inkorporerar motstånd; gemensam rationalitet döljer makten; gemensam 
rationalitet producerar legitimitet. Innan jag närmare beskriver varje princip 
kan det vara viktigt att påpeka att principerna konstruerats med 
utgångspunkt i olika mycket material (i termer av frekvens). Det kan dock 
sägas ligga i regimens karaktär, och principernas innebörd, att så är fallet.  

 

Regimen kräver ständig kultivering  

Jag tolkar de praktiker som analyserats och som utgör en stor del av 
policyregimens praktiker i termer av att regimen kräver ständigt kultivering. 
Kultiveringen sker genom policykonferenser, ”texter” och tävlingar, som 
följer prisandets logik. På så vis reproduceras ständigt de dominansrelationer 
som regimen möjliggör. Denna kultivering bör också förstås i ljuset av 
regionalpolitikens rationalitet (att regioner positioneras som konkurrenter) 
och styrningsteknologier (konkurrensutsatta tävlingar, benchmarking, best-
practice och utvärderingar). Regimens ständiga kultivering är den princip 
som i huvudsak belysts i den empiriska analysen av den regionala 
klusterorkestern.  

 

Regimen definierar verkligheten  

En övergripande läsning av den regionala klusterorkestern visar hur regimen 
definierar verkligheten. Uttryck för denna princip analyseras dock mer 
konkret under rubriken Noices är sällsynta. I detta sammanhang belyser jag hur 
diskursiva spänningar och kritik positioneras som politiskt oljud. Ett annat 
konkret uttryck för att regimen definierar verkligheten vid tillfällen då 
diskursiva konflikter synliggörs är från nationella klusterkonferensen 2011. 
Exemplet visar hur det framgick av en presentation att ”värmländska 
kluster” hade sämre sysselsättningstillväxt än jämförelsegrupperna. Denna 
rubbning stabiliserades dock ögonblickligen genom nya representationer av 
”kluster”.  
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Regimen inkorporerar motstånd 

I analysen har jag argumenterat för att kritik mot policyregimen är sällsynt. I 
de få fall motstånd artikulerats mot den regionala policyregimen 
inkorporeras motståndet i regimen. Den kritiska debattartikel som 
publicerades i den regionala morgontidningen NWT i slutet av 2009 är ett 
av ytterst få exempel på kritik som offentligt riktats mot klusterpolitiken. I en 
intervju med en klusterledare i början av 2010 frågade jag om denna kritik 
och reaktionerna på den samma. Kritiken hanterades genom att kritikerna 
bjöds in till ett ”personligt möte”, vilket jag tolkar som att antagonistiska 
konfrontationer och motstånd snabbt omvandlas till stabila relationer och 
inkorporeras i regimen.96  

 

Gemensam rationalitet döljer makten  

Genom gemensam rationalitet produceras en bild av en objektiv samvaro. 
Inte minst analysen av samverkan som fantasi och kluster som del av en större fantasi 
har synliggjort detta. ”Samverkan” är någonting alla kan ställa sig bakom, en 
fantasi som artikuleras av forskare, konsulter, politiker i regioner och 
näringsutskottet, företagare och företagsledare samt tjänstemän av alla de 
slag. Det enda exemplet på tydlig maktkritik i mitt material är händelsen som 
beskrivits under rubriken Värmlandsmodellen som fantasi rubbas. Genom denna 
konflikt synliggörs de diskursiva spänningar som präglar samverkan som 
fantasi och regimen som helhet. När diskursiva spänningar och konflikt 
artikuleras (så som fallet i processen ”Klimatneutrala Värmland”) synliggörs 

                                            
96 Ett annat, mer implicit resultat som pekar på samma tendens men som inte givits 
utrymme i den tidigare analysen är från en intervju med en tjänsteman på Region 
Värmland. Han berättar hur vissa kommuner, och särskilt Arvika kommun, varit kritiska 
till finansieringen av klusterorganisationerna: ”där har vi ett ständigt motstånd. Men nu 
tror jag att vi har löst det för nu har vi kommit underfund med att Arvika också kanske kan 
dra nytta av det här arbetet och då tycker jag att jag hör ett annat ljud i källaren ganska 
snabbt ” (intervju, 2010, tjänsteman, Region Värmland). Ytterligare ett exempel, som 
delvis sträcker sig utanför min analys av policyregimen är den mest spridda kritiken mot 
Michael Porters klusterbegrepp. Artikeln, Deconstructing clusters, skriven av Ron Martin och 
Peter Sunley (Martin & Sunley, 2003), refereras i de flesta arbeten om kluster, särskilt då 
kritiken mot begreppet berörs.  I vad som skulle kunna förstås som en hyllningsbok till 
Michael Porter Competition, Competitive Advantage and Clusters – the ideas of Michael Porter kan 
denna tendens, att regimen inkorporerar motstånd, också skönjas.  I bokens tolfte kapitel 
ger Martin och Sunley under titeln Regional competitiveness: clusters or dynamic comparative 
advantage (Martin & Sunley, 2011) en betydligt mindre kritisk bild av klustebegreppet. Det 
analytiskt intressanta i sammanhanget är dock att kritikerna inkorporerats i den regim som 
de tidigare kritiserat.  
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också hur samverkan som fantasi produceras av maktrelationer. Det är också 
vid denna typ av antagonistiska konfrontationer som ordningen ifrågasätts (i 
termer av legitimitet och demokrati).   

 

Gemensam rationalitet producerar legitimitet  

I relation till principen ovan följer att de beslut som präglas av konflikt och 
blottad makt, inte ånjuter samma legitimitet som processer kännetecknade av 
gemensam rationalitet och frånvaro av makt. Dominansrelationer kräver 
således ett kontinuerligt meningsskapande genom (re)producering av 
gemensam rationalitet. Den konflikt som adresserats ovan, om 
”Klimatneutrala Värmland”, omvandlades snabbt till stabila 
dominansrelationer genom anordnandet av möten och 
”kunskapsseminarier” där samtycke kunde organiseras och ordningen 
stabiliseras. Denna princip kan relateras till Wendy Browns (2001) argument 
att rationalitet är styrningens legitimerande struktur, samtidigt som 
diskussionen om dislokation som tillstånd i en regim är ett exempel på hur 
denna rationalitet ständigt måste reproduceras.  

 

Dominans dominerar makt  

Sammantaget belyser de fem principerna hur en regim är ständigt dislokerad 
(präglad av diskursiva spänningar och paradoxer) och kräver kontinuerlig 
organisering av samtycke. Denna organisering av samtycke kan förstås i 
relationen mellan de fem principerna. Flyvbjerg sammanfattade sin analys av 
relationen mellan makt och rationalitet med att makt producerar rationalitet 
och rationalitet makt, men att relationen är asymmetrisk. Makt har, enligt 
Flyvbjerg, tendensen att dominera rationalitet i en dynamisk och 
överlappande relation (Flyvbjerg, 1998). Utifrån min terminologi och 
begreppsanvändning innebär de fem principerna att policyregimen 
reproducerar dominansrelationer och att dominansrelationer reproducerar 
regimen. Samtidigt dominerar dominans över makt då makten när den 
blottas snabbt omvandlas till stabila dominansrelationer. Regimen lyckas på 
så vis inkorporera alla de krav som ställs på den, vilket också innebär att den 
präglas av ständig rörelse. Hegemoni som styre präglas på så vis av en 
ständig relation mellan rörelse och stabilitet. För att synliggöra detta krävs 
dock en analys av de politiska praktiker och uttryck som ständigt pågår inom 
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ramen för en specifik regim. Det är då vi kan se maktens uttryck även i en 
hegemonisk ordning.   

 

NÄTVERKSPOLITIKEN  
Just nu håller på att bli tokig på alla nätverk, nätverk, lobbying, nätverk, 
frukostmöten, företagsbesök, resor hit, resor dit. Jag är en sån gammaldags 
politiker som tycker det är så viktigt, det demokratiska bordet säger jag, 
visst man kan kanske göra såna saker men debatten ska föras runt det 
demokratiska bordet och det är där besluten ska tas och när inte jag tycker 
som dig så kan jag skriva det och reservera mig. Ett ja eller ett nej möts och 
sen är det reservation eller konsensus (Intervju, 2012, politiker, 
regionfullmäktige).  

Citatet är från mitt samtal med den politiker som är både kommunpolitiker 
och som vid tillfället för intervjun också var ersättare i regionfullmäktige i 
Värmland. Respondenten är en av få personer som uttryckt en frustration 
över den nyregionala ordningen och vad som skulle kunna beskrivas i termer 
av en nätverkspolitik med internationell räckvidd. Jag tolkar utsagan som en 
frustration över att regionala frågor anses kräva samförstånd och 
förhandlingar i nätverk. Nätverksordningen innebär också att det inte finns 
utrymme för att uttrycka/markera konflikterande uppfattningar, genom att 
reservera sig mot beslut.  

När politiska frågor inte hanteras av de aktörer som den representativa 
demokratin förespråkar tar sig politiken andra former och arenor. Analysen 
av policyregimens praktiker är ett exempel på hur politik produceras och 
upprätthålls. Den svenska innovationsstrategin är på många sätt belysande 
för den ordning som analyserats i denna studie, inte minst som 
nätverksordning.   

 

Policy som arrangemang: tre innovationsstrategier   

Någon sa att innovationsstrategin inte spelar någon roll, det är bara en 
informationsskrift från ett svagt Näringsdepartement. Jag menar att skriften 
är ett uttryck för nyregionalismens performativitet och hegemoniska 
tendenser i svensk politik i minst tre hänseenden. För det första är 
innovationsstrategin ett illustrativt exempel på hur regional politik kommit att 
inordnas i en övergripande innovationspolitik. För det andra illustrerar den 
en ordning som skulle kunna förstås som nätverkspolitik.  Denna 
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nätverkspolitik bedrivs i frånvaro av maktkritik, där värden som demokrati, 
jämställdhet och jämlikhet kan artikuleras med legitimitet om de görs så 
inom ramen för konkurrensrationalitetens inre logik. För det tredje är 
strategin ett exempel på människors, platsers (modeller) och policys rörlighet, 
i komplexa relationer och nätverk mellan ”politikområden” och ”politiska 
nivåer”, där olika politiska nivåer och platser produceras relationellt.   

Inledningsvis vill jag återknyta till den diskussion som jag reste i 
avhandlingens metodologikapitel om att forskning är som att komma sent in 
i ett samtal. Jag intervjuade människor och läste olika underlagsmaterial och 
bloggar för att försöka få en bild av denna process, efter att jag för första 
gången uppfattat att den var på gång under klusterkonferensen 2011.97 Det 
gick dock snart upp för mig under mina intervjuer att ingen annan heller 
hade fullständig information om vad som skett eller pågick. De samtal och 
intervjuer som jag började genomföra om den nationella 
innovationsstrategin visade snarare att de flesta hade olika och 
fragmenterade bilder och berättelser om denna process. Det framstår till och 
med som att fragmenteringen är dessa (denna – om vi ska prata om den som 
arrangemang) processers främsta karaktärsdrag. För det första har processen, 
utifrån mina empiriska ingångar i fältet, i formell mening organiserats som 
tre enskilda processer där en drivits av IVA ”Underlag till en svensk 
innovationsstrategi”, en av Region Värmland ”Värmlandsmodellen 2.0: 
Klusterstrategi för 2013-2017”, och en av Näringsdepartementet ”Nationella 
innovationsstrategin”. Samtidigt har de flesta av Sveriges län och regioner 
tagit fram liknande regionala strategier och EU och OECD arbetar med 
strategier på samma område. Processen känntecknas, precis som den 
regionala policyregimen, av ett språkspel där olika politiska nivåer sätts i spel 
i relation till varandra.    

IVA startade projektet ”Innovation för tillväxt” år 2009. Enligt 
projektplanen var syftet att sätta innovations- och forskningsfrågor på den 
politiska dagordningen samt att skapa handlingskraft kring hur Sverige ska 
hantera den globala ekonomins utmaningar för att främja näringslivets och 
nationens konkurrenskraft. IVA beskriver hur det på det retoriska planet 
finns en samstämmighet i den politiska debatten kring betydelsen av 
innovations- och forskningsfrågor men att den politiska debatten fokuserar 
på frågor som rör vård, skola, omsorg, integration och brottsbekämpning. 
                                            
97 När jag återkommer till mina intervjuer i Värmland från 2010 är det dock flera personer 
som pratar om denna process. 
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Genom att samla de organisationer, företag och myndigheter som har 
möjlighet att påverka innovations- och tillväxtfrågor var syftet att sätta dessa 
frågor på den politiska dagordningen – och att Sverige skulle ta fram en 
innovationsstrategi. Vid intervjuerna med företrädare för IVA har 
projektledarna beskrivit hur innovationsstrategin i sig inte var målet, utan 
snarare medlet för att skapa ”nationell kraftsamling” och ”a sence of 
urgency” (Intervju, 2012, IVA; Intervju, 2012, IVA).  

IVA:s projekt drevs formellt sett i samarbete med myndigheterna Vinnova 
och Tillväxtverket samt organisationen Svenskt Näringsliv.  Projektet 
engagerade arbetsgrupper bestående av akademiker, företagsledare, 
fackförbund, tjänstemän, intresseorganisationer, stiftelser och myndigheter 
samtidigt som riksdagspolitiker, departement och näringsliv engagerats i 
dialogerna (IVA, 2009, s 3; Intervju, 2012, IVA). I ett pressmeddelade från 
IVA den 18 november 2010 beskrivs hur byggstenarna för 
innovationsstrategin ska komma från Sveriges regioner och att ”det är i 
Sveriges län och regioner som mycket av innovationerna och tillväxten sker 
[…]. Det har gång på gång bevisats genom prestigelösa, mycket effektiva och 
nyskapande samarbeten mellan myndigheter, näringsliv och högskolor ute i 
landet”.98 Regionernas roll i denna strategi är också uttryck för neoregional 
rationalitet – i ”regionerna” mobiliseras tillväxt, och ”regionerna” vet vad 
som krävs.  

Genom att engagera Sveriges län och regioner i processen, bland annat 
genom ”regional dialog”, beskriver projektledaren att IVA ville skapa ett 
”underifråntryck” på regeringen. Ett sätt att göra detta var bland annat 
genom ”regional dialog” som hade som ambition att regionerna skulle 
utarbeta nulägesanalyser och regionala innovationsstrategier (Intervju, 2012, 
IVA). Som beskrivits i tidigare kapitel höll Värmland, och SLIM-projektet, 
en workshop på IVA i juni 2010 där man visade upp sitt arbete med 
klusterutveckling, och sin metod för att mäta resultaten. Samtidigt var en stor 
delegation av 15 departementstjänstemän i Värmland för att lära sig av 
Värmlandmodellen. Berättelsen om Värmland inspirerar på så vis till IVA:s 
innovationsstrategi, som i sin tur legitimeras genom regionernas delaktighet 
och stöd. Samtidigt används IVA:s och departementens uppmärksamhet för 

                                            
98 Pressmeddelandet finns på IVA:s hemsida, se ”Framstående representanter från hela 
landet i innovationsdialog med departement” i appendix 3.  
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legitimering i det regionala tillväxtarbetet i Värmland genom 
pressmeddelanden, dokumentation och debattartiklar i regionen (se kapitel 
sex, En regional policyregim). Den svenska innovationsstrategin fungerar sedan i 
sin tur legitimerande i det fortsatta regionala tillväxtarbetet. På så vis sätts 
berättelser om andra ”politiska nivåer” i rörelse, samtidigt som samma 
aktörer rör sig mellan dessa olika ”nivåer” och organisationer:  

• I Värmland sätts den regionala klusterstrategin i ett nationellt och europeiskt 
sammanhang, i relation Sveriges ”innovationsstrategi” och EU:s strategi för ”smart 
specialisering” (Region Värmland, 2012). I en utvärdering av samarbetet mellan 
Region Värmland och Karlstads universitet, som också inkluderar den regionala 
klusterstrategin artikuleras till exempel hur: ”A key challange (and indeed, 
opportunity) for Region Värmland is to align its policy tools and programmes with 
the wider policy framework set on the supranational level through Europe 2020 
and Horizon 2020 and on the national level through the ”The Swedish Innovation 
Strategy” (Evaluation of the Cooperation between Region Värmland and Karlstad 
University, 2013, s 5).  

• I IVA:s underlag till en svensk innovationsstrategi sätts denna i relation till de 
svenska regionernas strategier, innovationsstrategier i andra länder, i EU och 
OECD (IVA, 2011).   

• I den nationella innovationsstrategin sätts strategin i relation till regionernas 
strategiska arbete, till EU:s strategi för smart specialisering och till OECD:s 
innovationsstrategi (Näringsdepartementet, 2012). 

Alla dessa strategier skulle kunna betraktas som delar av ett större 
policyarrangemang, där aktörer rör sig mellan nätverkets olika noder. Den 
politiska ordning som produceras innebär att dessa strategier produceras i 
fragmenterade relationella processer som är svåra att få både översyn och 
insyn i.  

Socialdemokraterna artikulerade (som jag beskriver i kapitel fyra där jag 
analyserar regionalpolitik i näringsutskottet) i ett betänkande kritik mot 
regeringen över att innovationsstrategin inte förankrats och diskuterats i 
näringsutskottet och riksdagen. Det som är intressant i detta sammanhang är 
att reservationen har stora likheter med den debattartikel 
Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfvén presenterat på DN-
debatt den 24 september 2012, strax innan regeringen först presenterade sin 
innovationsstrategi på IVA den 12 oktober 2012. Stefan Löfvén var också en 
av representanterna i styrgruppen för ”Innovation för tillväxt” och 
ordförande för projektets arbetsgrupp ”Internationalisering och 
omvärldsbevakning” där 13 personer deltog, varav en tjänsteman från 
Region Värmland. Ett av förslagen från arbetsgruppen var Internationalisering 
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av små och stora företag.99 I förslaget skrivs kluster fram som ett sätt att öka 
företagens internationalisering och offentliga exportfrämjande åtgärder. I 
förslaget representeras kluster i termer av branschnätverk, som ett verktyg för 
internationalisering. Stora likheter finns med hur kluster representeras i en 
värmländsk kontext (inte minst titeln på förslaget känns igen från Nationella 
klusterkonferensen 2011):  

Insatser som riktar sig till små och medelstora företag måste utformas och 
prioriteras så att de ger maximal effekt på tillväxt och sysselsättning. 
Regional kännedom om företag i olika branschnätverk är i detta 
sammanhang en styrka. Sådan kännedom finns ofta i anknytning till 
klustersatsningar på regional nivå. Kännedomen om företagen, 
tillsammans med förtroendet hos de företag som ingår i klustret, skapar 
goda förutsättningar för att exportfrämjande åtgärder ska lyckas. 
Åtgärderna bör också koncentreras till sektorer där Sverige redan har en 
stark position […] (IVA, Förslag internationalisering av små och 
medelstora företag, arbetsgruppen internationalisering och 
omvärldsbevaktning).  

I september 2012 skriver Löfven tillsammans med tre andra ledande 
socialdemokrater en debattartikel på DN debatt. Under rubriken Vi presenterar 
en ny affärsplan för Sverige beskrivs bland annat att Socialdemokraterna, om de 
vinner valet 2014, ska sätta innovationer i centrum – innovationsarbetet skall 
hanteras på högsta politiska nivå och ledas av statsministern.100 Samma 
förslag beskrivs i den utskottsreservation där Socialdemokraterna kritiserar 
regeringen för att innovationsstrategin inte överlämnades till riksdagen innan 
den beslutades:  

Sverige behöver en politik för full sysselsättning samt en ny affärsplan för 
att skapa jobb och stärka landets konkurrenskraft. […] På kort tid har flera 
tunga besked kommit om att FoU-jobb lämnar de svenska 
storstadsregionerna. Samtidigt har regeringen lagt ned samarbetsprogram, 
skjutit upp eventuella samarbeten om jobben till valår och avfärdat 
näringslivet som ett särintresse. Regeringen verkar inte förstå fördelarna 
med den svenska samverkansmodellen. Insatser krävs även för ett starkare 
exportfrämjande. Det svenska innovationsarbetet bör lyftas upp till högsta 
politiska nivå och kommer, om Socialdemokraterna vinner valet, att ledas 
av statsministern. Villkoren för innovationer behöver förbättras och därför 

                                            
99 Förslagen från arbetsgrupperna är relativt kortfattade, maximalt fyra sidor per förslag. 
Detta förklarar projektledaren beror på att förslagen skulle vara korta, kärnfulla och enkla 
att ta till sig – för att det skulle kunna skickas till vilken beslutsfattare som helst (Intervju, 
2012, IVA).   
100 ”Vi presenterar en ny affärsplan för Sverige”, se appendix 3.  
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prioriterar Socialdemokraterna strategisk samverkan mellan staten och 
Sveriges framtidsbranscher. En långsiktig forskningsstrategi kommer att 
läggas fast. […] vi [anser] det vara förvånande att regeringens 
innovationsstrategi – när den äntligen presenterades – inte överlämnades 
till riksdagen för förankring, debatt och beslut (2012/13:NU2, s 52f).  

Under rubriken Utmaningar för Sverige artikulerar IVA den problembild som 
Sverige står inför och som jag jag visat är återkommande också i många 
andra sammanhang, bland annat i intervjuerna i näringsutskottet. I 
inledningen refereras till en rad olika rapporter och mätningar från 
Näringsdepartementet, Tillväxtanalys, OECD etcetera. Det argumenteras 
för att ”de index som används oftast inte fångar in vad som benämns som 
den ’svenska paradoxen’: mycket resurser in – få kommersialiserbara resultat 
ut (IVA, 2011, s. 17).” Samverkan som fantasi artikuleras också tydligt i 
IVA:s texter:   

Insikter om värdet av innovationspolitik i vid mening är en förutsättning 
för att vi i Sverige ska få till stånd en kraftfull och dynamisk nationell 
innovationsstrategi som kan göra Sverige till världens främsta 
innovationsmiljö. En sådan strategi kräver ett politiskt ledarskap i samverkan med 
alla andra intressenter i det svenska samhället (IVA, 2009, s 4f min betoning). 

Exemplet med den svenska innovationsstrategin belyser hur 
regionalpolitikens grunder och gränser (re)produceras genom komplexa 
relationella processer där aktörer rör sig mellan olika fält och formar dessa 
genom sin rörlighet. Samtidigt innebär denna ordning att de relationer 
mellan politik/makt/kunskap som reproduceras i regional politik också 
reproduceras i ”innovationspolitiken”.  

Innovationspolitik beskrivs i Regeringens innovationsstrategi som en 
”lärande politik”. Lärande artikuleras på flera olika sätt. Dels artikuleras 
vikten av att erfarenheter från nationell, regional och internationell nivå 
återförs, tillgängliggörs och diskuteras så att lärandet ökar hos aktörer på 
olika nivåer. Detta ska göras genom en utvecklad användning av 
omvärldsanalyser och utvärderingar (Näringsdepartementet, 2012, s 49). Vidare 
skrivs hur Regeringen avser att fortsatt verka för och utveckla en politik för 
ökad innovation som är kunskapsbaserad, grundas på tillgänglig evidens samt tar 
tillvara på lärdomar och goda exempel såväl nationellt som från andra länder 
(Näringsdepartementet, 2012, s 51f). På så vis artikuleras tre olika positioner 
från vilka det är möligt att uttala sig med legitimitet också i 
innovationsstrategin: vetenskapligt baserade legitimitetsanspråk, 
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erfarenhetsbaserade legitimitetsanspråk och legitimitetsanspråk baserade på 
internationell utblick.  

När näringsministern presenterade strategin på IVA:s frukostseminarium 
uttrycktes att arbetet med en nationell innovationspolitik fortsättningsvis ska 
bedrivas genom regionala dialoger, vilka arrangeras av både IVA och statliga 
myndigheter.101 Enligt respondenterna på IVA (Intervju, IVA, 2012) har de 
också blivit ombedda av Näringsdepartementet att fortsätta arbetet med 
innovationsstrategin och projektet ”Innovation för tillväxt”. Det sker genom 
projektet ”Innovationskraft Sverige” som leds av IVA i samarbete med 
Vinnova, Sveriges kommuner och landsting samt Tillväxtverket. På 
Vinnovas hemsida beskrivs hur:  

Projektet ”Innovationskraft Sverige” ska följa upp det arbete som gjordes 
inom "Innovation för tillväxt". Projektet ska bidra till en långsiktig svensk 
innovationspolitik. Projektet leds av IVA och VINNOVA är huvudpartner 
tillsammans med SKL och Tillväxtverket. 

Projektet "Innovation för tillväxt", som löpte mellan 2009 och 2011, har 
tagit fram en rad förslag för att förbättra Sveriges innovationskraft. Nu har 
uppföljningsprojektet startat, ”Innovationskraft Sverige”, där fokus ligger 
på implementering av innovationsarbetet, nationellt, regionalt och 
internationellt. VINNOVA är huvudpartner tillsammans med Sveriges 
kommuner och landsting och Tillväxtverket. Projektet leds av IVA. 

Målet med det första projektet var att få en innovationsstrategi på plats. I 
höst presenterar regeringen sin innovationsstrategi för Sverige. Runt om i 
landet arbetas det dessutom intensivt med regionala innovationsstrategier. 
En viktig uppgift för Innovationskraft Sverige blir att följa, stimulera och 
debattera olika delar av innovationspolitiken. 

En lika viktig uppgift är att engagera. På olika sätt kommer 
Innovationskraft Sverige att involvera innovatörerna. Vad förväntar sig 
företagen egentligen av innovationspolitiken? Vilken stimulans behöver 
verksamheterna inom offentlig sektor för att öka sin innovationskraft? 

I Dagens Industri (21/2) anger Rune Andersson, ordförande i styrgruppen 
för Innovationskraft Sverige, ambitionen med IVA-projektet: ”Jag ser som 
vår uppgift att lyfta innovation på liknade sätt som miljöfrågan har vuxit de 

                                            
101 Näringsministerns presentation och det följande seminariet spelades in och kan på så 
vis ses i efterhand. Se ”Näringsministern presenterar den nationella innovationsstrategin på 
IVA” i appendix 3.  
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senaste 30 åren till något som genomsyrar alla beslut”, (Vinnovas hemsida, min 
betoning). 102 

Innovationsdiskursen, så som den artikuleras i IVA:s innovationsstrategi och 
uppföljande arbete att implementera denna strategi, har tydliga hegemoniska 
tendenser. Det handlar inte enbart om innovationssystem och kluster. 
Bredden på problemrepresentationer och de sektorer som involveras är ett 
tydligt uttryck för innovationsdiskursens hegemoniska karaktär.  
Problematiseringarna gäller allt från skattesystem och offentligt 
utredningsväsende till utbildningspolitik, forskningspolitik och 
regionalpolitik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
102 ”Innovationskraft Sverige ska lyfta innovationsarbetet”, se appendix 3.  
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NYREGIONAL POLITIK, MAKT, KUNSKAP  
SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER 

Nätverkssamhället innebär en informalisering av samhällslivet, där 
formella strukturer och institutioner minskar i betydelse till förmån för ett 
gammalt välkänt fenomen: personliga nätverk (Hasselberg, 2009, s 6). 

 

Vem vill leva i nätverksamhället? är titeln på en av Ylva Hasselbergs essäer i 
samlingen ”Vem vill leva i kunskapssamhället” (2009). Hasselberg menar att 
samhället håller på att informaliseras och avinstitutionaliseras – där de 
informella institutionerna ökar, på de formellas bekostnad. Nätverkslogiken 
bygger på gåvoutbyte, samlande av socialt kapital och personligt förtroende. 
Det postmoderna nätverkssamhället liknar på så vis, enligt Hasselberg, det 
förmoderna samhället. Hon ställer sig frågan vad som händer med ett 
samhälle som inte upprätthåller respekten för formella institutioner, ett 
samhälle som blir mer ”flexibelt” och som tar större hänsyn till individens 
drift att agera i enlighet med sin sociala position och sina sociala band. Hon 
pekar på en påtaglig risk att allt mer resurser ingår i en interpersonell 
bytesekonomi. På så vis ökar risken för högre korruption, lägre rättssäkerhet, 
större utrymme för familjeband och ett mindre genomskinligt samhälle. 
Samtidigt riskerar informaliseringen att leda till en än större klyfta mellan 
den offentliga bilden av hur samhället fungerar och dess reella funktionssätt 
(Hasselberg, 2009).  
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I detta avslutande kapitel diskuterar och reflekterar jag kring avhandlingens 
analyser i relation till tidigare forskning som jag menar har relevans för de 
fenomen som studerats. Kapitlet är disponerat utifrån avhandlingens 
tudelade syfte. Först diskuterar jag avhandlingens empiriska syfte, vilka 
konflikter som utraderats i den samtida representationen av region politik 
och vilken ordning den producerar. När det gäller vilken ordning som 
produceras uppehåller jag mig kring frågor som nätverkspolitikens betydelse 
och de rörliga ”experternas” roll i politiken. Precis som Hasselberg påpekat 
skapar nätverkspolitiken en klyfta mellan den offentliga bilden av hur 
samhället fungerar och dess ”reella” funktionssätt. Detta skapar också 
utmaningar för samhällsvetare som forskar om politisk makt och styrning. 
Jag menar vidare att den ökade förekomsten av resande policyexperter 
skapar ytterligare metodologiska utmaningar när det gäller att förstå politisk 
förändring. Denna diskussion utvecklar jag när jag diskuterar avhandlingens 
andra syfte: att utveckla teoretiska och metodologiska ansatser till hur ”nya” 
former av styrning kan analyseras och studeras.   

 

REGIONALPOLITIKENS DISKURSIVA GRUNDER OCH GRÄNSER   

Analysen av regional politik som diskursiv matris visade att regional politik i 
slutet av 1990-talet präglades av en organisk kris, en kraftig diskursiv 
rubbning, som öppnade upp för konkurrerande hegemoniska projekt. Vid 
denna organiska kris blev också det politiska – regionalpolitikens kontingenta 
karaktär – synligt i debatten. Jag har rekonstrerat tre myter som 
konkurrerade om att försluta denna rubbning, som jag valt att kalla en 
fördelningsrationalitet, en deltaganderationalitet och en 
konkurrensrationalitet. Dessa myter var under perioden som präglades av 
diskursiv rubbning, ”regionalpolitik i otakt”, relativt tydlig knutna till – men 
inte reducerbara till – vissa politiska partiers ståndpunkter.  

Den nyregionala konkurrensrationaliteten har växt fram parallellt med en 
nyliberal rationalitet, som smälter samman till en neoregional 
utvecklingslogik. Den neoregionala konkurrensrationaliteten har också 
särskiljt regional politik från välfärds- och fördelningspolitik. På så vis drar jag i 
detta sammanhang liknande slutsatser som Katarina Tollin gör i sin 
avhandling Sida vid sida. Tollin analyserar den svenska jämställdhetpolitikens 
genealogi genom utskottsbetänkanden och riksdagsdebatter och 
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argumenterar för att det är de borgerliga förslagen som vinner gehör i 
jämställdhetspolitiken (2011, s 162). 

Deltaganderationalitetens frekvens och intensitet under de första två 
perioderna var slående. Demokratisering av regionalpolitiken var en viktig 
rationalitet i den process av meningsskapande som präglade debatten om en 
ökad decentralisering/regionalisering av regional politik i näringsutskottet. 
Inom ramen för deltaganderationaliteten artikulerades också en tydlig 
maktkonflikt mellan kvinnor och män. Det handlade primärt om kvinnors 
bristande representativitet, inflytande och resurser i regionalpolitiken. Denna 
problemrepresentation var under en period så stark och hade så 
hegemoniska tendenser att alla politiska partier förhöll sig till den. Frågan 
drevs dock i huvudsak av vänsterpartistiska företrädare eller kvinnliga 
riksdagsledamöter. I de fall frågan artikulerades av borgerliga partier 
handlade det om att kvinnor också måste inkluderas i de regionala 
partnerskapen, men främst om att fler kvinnor ska bli företagare och 
entreprenörer samt att avregleringar kan skapa utrymme för fler kvinnliga 
entreprenörer. I samband med att jämställdhetsintegrering införs i 
regionalpolitiken kommer frågan dock allt mer att artikuleras i termer av 
behov av mer kunskap, metoder och mätningar.  

Integration var också en fråga som problematiserades i viss utsträckning, 
även om frågan inte hade samma utrymme som relationerna mellan kvinnor 
och män i regionalpolitiken. Invandrare, småföretagare och ungdomar är 
grupper som särskilt pekas ut som viktiga att inkorporera i regionalpolitiken 
och de regionala partnerskapen.  När det gäller maktkritiken i 
deltaganderationalitetens logik gäller denna främst ”könsmaktsordningen”, 
som artikuleras i termer av en relation mellan kvinnor och män där kvinnor 
artikuleras som underordade och missgynnade i relation till män som grupp. 
Invandrare, småföretagare och ungdomar som grupper artikuleras dock inte 
i en makt/konfliktrelation till andra grupper (så som till exempel svenskar, 
storföretag/koncerner, äldre).  

När konkurrensrationaliteten blev hegemonisk inkorporerade den elementen 
”jämställdhet” och ”mångfald” i sin inre logik och gav dem mer begränsade 
innebörder. När kvinnor och invandrare artikuleras som grupper innebär det 
enligt konkurrensrationalitetens inre logik att de artikuleras i termer av 
resurser – att de har något att tillföra som kan bidra till tillväxten. I termer av 
representativitet har det kommit att innebära att det i beslutsgrupper ska 
finnas personer med ”kompetens” i ”jämställdhet” och ”mångfald”. Detta 



 256 

kan vi inte minst se exempel på i den senaste regionala klusterstrategin för 
Värmland (Region Värmland, 2012).  

Ett annat resultat av den empiriska analysen är den roll regionala 
tillväxtprogram spelade för att ena tidigare politiska motståndare – i en 
process mot att organisera samtycke. Jag har identifierat regionala 
tillväxtprogram som en tom signifiknat, som absorberade element ur alla de 
konkurrerande projekt som strävade efter att försluta den disursiva 
rubbningen genom nya representationer. De regionala tillväxtprogrammen 
kunde på så vis göras meningsfulla utifrån fördelningsrationalitetens, 
deltaganderationalitetens och konkurrensrationalitetens inre logiker. I detta 
sammanhang menar jag att de två sistnämnda rationaliteterna spelade allra 
störst roll – genom att de båda förespråkade en regionalisering av regional 
politik, om än utifrån olika logiker. De element ur deltaganderationaliteten 
och konkurrensrationaliteten som regionala tillväxtprogram inkorporerade 
var primärt elementen delaktighet – lokalt inflytande – jämställdhet – 
regional mobilisering – regionalt egenansvar – regional konkurrenskraft. De 
tre första artikulerades primärt utifrån deltaganderationaliteten logik och de 
tre senare utifrån konkurrensrationalitetens – men i debatten smälte 
argumenten ofta samman.  

Den kunskap som sedan började produceras om den nya regionala 
utvecklingspolitiken skapade ett ökat antal diskursiva rubbningar i 
represesentationen av regional politik. Denna rubbning var inte alls av samma 
magnitud som vid den tidigare perioden, de var många, små och kraftfulla. 
Denna kunskap, som primärt producerades av de ny- och ombildade 
myndigheterna, artikulerade primärt en konflikt mellan 
fördelningsrationaliteten och konkurrensrationaliteten. 
Deltaganderationalitetens element benämndes inte i dessa utredningar som 
reproducerade konkurrensrationalitetens utvecklingslogik och förespråkade 
ett ensidigt fokus på tillväxt och konkurrenskraft i regionalpolitiken. Även 
tidigare forskning och analyser av texter producerade av några av dessa 
myndigheter (NUTEK, ITPS, VINNOVA, ISA) visar hur människor av 
olika kön, med olika språk och hudfärg artikuleras som viktiga i termer av sin 
olikhet och att inkludering rationaliseras i termer av att dessa människor kan 
utgöra resurser för tillväxt (Pettersson & Saarinen, 2006). Denna 
essensialisering av kvinnor i regionalpolitiken har också problematiserats av 
andra forskare, utifrån analyser av regionala praktiker, texter från 
myndigheter och regeringens propositioner. Malin Rönnblom och Christine 
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Hudson pekar till exempel på hur denna essensialisering av kön avpolitiserar 
maktrelationer (Hudson & Rönnblom, 2007; Rönnblom, 2002, 2008).  

Slutsatsen av denna analys är att de uteslutningar som den regionala 
utvecklingspolitiken bygger på för det första – och föga förvånande – är 
fördelningsrationalitetens logik (Ek & Tesfahuney, 2008; Hudson, 2005; 
Johansson & Rydstedt, 2010; Johansson, 2013; T. Mitander, Säll, & Öjehag 
Pettersson, 2013). Mer slående är deltaganderationalitetens stora utrymme i 
näringsutskottets debatter om regionalpolitik vid millenieskiftet, men som 
succesivt organiseras in i konkurrensrationalitetens inre logik. De konflikter 
som således utraderas är utifrån den första rationaliteten konflikten mellan 
stad och land, mellan ekonomiskt starka och svaga regioner, mellan glesbygd 
och tätort (jämför Johansson & Rydstedt, 2010; Johansson, 1991). Utifrån 
deltaganderationalitetens logik har deltagardemokratiska element utraderats, 
primärt konflikten mellan kvinnor och män i regionalpolitiken, men också 
”invandrares” och ”ungas” position i regionalpolitiken.  

Den ordning som på så vis möjliggörs bygger på nyliberal och nyregional 
konkurrensrationalitet, där ”regioner” styrs på avstånd och genom 
självreglering. Den politiska rationalitet som kännetecknar 
konkurrensrationaliteten omsätts i handling genom styrningsteknologier som 
utvärderingar, kontraktering, mätningar, regionala jämförelser, tävlingar, 
best-practice och benchmarking.  Den socialdemokratiska regeringen 
argumenterade år 2002 för att denna form av lärande, kunskapsproduktion 
och jämförelser kunde bli kraftfulla verktyg för utveckling och förändring 
(Prop. 2001/02:4). Det samma gjorde alliansregeringen 2012 
(Näringsdepartementet, 2012). I det följande diskuterar jag olika aspekter av 
den ordning som produceras och hur den diskuterats och problematiserats i 
tidigare angränsande forskning. Jag problematiserar särskilt hur 
regionalpolitikens rationalitet och styrningsteknologier, och en hyperrationell 
syn på kunskap, tenderar att leda till att dominansförhållanden reproduceras.    

 

Vem vill leva i nätverkssamhället?  

Den politiska ordning som jag rekonstruerat och analyserat har i tidigare 
forskning diskuterats och analyserats bland annat i termer av 
nätverksstyrning, governance, multi-level governance och post-politisk 
styrning (Ek & Tesfahuney, 2008; Garsten & Jacobsson, 2013; Hooghe & 
Marks, 2001; Hudson, 2005; Johansson & Rydstedt, 2010; Marks, 1993; 
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Newman, 2005; Olsson, 1998, 2003; Pierre, 2009b, 2009a; Rönnblom, 
2013; Sørensen & Torfing, 2008).  I flera sammanhang har dessa former av 
styrning också kopplats samman med New public management (NPM), 
experternas ökade roll i politiken och projektifierad politik (Pierre, 2009a; 
Sjöblom, Löfgren, & Godenhjelm, 2013).   

Jon Pierre skriver bland annat hur ”government departments today 
increasingly solicit policy advice from external sources such as think tanks 
and experts because the in-house expertise has been cut back or 
’outsourced’” (Pierre, 2009a, s 594). På så vis kopplas den ökade 
användningen av ”externa” experter till nedskärningar i den offentliga 
sektorn och byråkratin, i NPMs kölvatten. Experternas ökade roll i politiken 
har också kopplats till post-politiska former av styrning där regional 
planering och policyformulering präglas av ett managementinfluerat 
förhållningssätt som bäst anses lösas genom teknokratiska lösningar. Detta 
maktlandskap har kopplats till löst sammansatta nätverk av ”multinationella 
företag, lobbygrupper, NGO’s, det civila samhället och andra 
intresseorganisationer som operarar från det lokala till det globala planet” 
(Ek & Tesfahuney, 2008, s 102).  

I en europeisk kontext är regionalpolitiken särskilt intressant i detta 
sammanhang då både EU:s och den svenska statens regionalpolitiska arsenal 
utgörs av projektfinansiering, partnerskap/nätverksstyrning, koordinering 
mellan politiska nivåer (MLG) genom vad som beskrivits som postpolitiska 
styrningsteknologier (Garsten & Jacobsson, 2013; Marks, 1993; Olsson, 
2003; Sjöblom, Löfgren, & Godenhjelm, 2013). Med postpolitiska 
styrningsteknologier åsyftas teknologier som ”presuppose the existence of 
consensus rather than conflict as the basis of regulatory efforts; that is, 
regulatory attempts are increasingly premised on perceptions of basically 
harmonious social relationships” (Garsten & Jacobsson, 2013, s 422). Den 
postpolitiska styrningen präglas också av ett ekonomiserat, moraliserat, 
individualiserat förhållningssätt, baserat på valfrihet, frivillighet och eget 
ansvar (Ek & Tesfahuney, 2008; Garsten & Jacobsson, 2013; Mouffe, 2005; 
Rose, 1999). Projektfinansiering, externa konsulter och kontraktspolitik är 
uttryck för kortsiktiga och tillfälliga lösningar inom mer eller mindre 
begränsade tidsramar (Ek & Tesfahuney, 2008; Sjöblom, Löfgren, & 
Godenhjelm, 2013). Sjöblom och kollegor beskriver denna utveckling i 
termer av ”just in time planning” vilken baseras på en tilltro till 
hyperrationalitet: ”Based on a hyper-rational interpretation, temporary 
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organisations constiutute vehicles for flexible, fast and innovative problem 
solving and intervention” (2013, s 3).  

Två analytiska aspekter menar jag är viktiga att ta i beaktande för att förstå 
den ordning som växt fram i den regionala tillväxtpolitiken. Denna ordning 
uppstår bland annat i samspelet mellan regionalpolitikens rationalitet och de 
styrningsteknologier genom vilka den omsätts i handling. Den första aspekten 
är att regionalpolitiken (regioner och regionala utvecklingsprojekt) 
struktureras genom och regleras av visionsarbete, SWOT-analyser (strengths, 
weaknesses and opportunities), trendspaning, benchmarking, kontraktering, 
utvärdering, uppföljning och andra former av ”lärande processer” (jämför 
Rose, 1999). Den andra aspekten är regionalpolitikens 
konkurrensrationalitet, genom vilken regionerna diskursivt sätts i konkurrens 
mot varandra (så som till exempel tar sig uttryck i Vinnovas Vinnväxt-
tävling). För att få medel behöver regionerna visa att de ”förtjänar” dessa. 
Rationaliteten artikulerar att det är centralt för regionerna att ”polera ytan”, 
att marknadsföra regionen och dess styrkor. Denna tendens har till exempel 
Lisa Emilia Svensson adresserat i termer av ett ”glasyrsamhälle” (2008, s 
205). I glasyrsamhället är det fasaden som visas upp och 
framgångsberättelser som sprids. Samtidigt menar Svensson att bristen på 
kritisk analys får som följd att det framgångsrika skalet döljer ett allt mer 
växande tomrum (se också Allen & Cochrane, 2007; Westholm, 2008).   

Från ett politiskt, statsvetenskapligt perspektiv, är det dock viktigt att också 
uppmärksamma vad som växer inom detta ”skal”. Den ökade roll som 
utvärderingar, uppföljningar, bench-marking fått i regionalpolitiken skapar 
en internationell marknad för legitimitet.  Min analys har visat hur dessa praktiker 
legitimerar, reproducerar och kultiverar en specifik policy(regim).  

I policymobilitetsforskningen har jag inte funnit några utvecklade analyser av 
hur marknaden för policy kan förstås i termer av geopolitiska relationer.  En 
fråga som kräver fortsatt forskning är därför hur ”global” markanden för 
policy och legitimitet är. Denna analys menar jag behöver utvecklas 
ytterligare i geopolitiska termer. Diskussionen har förts i relation till 
begreppet mobilitet – ”vem” som är mobil (för en forskningsöversikt se 
McCann, 2011). På samma sätt har begreppet ”kunskapsekonomi” 
problematiseras i geopolitiska termer. Joanne Roberts (2009) analyserar i 
artikeln The global knowledge economy in question såväl forskningen och 
policylitteraturen om ”den globala kunskapsekonomin” och problematiserar 
dess implicita antagande att ”kunskapsekonomin” är global. De beräkningar 
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som gjorts av den globala konsultmarkanden visar till exempel att EU och 
Nordamerika står för cirka 80 procent av denna (Gross & Poor, 2008). Jan 
Olsson har i relation till de europeiska strukturfonderna påpekat att 
resursstarka aktörer tenderar att dominera policyområdet på bekostnad av 
de med mindre resurser. Resurser definieras i detta sammanhang inte enbart 
i termer av finansiella resurser utan också personalresurser, kompetenser och 
kontakter (Olsson, 2003, s 291). Forskning om kluster har på ett liknande sätt 
visat att satsningar på ”kluster” och ”innovationssystem” tenderar att gynna 
redan starka och organiserade intressen (Lindberg, 2010; Pettersson & 
Saarinen, 2006). Föreliggande studie visar också på hur policyregimen 
förkroppsligas av redan resursstarka aktörer och hur dominansrelationer 
reproduceras.  

Utifrån min empiriska analys menar jag att den internationella marknaden 
för legitimitet bör förstås i termer av vad Hasselberg kallat ”en interpersonell 
bytesekonomi” (Hasselberg, 2009, s 26). Denna ekonomi kan också betraktas 
som ”interorganisatorisk” då personer också rör sig mellan olika 
organisationer. Denna mobilitet tycks i sig utgöra en grundläggande praktik 
inom policyfältet som arrangemang och nätverksordning. Klusterexpertisen 
rör sig mellan akademin och konsultvärlden, mellan klusterorganisationer 
och offentliga organisationer och mellan lokala och internationella 
organisationer. Denna utveckling gynnar med stor sannolikhet redan starka 
samhällsgrupper.  

 

Den endimensionella regionen  

Genom den neoregionala konkurrensrationalitetens hegemoni produceras en 
endimensionell bild av ”regionen”.  En övergripande läsning jag gjort är att 
regionen produceras som ett avpolitiserat rum. Denna tolkning gör jag både 
utifrån analysen av regionalpolitik som diskursiv matris och utifrån analysen 
av ett regionalt förankrat policynätverk. I ”regionen” finns varken utrymme 
för konflikt eller skilda intressen. Regionen produceras både som ett 
varumärke (jämför ”Värmlandsmodellen”), och som en enhetlig aktör gentemot 
andra regioner, staten och EU (jämför Ek & Tesfahuney, 2008; Grundel, 
2013; Heldt Cassel, 2008; Säll & Öjehag Pettersson, 2013; Säll, 2011). 
Denna enhet – om den organiseras på ”rätt sätt” – ska producera 
innovationer, konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Erik Westholm har i 
sin analys av Stockholm-Mälarregionen dragit liknande slutsatser utifrån den 
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totala konsensus som präglar den samtida regionalpolitiken (Westholm, 
2008). Han menar att den form av varumärkestänkande som präglar 
regionalpolitiken innebär att partipolitiken tonas ned att att detta står i 
motsats till regionen som en demokratisk arena. Han relaterar implicit denna 
diskussion till politisk stabilitet och förändring genom att konstatera att de 
fåtal slagordsmässiga begrepp (samverkan! innovation! kluster!) som alla 
aktörer förväntas hålla sig till riskerar att bli ett starkt konserverande 
förhållningssätt.  

När regionen produceras som en enhetlig aktör tonas politik för rumslig 
jämlikhet och omfördelning ned (Ek & Tesfahuney, 2008). Utifrån Mustafa 
Dikeçs diskussion om politisering av rum kan regionen förstås som ett 
avpolitiserat rum:  

[…] space become political in that it becomes the polemical place where a 
wrong can be addressed and equality can be demonstrated. It becomes an 
integral element of the interruption of the ‘natural’ (or, better yet, 
naturalized) order of domination through the constitution of a place of 
encounter by those that have no part in that order. The political, in this 
account, is signalled by this encounter as a moment of interruption, and 
not mere presence of power and competing interests (Dikeç, 2005, s 172).   

Den postpolitiska, endimensionella regionen har också en 
avdemokratiserande effekt. Statsvetaren Wendy Brown har diskuterat 
nyliberal avdemokratisering i termer av att politiska problem transformeras 
till individuella problem med marknadslösningar och att värden som 
ansvarsutkrävande och legalitet ersätts av värden som ”god styrning”, 
effektivitet och lönsamhet (Brown, 2006). När regionen produceras som en 
enhet förutsätts också ett enhetligt intresse bland de människor som befolkar 
regionen (för diskussioner om regionalt medborgarskap se till exempel 
Mitander, 2013; Syssner, 2008).   

I inledningskapitlet till avhandlingen beskrev jag utifrån tidigare forskning 
om svensk regionalpolitik hur den opinionsbildande kultur som tidigare 
präglat regionalpolitiken allt mer kommit att tystna (Johansson, 2013).  Den 
samtida representationen av regionen som aktör och enhet ger inget 
utrymme för opinionsbildning och debatt. Den postpolitiska regionen anses 
bäst styras med teknokratiska medel, av teknokrater, där det gäller att hitta 
de ”rätta” lösningarna. Katarina Tollin beskriver, baserat på Wendy Browns 
texter, hur den liberala hegemonin inte kännetecknas av en överväldigande 
acceptans för liberala värden, utan snarare den fullständiga undermineringen 
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av andra alternativ (Tollin, 2011, s 162). Postpolitik är ett uttryck för denna 
tendens. Inte ett uttryck för att politiken försvunnit, men att den tagit sig nya 
former. Postpolitik är politik med andra medel, omdefinerandet av politik 
som ”expertadministrerandets konst” (Ek & Tesfahuney, 2008, s 102). 
Utifrån min analys av policyregimen ”den regionala klusterorkestern” 
synligörs hur tre expertpositioner (re)produceras, från vilka det är möjligt att 
tala med legitimitet om denna ”regionala administration”: expertis baserad 
på vetenskaplig position, expertis baserad på erfarenhetsbaserad position, 
och expertis baserad på internationell utblick.   

Den hyperrationalitet som kännetecknar både ”projektpolitiken” och 
postpolitisk styrning kan också sägas prägla konstruktionen av den 
postpolitiska regionen som kropp. Denna hyperrationella syn på politik och 
kunskap kan problematiseras från många perspektiv, inte minst från ett 
teoretiskt perspektiv (se kapitel två, Att fånga det politiska). Min empiriska studie 
av en policyregim pekar på behovet av att problematisera den 
hyperrationella syn på ”kunskap” och ”lärande” som präglar 
regionalpolitiken. Inte minst den bristande maktkritiken och den nästan 
totala frånvaron av offentlig konfliktartikulering inom regionalpolitiken 
döljer hur dominansrelationer reproduceras och upprätthålls. Jörgen 
Johansson och Johan Rydstedt har tidigare problematiserat obalansen 
mellan konsensus, konflikt och dess betydelse för bristande lärande, 
demokrati och jämställdhet i svensk regionalpolitik:  

Denna obalans mellan konflikt och konsensus utgör ett grundläggande 
styrningsproblem i den regionala utvecklingspolitiken. Obalansen kan 
åtminstone till en del förklara varför det hittintills funnits svårigheter att 
utveckla den demokratiska förankringen, svårigheter att få till stånd en 
verksam jämställdhetsintegrering och svårigheterna att få till stånd ett 
systematiskt lärande i den regionala utvecklingspolitiken (Johansson & 
Rydstedt, 2010, s 148).  

I den empiriska forskningen kan det sägas vara väl belagt att regional politik 
som politik- och policyområde domineras av män (se till exempel Forsberg & 
Lindgren, 2010; Hudson & Rönnblom, 2007; Johansson & Rydstedt, 2010; 
Jonsson & Lindgren, 2013; Lindberg, 2010; Lönnbring m.fl., 2012; 
Pettersson & Saarinen, 2006; Pettersson, 2002; Rönnblom, 2002, 2008). Ylva 
Saarinen har i sin analys av klusterpolitik (utifrån en analys av texter 
producerade av regeringen och myndigheter som NUTEK och VINNOVA) 
belyst hur könade och rasifierade relationer reproduceras i dessa texter. En 
av de slutsatser hon drar är att primärt män framställs som aktörer i kluster 
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och klustersatsningar (som klusterhjältar, klusterentreprenörer, entreprenörer 
och uppfinnare):  

Trots att vikten av relationer och kunskapsöverföring ofta betonas, 
framställs sociala processer ofta som om de vore ”frikopplade från det 
sociala livet”. Det förekommer en rad exempel på att företagen i sig ses 
som de primära aktörerna, inte människorna som arbetar i företagen. När 
relationerna mellan människor diskuteras närmare, vilket sker i några av 
texterna, är skärpan inställd på manliga aktörer, och resonemangen bygger 
på en manlig norm. Människors kön diskuteras sällan och de framstår 
därför som könsneutrala. När kön vid något enstaka tillfälle faktiskt nämns, 
sker det med en fokusering på just kvinnor, vilket ytterligare bidrar till att 
de framstår som könade och avvikande, medan män förblir den könlösa 
normen för vad det innebär att vara människa (Saarinen, 2006, s 87).  

Flera aspekter av Saarinens analys är relevant i relation till den analys som 
jag gjort. För det första så kan det konstateras att den endimensionella 
regionen producerar tämligen endimensionella människor. För det andra 
visar Saarinens analys hur könsrealationer sällan adresseras i den kunskap 
som produceras av myndigheter som NUTEK och VINNOVA.  Genom att 
också analysera debatten om regional politik i näringsutskottet har jag visat 
hur maktrelationer mellan kvinnor och män, och en manlig norm i 
regionalpolitiken, problematiserades tämligen frekvent under den period som 
frågan fortfarande artikulerades som ”politisk” i näringsutskottet. Den 
kunskap som sedan började produceras av ombildade och nybildade 
myndigheter på det regionalpolitiska området adresserade knappt sociala 
relationer mellan människor och än mindre maktrelationer. Det samma kan 
sägas om den kunskap som produceras av den regionala klusterorkestern. I 
de fall dessa frågor diskuteras artikuleras marginaliserade grupper som 
”resurser” för tillväxt. Förskjutningen från ”det demokratiska bordet” till en 
nätverksordning skulle kunna relateras till tidigare forskning som visat att 
kvinnliga ledamöter i riksdagen är bättre på att representera de kvinnliga 
väljarnas situation (Wängnerud, 1997), att marginaliserade grupper gynnas 
av tydliga regelverk (Schierenbeck, 2003) samt att nätverk med begränsad 
insyn och svag politisk närvaro riskerar att reproducera en manlig dominans 
och styrning i den regionala tillväxtpolitiken (Lindgren, 2010; Pierre, 2009b).  

Konkurrensrationalitetens hegemoni i regionalpolitiken och dess effekter kan 
vidare relateras till vad Johanna Kantola och Judith Squires i bredare 
bemärkelse diskuterat i termer av ett skifte från statsfeminism till 
marknadsfeminism. Marknadsfeminismen följer marknadens logik och tar sig 
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bland annat uttryck i ett ökat antal jämställdhetskonsulter och 
jämställdhetsexperter. Det innebär också att politiserade könsrelationer allt 
mer översatts till ekonomiska argument för att legitimera kvinnors 
delaktighet och plats i samhällslivet. Vidare beskriver de hur 
marknadsfeminismen innebär att olika typer av managementteknologier fått 
allt större utrymme: ”analytiska verktyg”, modeller och administrativa 
processer, vilka har en avpolitiserande funktion (Kantola & Squires, 2012).  

Den hyperrationella syn på kunskap och lärande som produceras genom den 
hegemoniska regionalpolitiken innebär vidare att viss kunskap betraktas som 
neutral och objektiv, medan annan kunskap avskiljs som politisk och 
subjektiv. I analysen av debatten om regional politik i näringsutskottet 
synliggjordes till exempel hur Glesbygdsverkets kunskapsproduktion 
artikulerades som politisk samtidigt som den kunskap som följde 
konkurrensrationalitetens logik artikulerades som objektiv, sann kunskap.  
Analysen av relationen mellan politik, makt och kunskap i den regionala 
policyregimen har också illustrerat hur den kunskap om ”regioner”, ”kluster” 
och ”klusterpolitik” som produceras artikuleras som evidensbaserad, 
objektiv, icke-ideologisk och neutral. Samtidigt visar analysen av 
”konferensen” som situerad praktik där forskare, konsulter, tjänstemän och, i 
förekommande fall, politiker träffas hur organisering av samtycke organiseras 
i dessa praktiker och hur hegemonin på så vis reproduceras.  

 

GOVERNMENTALITY, POLICY OCH POLITIKENS PRAKTIKER:  

TEORI MÖTER EMPIRI  

Nätverkspolitik och policymobilitet skapar utmaningar för empiriska studier 
av politik, makt och styrning. Precis som Hasselberg beskriver så skapar 
”nätverkssamhället” en än större klyfta mellan den offentliga bilden av hur 
samhället fungerar och dess reella funktionssätt (Hasselberg, 2009). Som i 
fallet med IVA och regeringens innovationsstrategier så tar sig 
nätverksordningen uttryck som närmast framstår som en formalisering av 
informalisering. Tidigare adresserade jag denna utveckling i termer av ”roll-
out neoliberalism”, där nya ordningar skapas och där staten delegerar 
beslutsmakt till icke-offentliga aktörer. Denna formalisering av 
informalisering tar sig bland annat i uttryck genom att genomförandet av 
den nationella innovationsstrategin läggs på ”entreprenad”, till bland annat 
IVA. Vill vi studera de ”hegemoniska grupper” som förkroppsligar en 
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nätverksordning så krävs tillträde till de personer, nätverk och mötesplatser 
genom vilka politiska praktiker sker i all sin komplexitet. 
Tillträdesproblematik är inte ett nytt metodproblem vid studiet av olika typer 
av eliter (Burnham, 2004; Obelené, 2009) men nätverkspolitik försvårar detta 
ytterligare.  

Än mer problematisk blir situationen vid analysen av den form av policy som 
genomförts i denna studie, där policyaktörerna rör sig i ett policyfält på en 
internationell/global arena. På så vis skapas både utmaningar i att följa dessa 
mobila aktörer men det leder också till en empirisk avgränsningsproblematik 
då mobila ”policyaktörer” rör sig i nätverk som sammankopplar platser, 
organisationer och ”politikområden”. Samtal pågår på alltför många platser 
för att det ska bli meningsfullt att empiriskt greppa någon form av ”helhet”. 
Mer eller mindre formella och informella möten pågår ständigt, på olika 
platser, ansikte mot ansikte eller på distans (telefonkontakt, epost etcetera), 
texter produceras, konferenser arrangeras, strategier planeras.  

De metodologiska diskussioner som förts inom forskningen om 
policymobilitet har på många sätt bidragit till mina analyser. Inte minst från 
perspektivet att både människor, policy och platser sätts i rörelse och att 
dessa rörelser i sig själva är en del av den politiska praktiken.  För att studera 
den rörlighet och fragmentering som kännetecknar den regionala 
klusterorkestern som policyregim har det således varit centralt att kunna få 
tillträde till de möten och konferenser då olika aktörer träffas. Möjligheten 
att resa med dessa aktörer, och på så vis kunna ”följa” aktörer, en policy 
(kluster) och plats (Värmland) har varit värdefullt för de analyser som gjorts. 
Jag ser det som ett resultat i sig de enstaka gånger jag nekades att delta på 
möten (jämför avsnittet ”Värmlandsmodellen som fantasi rubbas”). 

Jag har empiriskt och teoretiskt fokuserat på vad jag karaktäriserar som två 
primära typer av praktiker. För det första hur policyspridning sker på distans 
genom produktionen av olika typer av texter. För det andra genom 
detagande vid de situerade praktiker som policy-konferenser och möten 
utgör. Samtidigt har andra sammanhang jag medverkat vid (möten och 
spontana samtal) givit värdefulla insikter som validerat de analyser jag gjort. 
Av etiska skäl har jag i vissa fall valt att inte ta med dessa, då jag gjort 
bedömningen att det forskningsmässiga bidraget inte överväger de enskilda 
personernas personliga integritet. De praktiker som beskrivits och analyserats 
är av mer ”formell” karaktär; ”formella” intervjuer under informerat 



 266 

samtycke, ”officiella möten” där det stått klart för de berörda att jag bedriver 
forskning om detta fält; samt officiella konferenser och texter.  

Jag har inte studerat hur en specifik policy initierats på en specifik plats 
(jämför till exempel Cook & Ward, 2012 som analyserar en konferens som 
handlar om en ”ny” form av policy i en svensk kontext). Istället kom jag in i 
processen mer än ett decennium efter att klusterpolicy först introducerades i 
regionen. Detta faktum innebär i en bemärkelse att jag faktiskt kom sent in i 
ett samtal, vilket kommit att sätta avtryck i hela studiens upplägg. Studien tog 
sin utgångspunkt i vad jag i teroretiska termer konceptualiserat som en 
policyregim. Det innebär att kluster som policy och regionalpolitiken som 
helhet präglades av en överväldigande hegemoni när jag började min 
forskningsprocess. Jag menar att diskursanalys lämpar sig särskilt väl för 
analyser av denna form av konsensusbemängda, självklara och neutraliserade 
policyfält. Inte minst genealogi som strategi har visat sig användbar för att 
synliggöra det politiska i till synes självklara och ”opolitiska” ordningar. På 
samma sätt har analysen av näringsutskottets betänkanden och debatter 
bidragit till förståelsen för den kontext inom vilken den regionala 
klusterorkestern opererar och för den närmast totala konsensus jag mötte när 
jag gav mig ut i fältet. I nästa avsnitt utvecklar jag detta resonemang och 
effekterna av att röra sig mellan så olika material och analysnivåer.  

 

Att röra sig mellan material och analysnivåer  

Min analys bygger i bred mening på diskursanalytisk teori och metododologi. 
Genom att kombinera governmentality-perspektivet med diskursteorins 
hegemonibegrepp och de metodologiska diskussioner som utvecklats inom 
den framväxande forskningen om policymobilitet har jag utvecklat en 
analytisk ansats för att analysera relationen mellan det större diskursiva fält 
inom vilket klusterpolicy opererar och de rör(l)iga politiska praktiker genom 
vilka en specifik policyregim reproduceras. I analysen har relationen mellan 
politik, makt och kunskap satts i fokus. På så vis möjliggörs två aspekter av 
den form av analys som bland annat Wendy Larner och Tania Murray Li 
pekat på ett behov av – relationen mellan bredare matriser för styrning och 
de ”messy actualities” som en specifik policy präglas av, relationen mellan 
aktörsskapets kontext och det agerande som sker (Larner, 2000; Larner & Le 
Heron, 2002; Li, 2007). Larner har också pekat på hur governmentality-
studier tenderar att studera ”officiella diskurser”, det vill säga material så som 
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regeringars förslag och strategier, och argumenterat för ett behov av att 
studera hegemoniska gruppers diskurser, eller de av oppositionella grupper.  

De två förslagen hänger samman. För att studera de röriga politiska 
praktiker som omger en specifik policy måste vi också närma oss 
hegemoniska (eller oppositionella) grupper. Att på nära håll kunna studera en 
hegemonisk grupp har varit en förutsättning för att kunna analysera 
relationen mellan bredare matriser för styrning och de politiska praktiker 
som omger en specifik policy. Den ansats som jag utvecklat skapar både 
möjligheter och utmaningar.  

Utmaningen med att analysera regional politik som fält handlar om 
avgränsning. Valet att analysera regionalpolitik i näringsutskottet är en 
empirisk avgränsning som gjorts. Regional politik kan betraktas som ett 
arrangemang där regional tillväxtpolitik, utbildningspolitik, forskningspolitik, 
kulturpolitik, infrastrukturspolitik, energipolitik etcetera smälter samman. 
Regionalpolitiken valdes eftersom klusterterminologin introducerades inom 
detta politikområde (eller närmare bestämt vad som då kallades en ny 
regional näringspolitik) och det är också det ”politikområde” som 
traditionellt sett hanterat dessa frågor. Samtidigt har till exempel 
kulturpolitiken och forskningspolitiken allt mer kommit att inordnas i samma 
innovationspolitiska fält som regionalpolitiken, vilket inte minst begrepp som 
den ”kreativa klassen”, ”regionala innovationssystem”, ”triple helix”, 
”kluster” och ”kunskapsekonomin” är uttryck för. Hade till exempel 
utbildnings- och forskningspolitiken analyserats hade en annan berättelse om 
diskursiv kamp och uteslutning rekonstruerats. Min uppfattning är dock att 
det utifrån avhandlingens syfte varit mest lämpligt att studera 
regionalpolitiken som diskursiv matris.  

Av omfångsmässiga skäl har jag också utelämnat EU:s policyer om 
regionalpolitik (och klusterpolicy), en hörnsten i den europeiska 
sammanhållningspolitiken. Sannolikt har denna varit en kraft som påverkat 
att den svenska regionalpolitikens fördelningsrationalitet successivt uteslutits. 
Med detta sagt följer också en reflektion kring näringsutskottets behandling 
av EU:s regionalpolitik, vilken inte givits utrymme i analysen. För det första 
diskuteras EU förvånansvärt lite i utskottets behandling av regionalpolitiken. 
När den så görs är den i många fall av teknisk art: att EU inte tillåter olika 
typer av bidrag, stöd och åtgärder. EU:s regler sätter på så vis ramarna för 
olika typer av regionalpolitiska åtgärder. Troligtvis artikulerades frågan med 
större intensitet när regionalpolitiken fortfarande låg på 
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arbetsmarknadsutskottets bord i samband med Sveriges inträde i EU. Som 
jag nämnde i inledningen till kapitlet om regional politik som diskursiv matris 
så kan omorganiseringen av ansvar från arbetsmarknadsutskottet till 
näringsutskottet i sig betraktas som ett uttryck för diskursiv förändring.  

Min analys visar dock hur den nyregionala konkurrensrationaliteten slår till 
med kraft i samband med de ny- och ombildade myndigheterna på det 
regionalpolitiska, näringspolitiska och innovationspolitiska området. I detta 
sammanhang artikuleras snarare nyregional geografisk och ekonomisk 
kunskap än EU-regler som argument för konkurrensrationalitetens 
regionalpolitik. Samtidigt kan deltaganderationalitetens stora utrymme i 
utskottsdebatten kanske förstås som ett sätt att göra regionalpolitiken politiskt 
meningsfull under de nya förutsättningar som bland annat EU-
medlemsskapet innebar.  

En annan avgränsningsproblematik följer av att studera klusterpolicy som 
fält. Jag har valt att analysera kluster i forskning, i regeringens program och i 
den region som studien tog sin utgångspunkt. Denna genealogiska analys 
bidrog, som tidigare nämnts, till en analytisk distans till fältet. Ett policyfält 
som präglas av vaghet, konsensus och förgivettaganden. Den genealogiska 
läsningen var på så vis en viktig ingång till det fält som studerats. Delstudien 
om kluster som policyregim har skapat flest möjligheter och utmaningar 
under forskningsprocessens gång. Precis som Paul Stubbs beskriver (2005) 
har forskningsprocessen stundtals framstått som osystematisk och intuitiv, 
inte minst när jag först närmade mig fältet. Detta menar jag är en 
konsekvens av att följa en grupp, eller ett nätverk, under en längre period. 
Det är också en effekt av att analytiskt röra sig i ett komplext policyfält; med 
hög rörlighet, som inkorporerar många politikområden, olika typer av 
aktörer och där forskning och politik i många sammanhang smälter samman.  
I många fall har också betydelsen av en specifik utsaga eller händelse blivit 
viktig för min analys långt efteråt, när jag gått tillbaka till fältanteckningar, 
intervjutranskriptioner, debattartiklar och rapporter.  

En annan effekt av mitt angreppssätt, att empiriskt studera regional politik som 
diskursiv matris, kluster som policy och att samtidigt ”följa” en specifik 
policyregim är att det rör sig om ett stort och komplext material. Genom att 
jag rört mig mellan olika analysnivåer har dock också många analytiska 
möjligheter öppnats upp. I det följande reflekterar jag kring några av dessa.  
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För det första så har analysen av utskottsbetänkanden och riksdagsdebatter 
utgjort ett material där regionalpolitiken som diskursiv matris analyseras, 
genom årligen återkommande betänkanden. Regeringens propositioner och 
strategier kommer inte med samma regelbundenhet och ger heller inte 
samma utrymme för diskussion, olika ståndpunkter och röster, i materialet. 
Riksdagsdebatterna ger heller inte alltid samma klarhet då de ofta bygger på 
de resonemang som producerats i betänkandet, samtidigt som de ger den 
enskilda ledamoten möjligheten att utveckla resonemang. Utifrån de tre 
perioder av diskursiv förändring som rekonstruerades valde jag därför att 
också analysera riksdagsdebatten vid dessa tillfällen. Analysen av utskottets 
betänkanden gav kunskap och insikt i hur regionalpolitiken som fält 
utvecklats över tid och genom vilka ”kritiska händelser”. Diskursteorins 
hegemonibegrepp har i detta sammanhang varit behjälpligt i analysen av hur 
processen från konflikt till samförstånd växt fram. Samtidigt har denna 
analys synliggjort de politiska rationaliteter som präglar regionalpolitiken och 
de styrningsteknologier genom vilka rationaliteten omsätts i handling. På så 
vis har en form av analys kunnat göras om vilken ordning som (o)möjliggörs i 
regionalpolitiken.  

För det andra har dessa styrningsteknologier i sin tur visat sig vara centrala 
vid analysen av det regionalt förankrade policynätverk som studerats, och för 
hur regionala aktörer reglerar sig själva genom självstyrning. Nyliberal 
styrningsmentalitet innebär som sagt inte mindre styrning, utan att 
styrningen tar sig nya former. Regionalpolitikens grunder och gränser utgör 
den kontext och den ”scen med begränsningar” på vilken klusterorkestern 
spelar, en scen som både möjliggör och begränsar. Det är också denna aspekt 
som analysen av en hegemonisk grupp och policyregim synliggör – de 
kontinuerliga meningsskapanden och politiska praktiker som är svåra att 
fånga genom analyser av officiella dokument. De små detaljer och uttryck 
som pågår i dessa politiska praktiker har i vissa hänseenden visat sig kunna 
säga mer än hundratals sidor riksdagstryck. Samtidigt kan det vara svårt att 
se dessa små detaljer utan att se till den större kontexten.  

En annan konsekvens av att analytiskt röra sig mellan riksdagstryck (eller 
offentligt tryck) och de politiska praktiker som präglar en specifik policy är 
teoretisk. Vid analysen av utskottets betänkanden har jag identifierat en stor 
diskursiv rubbning (dislokation som händelse) och några mindre, men 
betydelsefulla, sådana. I de politiska uttryck som präglar policyregimen blir 
det dock också empiriskt synligt hur en regim präglas av dislokation som 
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tillstånd, inte minst blir detta tydligt vid möten och konferenser där 
människor träffas, interagerar och pratar om en specifik policy.  Olika 
analysnivåer och material kräver således olika operationaliseringar. I 
analysen av dislokation som händelse och tillstånd (i kapitel sju) kunde en 
annan analys göras av policyregimen än vad som vanligtvis är möjligt i 
skrivet, offentligt tryck.  På så sätt menar jag att ansatsen att röra sig mellan 
olika analysnivåer och typer av material bidragit till hur hegemoni kan 
operationaliseras på olika sätt i olika typer av analyser. På så vis kan också 
olika aspekter av en hegemonisk ordning synliggöras.  

 

Att studera och teoretisera nätverksstyrning    

Statsvetaren Jon Pierre, en av governance-forskningens förgrundsgestalter, 
har argumenterat för att diskussionen om governance idag är teoritung och 
att det saknas empiriska bidrag i detta forskningsfält (Pierre, 2009b, s 54).  
Detta påstående kan framstå som motsägelsefullt i relation till Sørensen och 
Torfings reflektion kring governance-forskningen, där de argumenterat för 
att den hittillsvarande forskningen främst varit empirisk och att ”den tredje 
generationens forskning” om governance bör känneteckas av teoretiskt 
utveckling (Sørensen & Torfing, 2008). Kanske ligger det något i båda 
synpunkterna, från olika perspektiv.  

Mitt syfte har varit att bidra med en empiriskt orienterad analys av 
regionalpolitik som diskursiv matris och de politiska praktiker som det 
argumenterats för behöver komplettera dessa analyser (Larner, 2000; Larner 
& Le Heron, 2002). Genom dessa empiriska analyser har studiens andra 
bidrag möjliggjorts; att utveckla en teoretisk och metodologisk ansats till hur 
nya former av styrning kan analyseras och studeras. I detta sammanhang 
menar jag att avhandlingen har primärt två bidrag. De 
forskningssammanhang som studien primärt adresserar har i huvudsak 
bedrivits inom två olika forskningfält (och vetenskapliga dicipliner).  

För det första kan avhandlingen betraktas som ett teoretiskt bidrag till den 
övervägande geografiska forskningen om policymobilitet och ett artikulerat 
intresse för expertis och kunskap samt dess relation till makt, hegemoni och 
produktionen av ”sanning” (McCann, 2011). Här har begreppet policyregim 
(med utgångspunkt i governmentality-studier och hegemonibegreppet) 
utvecklats för att analysera de kroppar, praktiker och principer som utgör 
och kännetecknar ett specifikt policyfält. Jag har utifrån hegemonibegreppet 



 271 

urskiljt fem principer för hur relationen mellan rörelse och stabilitet tar sig 
uttryck i denna policyregim; regimen kräver ständig kultivering; regimen 
definierar verkligheten; regimen inkorporerar motstånd; gemensam 
rationalitet döljer makten; och gemensam rationalitet producerar legitimitet. 
I detta sammanhang synliggörs också kunskapens roll i kultiveringen av 
regimen och hur regimen definierar vad som räknas som kunskap.  

I tidigare forskning om policymobilitet har frågan om ”vem” som mobiliserar 
policy diskuterats i termer av ”en ny specialistelit” bestående av 
internationella management-konsulter, småskaliga konsulter och arrangörer 
av konferenser, marknadsförare, lokala policyaktörer och informatörer 
(McCann, 2011). Min studie har visat på samma tendenser, men mitt 
angreppssätt har också delvis varit ett annat. För det första har jag visat vilka 
typer av aktörer/organisationer som förkroppsligar en policyregim, för det 
andra har jag fokuserat på hur expertis konstrueras diskursivt. Tre positioner 
från vilka det är möjligt att tala med legitimitet har beskrivits; vetenskapligt 
baserade legitimitetsanspråk, erfarenhetsbaserade legitimitetsanspråk och 
legitimitet baserad på internationell utblick. Analysen av detta 
aktörsskapande och enskilda aktörers mobilitet har också visat hur samma 
person kan tala från olika positioner inom regimen. Den ansats som här 
utvecklats kan förhoppningsvis bidra till fortsatta studier av den 
internationella marknaden för policy och legitimitet samt ”kunskapens” roll 
och ”experternas” position i detta sammanhang.   

För det andra kan den ansats som utvecklats betraktas som ett metodologiskt 
bidrag till den statsvetenskapliga forskningen om governance. Min studie har visat 
hur policy gynnas av att studerats i termer av ett fält och arrangemang där 
det är en empirisk fråga hur ”politiska nivåer”, ”politikområden” och 
”samhällssfärer” produceras relationellt. Genom att röra mig mellan olika 
analysnivåer och material har jag också utvecklat en teoretisk- och 
metodologisk ansats till hur governmentality och hegemoni kan användas i 
policyanalys. Inte minst har governmentality som analytiskt perspektiv 
möjliggjort en analys av hur staten (och EU) styr ”regionerna” och dess 
subjekt indirekt och på avstånd genom specifika styrningsteknologier.  
Ansatsen att kombinera governmentality och hegemoni som perspektiv och 
analytiskt begrepp har på så vis bidragit till en djupgående analys av ett 
governancenätverk, de praktiker och principer som konstituerar det.  

”Regioner” är vidare, trots sin allt mer centrala roll i samhällsbyggandet, 
relativt underbeforskade inom statsvetenskapen (i relation till kommuner, 
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den nationella politiska nivån och det internationell politiska systemet). Detta 
kan tyckas aningen besynnerligt, inte minst med utgångspunkt i att 
”regionerna” kan betraktas som en politisk experimentverkstad. Erik 
Westholm, kulturgeograf, uttrycker detta följande vis:  

Staten har haft behov av att kunna pröva nya sätt att organisera offentlig 
sektor och låtit den regionala nivån utföra experimenten. Där har staten 
kunnat tillåta en upplösning av gränsen mellan offentligt och privat, mellan 
valda mandat och självpåtagna, mellan särintressen och breda intressen. 
Till nästan varje regionalpolitisk åtgärd och ekonomisk stödform finns de 
tillhörande partnerskap och intressen som medverkar i strategier och 
beslutsfattande (Westholm, 2008, s 124).  

Regionalpolitiken är intressant från flera perspektiv. Precis som Johansson 
och Rydstedt (2010) påpekat ”erbjuder” regionalpolitiken en intressant 
forskningsmiljö för studier av demokratins möjligheter och villkor i 
nätverkstyrning genom att den också inkorporerar en rad fält, så som 
näringslivspolitik, kulturpolitik, infrastrukturpolitik, forskningspolitik, 
utbildningspolitik och miljöpolitik. Regioner utgör på så vis en miljö för att 
studera olika former av politik, makt och styrning (se också Rönnblom, 
2013). Regionen erbjuder vidare nya infallsvinklar på frågor som ofta 
adresseras i en ”lokal”, ”nationell” eller ”internationell” kontext (Rönnblom, 
2013). Studier med en regional dimension möjliggör också nya ansatser till 
både samhälleliga och vetenskapliga problem. Policymobilitetsforskningen, 
som primärt bedrivits av geografer, har också i stor utsträckning urbana och 
regionala miljöer som empiriska utgångspunkter för sina metodologiska och 
teoretiska diskussioner. Från ett statsvetenskapligt perspektiv är också 
innovationspolitiken allt annat än välutforskad, och i ett svenskt 
sammanhang är det som sagt svårt att hitta statsvetenskapliga studier av 
detta politiska fält, som blir allt viktigare i Europa, Sverige, men inte minst i 
Sveriges regioner.  

I tidigare forskning där klusterbegreppet och dess roll i politiken analyserats 
har begreppets elasticitet och otydlighet i stor utsträckning artikulerats som 
ett problem, inte minst för möjligheterna att skapa tillväxt (för den mest 
välciterade analysen se Martin & Sunley, 2003). Min analys skiljer sig från 
denna form av läsning och tolkning av kluster som teoretiskt begrepp och 
policy. I detta sammanhang är det också tydligt hur statsvetenskapliga studier 
kan bidra med andra typer av analyser. Till exempel hur politik, makt och 
styrning tar sig uttryck i vad som inom till exempel den ekonomiska 
forskningen främst problematiseras i termer av effektivitet. I denna studie har 
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jag visat hur det som inom forskningen ibland beskrivs som ”ett tomt skal”, 
”ett glasyrsamhälle”, ”bussword” och ”kaotiskt koncept” möjliggör en 
ordning där vissa grupper gynnas och andra missgynnas. Genom att 
analysera det policynätverk som mobiliserar klusterpolicy har jag också visat 
hur klusterbegreppets vaghet också är ett uttryck för dess hegemoni, samt 
hur policyregimen präglas av en ständig rörelse mellan stabilitet och 
förändring (ett uttryck för dislokation som tillstånd).     

I den summerande analysen av policyregimens principer argumenterar jag 
för att policyregimen reproducerar dominansrelationer och att 
dominansrelationer reproducerar regimen, samtidigt som dominans 
dominerar över makt då makten när den blottas snabbt omvandlas till stabila 
dominansrelationer. Det är således en empirisk fråga vilken form av kraft 
som kan rubba denna form av hegemoniska ordning. I föreliggande studie 
har jag studerat en hegemonisk regim genom att följa en hegemonisk grupp. 
En annan empirisk ingång kan vara att studera marginaliserade grupper 
inom en viss policyregim (jämför Forsberg & Lindgren, 2010; Jonsson & 
Lindgren, 2013; Lindberg, 2010; Rönnblom, 2002). Marginaliserade eller 
oppositionella grupper kan fungera som empirisk ingång för att också 
teoretisera kring motståndets praktiker.  
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ENGLISH SUMMARY  

Regional policy in Sweden has gone through a radical shift during the last 
decades. This shift is regularly understood in terms of a shift from 
’government’ to ’governance’, from a redistributive policy to a policy that 
aims to encourage regional innovation, competitiveness and growth. In this 
context, new concepts have been introduced. One of these are ’clusters’, a 
global concept that was introduced in Sweden in the end of the 1990s. In the 
literature on the global spread of policies it has been argued that a market for 
global policies has developed. This is not least evident through the expansion 
of global consultancy firms, such as Monitor, Deloitte, McKinsey and 
Accenture, international policy/management organisations, such as the 
OECD and The European Cluster Observatory, as well as a cosmopolitan 
elite of travelling policy technocrats: researchers, consultants and other 
experts.  

This study departs from these two tendencies and specifically the relation 
between politics, knowledge and power in contemporary forms of regional 
governance. In previous research it has been argued that the change in 
regional policy in Sweden can be understood in relation to the ’New 
regionalism’ orthodoxy (Johansson & Rydstedt, 2010). New regionalism has 
been described in terms of a narrative were ’regions’ are positioned as ’the 
crucial’ for economic development, characterized by ’the normative bias’ 
that the region should be the prime focus of economic policy (Lovering, 
1999). Analytically, it has been argued that new regionalism can be 
understood from three perspectives: as an economic-institutional imperative, 
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as an effect of political mobilisation and as a performative act (Lagendijk, 
2001). This thesis explores the performativity of new regionalism, and the 
relation between knowledge, power and politics in a specific regional-
national context: Sweden-Värmland.  

 

The purpose of the study  

The study has a two-folded purpose. The first part of the purpose is empirically 
oriented: to analyse the expressions of new regionalism in regional policy: 
what contested elements that has been excluded; how conflicts has been 
concealed; and what political order that is produced. Three interconnected 
studies have been carried out in order to fulfil the empirical purpose of the 
thesis.  

In order to analyse elements erased and conflicts concealed the first study 
contributes with an analysis and reconstruction of the debate on regional 
policy in the Committee of industry and trade in the Swedish parliament 
(riksdag) between 1998 and 2013. The second analysis is a genealogy of the 
cluster concept. Departing from a Swedish region the third study contributes 
with an analysis of the practices that constitute and produce a specific policy 
regime – a cluster policy network ’lodged’ in a Swedish region.  

The second part of the purpose is to contribute to the theoretical and 
methodological discussions of ’new’ forms of governance. This discussion, as 
well as the empirical analysis, is inspired by notions of political rationalities, 
governmental technologies and ’regimes of truth’ in the governmentality 
litterature (Rose & Miller; 1992; Miller & Rose, 2008; Dean, 2010), the 
concept of hegemony in discourse theory (Laclau & Mouffe, 1985; Laclau, 
1990; 2005) and methodological discussions developed in the emerging 
literature on policy mobility (McCann & Ward, 2012b). Theoretically, the 
study contributes to discussions on the relationship between governmentality 
and governance – the relations between broader governmental programmes 
and the ’messy political practices’ surrounding a specific policy (Larner, 
2000; Li, 2007).  

 

Theoretical perspective and key concepts  

The study departs from the governmentality literature (Rose & Miller, 1992; 
Brown, 2001; Miller & Rose, 2008; Dean, 2010). Studies of governmentality 
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are engaged in discursive systems or structures that legitimate any 
government. In particular ’political rationalities of government’ and 
’governmental technologies’ are the analytical focus. Political rationalities are 
defined as ’the changing discursive field within which the exercise of power is 
conceptualised, the moral justifications for particular ways of exercising 
power by diverse authorities, notions of the appropriate forms, objects and 
limits of politics’ (Miller & Rose, 1992, p 175). Representation is a crucial 
aspect in this process. A field must be (re)represented to be amenable for 
political deliberation, argument and scheming (Miller & Rose, 2008).  

Political rationalities are closely intervened with theoretical arguments and 
the production of ’truth’ (expressed not least in the production of the 
Foucauldian notion of ’regimes of truth’). As such, expertise and knowledge 
production has a specific function in contemporary forms of governance. 
Political rationalities are in turn translated into ’technologies of government’: 
the programmes, documents and procedures through which authorities 
shape and normalize the conduct, decisions and aspirations of others in order 
to achieve the objects desirable (Miller & Rose, 2008). Technologies for 
indirect forms of governance are regularly addressed in terms of ’government 
at a distance’ and ’government of the self’.  

Despite its usefulness when analysing the legitimatimizing structure of 
government and the technologies employed, the governmentality perspective 
has difficulties handling conflict and change. The concept of hegemony in 
discourse theory is useful from this point of view (Mouffe, 2005; Lacalu, 
2005). Therefore hegemony is used both as an analytic to capture breakages 
(disruptive forces) in the political rationalities of regional governance, as well 
as to analyse the constant dislocation characterizing any hegemonic policy 
regime (Howarth, 2010).  

Among researchers engaged in the field of governmentality studies there is 
an emerging notion that studies of governmentality have neglected the actors 
(hegemonic groups as well as oppositional groups) embodying specific 
regimes. It has also been argued that these studies tend to focus on official, 
government documents rather than the ’messy political practices’ 
constituting any order (Larner, 2000). Tania Li has argued that studies of the 
practices of politics and governmentality studies should be brought in to 
dialog, which could provide insights into how programs of government are 
constituted and contested (Li, 2007). It is within this theoretical discussion 
and empirical research this thesis can be situated. The ambition is to put an 
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analysis of the political rationalities and governmental technologies of 
regional governance in relation to the messy political practices and embodied 
actors, which constitutes the political order (re)produced.  

 

Empirical data and research strategy  

In terms of research strategy regional policy is analysed as a field, a field 
transgressing ’political levels’, ’political areas’ and ’public/private’ divides. By 
empirically departing from a ’cluster policy network’ lodged within a 
Swedish region, cluster policy is analysed as an assemblage of the ’near’ and 
’far’, of global circuits of knowledge, expertise and local relations of power. 
Hence, a cluster policy network (regionally anchored with international 
outreach) and its discursive practices have been analysed. The study of the 
policy regime builds on a broad material. Empirical data has been generated 
through interviews (with respondents engaged in the policy network) and 
participant observations (at policy conferences and meetings) as well as 
different forms of texts (such as text books, cluster research, evaluations, 
benchmarking reports, flyers and regional policy documents). The 
methodological strategy is closely related to the discussion on ’mobile 
methods’ in the literature on policy mobility: following mobile people, places 
and policies (McCann & Ward, 2012a; 2012b).  

The analysis of a regional policy network is analytically related to the 
political rationalities of regional governance. Committee reports from the 
Committee of industry and trade (between the years 1998-2013) have been 
analysed by utilising concepts from the discourse theory of hegemony to 
trace changes in the governmentality of regional governance in Sweden. I 
also draw on elements of hegemony as a political practice and a system of 
rule to analyse what contested elements that have been erased and how 
conflicts have been concealed. The material also includes three 
parliamentary debates in the Swedish riksdag, as well as interviews with 
members of parliament: in the committee responsible for regional growth 
policy (industry and trade).  

As mentioned, in the second study, I perform a genealogy of cluster policy. 
Genealogy is a research strategy that tries to ’problematizing taken-for 
granted assumptions’ (Dean, 2010, s 3). The genealogy of ’clusters’ 
illuminates the political processes and processes of translation entailed in any 
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adoption of the concept. It also illuminates that ’clusters’ are neither a self-
evident, nor a ’neutral’, policy.  

Over all the study draws on a broad material generated during next to five 
years, through interviews, participant observations and collection of different 
forms of documents. 

 

Analysis  

The first study constitutes an analysis of the governmentality of regional 
policy as represented in the Committee of industry and trade between the 
years 1998 and 2013. In the end of the 1990s regional policy in Sweden was 
struck by an organic crisis, i.e. it was dislocated. Three hegemonic projects 
have been identified that tried to suture this dislocation, through new 
representations. These are referred to as a redistributive rationality, a 
participatory rationality and a competitiveness rationality.  

The analysis illustrates how a competitiveness rationality gains influence and 
becomes hegemonic. It also shows how participatory elements (such as 
democracy, power, participation, gender equality and integration) are erased 
in this hegemonic struggle. The competitiveness rationality has also absorbed 
some of these elements within its inner logic and given them a more limited 
meaning, for example ’gender equality’. Gender equality, according to the 
participatory rationality, was articulated in terms of power structures, 
democratic rights and participation. When the competitiveness rationality 
gained influence and became hegemonic, these elements were articulated 
according to the competitiveness rationality. That is, for example, gender 
equality is articulated as a resource for growth, as a method and as a 
competence.  

Furthermore, it is argued that regional growth programs, as introduced in a 
government bill in 2002 played an important role in this process as it took 
the form of an empty signifier, which incorporated and united previously 
conflicting camps. Regional growth programmes could be articulated from 
the internal logic of all three competing rationalities (a redistributive 
rationality, a participatory rationality and a competitiveness rationality). 
Regional growth programmes was a strategy that entailed a further 
decentralisation of responsibilities in regional governance, to regional 
’partnerships’. Knowledge produced by the newly established state 
authorities in the field of regional policy, business policy and innovation 
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policy further functioned as a force that contributed to the settlement and 
hegemony of the competitiveness rationality.  

The second study is an analysis of the genealogy of clusters as policy.  The 
analysis of representations of ‘clusters’ in cluster research, governmental bills 
and regional policy documents illustrates two main representations of 
clusters. These two forms can be referred to as ’business clusters’ and 
’organisational clusters’ (see also Säll, 2012). In the regional context, the 
analysis illustrates that different clusters have been identified in the region 
over time. The analysis further shows how different representations of 
’clusters’ produce different political ’solutions’, empowering different actors, 
not least within a localized context such as ’the region’.  

The third study, the analysis of a regional policy regime, relates to the two 
analyses referred to above. First, the actions of regional policy actors can be 
understood in the context of the political order produced by the 
competitiveness rationality of regional governance. The production of policy 
knowledge is an overarching political rationality of the competitiveness 
rationality, translated into technologies such as benchmarking, regional 
comparisons, competitions, evaluations, contracts and best-practice. Second, 
the policy network analysed is engaged in ’cluster building’ or ’cluster policy’. 
It is argued that the policy network can be understood in terms of a ’regional 
cluster orchestra’ in the sense that it is engaged in a language game (i.e. 
discourse) on a scene of constraints (i.e. discursive order). The empirical 
analysis focuses on: the ’incoming’ and ’outgoing’ embodied actors acting in 
the policy network (primary civil servants, cluster leaders, researchers, 
consultants); and on the practices of the policy regime.  Two main practises 
have been analysed: conferences and the production of texts.  

A crucial aspect of a ’regime of truth’ is who is able to speak, based on what 
criteria of truth and from what position. In the analysis of the policy regime 
it is argued that it is possible to speak legitimately from three positions; based 
on scientific position, based on practical (cluster) experience and based on 
international outlook. The governmental technologies employed in regional 
governance (benchmarking, regional comparisons, competitions, evaluations, 
contracts and best-practice) are substantial parts of the practices and doings 
of the policy regime. Based on the empirical analysis of the regional policy 
network under study (’the regional cluster orchestra’) it is argued that the 
lack of power critique and a hyper-rational representation of knowledge 
produce an international market for legitimacy and that this market 
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reproduce the policy regime and relations of domination. Moreover, the 
‘market’ for policy and legitimacy can be understood in relation to the 
different forms of ‘policy knowledge’ produced within the regime. However, 
it could also be interpreted in relation to travelling policy technocrats and the 
network order produced by personal relations linking policy actors, policies 
and places. It is further argued that this order can, and should, be related to 
the political rationality and technologies of regional policy, where ‘regions’ 
are being discursively set ‘against’ each other, and articulated as singular 
actors. 

 

Contributions  

The thesis contributes with an analysis of the political change in the 
rationality of regional governance, and its logics. It has also analysed a 
hegemonic group within a specific policy regime, a network acting within the 
legitimating structure produced through the competitiveness rationality. The 
‘regional cluster orchestra’ could be understood as a hegemonic regime and 
the empirical analysis also illustrates relations of domination within a 
regional context. The thesis also contributes to the theoretical and 
methodological discussion on how to analyse contemporary forms of 
governance.  

The governmentality perspective is put in relation to the messy political 
practices of a specific order, which open up for new forms of theoretical 
discussions and forms of analysis. One example is how hegemony can be 
understood in relation to dislocation as event and condition in a discursive 
structure. When analysing public documents, governmental bills, reports and 
textbooks, dislocation can be used as a concept to analyse discursive change 
(critical events). However, these forms of empirical data obviously tend to 
reflect uniformity. This does not imply that we cannot identify conflicts, but 
that the written word, and especially public material, tends to produce 
consistencies.  

The analysis of the situated practices of hegemonic groups (such as policy 
conferences and meetings) opens up the possibility to more thorough 
analyses of how a policy regime is constantly dislocated due to its inner 
tensions. From the empirical analysis five principles that constitutes the 
relations between power and domination in the policy regime are put 
forward. These build on the theoretical assumption that dislocation is as a 
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condition in a discursive structure: the regime demands constant cultivation; 
the regime defines reality; the regime incorporates resistance; a mutual 
rationality conceals power; and mutual rationality produce legitimacy. Based 
on this it is argued that the policy regime reproduces relations of domination 
and that relations of domination reproduce the policy regime. However it 
also follows that domination dominates power. When power is exposed (in 
terms of conflict) it is quickly transformed into relations of dominations. 
These are the defining characteristics of the ‘regional cluster orchestra’ as a 
policy regime. 
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Appendix 1: Analyserat material ”regional politik som diskursiv matris” 

 

Riksdagsdebatter:  

Riksdagens protokoll 1998/99:66  

Riksdagens protokoll 2001/02:46   

Riksdagens protokoll 2005/06:88  

 

Utskottsbetänkanden:103  

1998/99:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv  

1998/99:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling  

1998/99:NU6 Vissa näringspolitiska frågor  

1998/99:NU7 Vissa regionalpolitiska frågor  

1999/2000:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv  

1999/2000:NU2 Utgiftsområde Regional utjämning och utveckling  

1999/2000:NU5 Lägesrapport angående de regionala tillväxtavtalen 

1999/2000:NU10 Utvecklingsprogram för kommuner med anledning av 
strukturomvandlingar inom Försvarsmakten  

1999/2000:NU13 Vissa näringspolitiska frågor  

1999/2000:NU14 Vissa regionalpolitiska frågor  

1999/2000:NU17 Vissa organisationsfrågor inom näringspolitiken  

2000/01:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv 

2000/01:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling  

2000/01:NU7 Vissa näringspolitiska frågor  

2000/01:NU10 Vissa EU-frågor  

2001/02:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv  

2001/02:NU2 Regional utjämning och utveckling  

2001/02:NU4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet  

2001/02:NU 12 Vissa näringspolitiska frågor  

2002/03:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv  

2002/03:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling  

2002/03:NU7 Vissa näringspolitiska frågor  
                                            
103 Samtliga betänkanden har lästs, de fetmarkerade har analyserats djupare.  
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2002/03:NU8 Vissa frågor om regional utvecklingspolitik  

2003/04:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv  

2003/04:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling  

2003/04:NU9 Vissa frågor om regional utvecklingspolitik  

2003/04:NU10 Vissa näringslivspolitiska frågor  

2004/05:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv  

2004/05:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling  

2004/05:NU9 Vissa näringspolitiska frågor  

2005/06:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv  

2005/06:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling  

2005/06:NU11 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning  

2005/06:NU12 Vissa frågor om regional utvecklingspolitik  

2005/06:NU 13 Vissa näringspolitiska frågor  

2005/06:NU20 Statens stöd till regional projektverksamhet  

2006/07:NU1Utgiftsområde 24 Näringsliv  

2006/07:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling  

2006/07: NU6 Vissa näringspolitiska frågor  

2006/07: NU7 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2006-2008  

2007/08:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv  

2007/08:NU2Utgiftsområde 19 Regional utveckling  

2007/08:NU5 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning – 
uppföljningsrapport 2007  

2007/08:NU7 Företagsfrämjande insatser  

2007/08:NU8 Vissa näringspolitiska frågor  

2007/08:NU15 Ny förvaltningsstruktur inom näringspolitiken och den regionala 
tillväxtpolitiken  

2008/09:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv  

2008/09:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt  

2008/09:NU13 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2008-2010 

2008/09:NU14 Territoriell sammanhållning  

2008/09:NU16 Vissa näringspolitiska frågor  

2009/10:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv  

2009/10:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt  
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2010/11:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv  

2010/11:NU? Utgiftsområde 19 Regional tillväxt  

2010/11:NU20 vissa näringspolitiska frågor  

2011/12:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv  

2011/12:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt  

2011/12:NU10 Näringspolitiska frågor  

2012/13:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv  

2012/13:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt  

2012/13:NU11 Näringspolitiska frågor 

 

Kompletterande material:  

Nutek (R1999:12) De regionala tillväxtavtalen – en utvärdering av regionernas utkast till 
förslag.  

Proposition 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet.  

Proposition 2008/09:1, utgiftsområde 19.  

Regeringskansliet (2006) En nationell strategi för regional konkurrenskraft och 
sysselsättning 2007-2013 

Regeringskansliet (2007) En nationell strategi för regional konkurrenskraft, 
entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.  

SOU 2000:87 Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande 
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Appendix 2: Analyserat material ”kluster som policy”   

Analyserad klusterforskning:  

Ab. Aziz., Norhashim, M. (2008). Cluster-Based Policy making: Assessing Performance 
and Sustaining Competitiveness. Review of Policy Research, 25 (4), 349-375.  

Ahedo, M. (2004). Cluster Policy in the Basque County (1991-2002): Constructing 
’Industry-Government’ Collaboration through Cluster-associations. European Planning 
Studies, Vol. 12, No. 8, December, 2004.  

Ahedo Santisteban, M. (2006). Business Systems and Clusters Policies in the Basque 
Country and Catalonia (1990-2004). European Urban and Regional Studies, 13 (1), 25-39.  

Andersson, T., Schwaag Serger, S., Sörvik, J., Wise Hansson, E. (2004). The Cluster Policies 
Whitebook. IKED.  

Aranguren, M., Larrea, M., Wilson, J. (2010) Learning from the Local: Governance of 
Networks for Innovation in the Basque Country. European Planning Studies, 18 (1), 47-65.  

Arthurs, D., Cassidy, E., Davis., C., Wolfe., D. (2009). Indicators to support innovation 
cluster policy. International Journal of Technology Management, 46 (3-4), 263-297.  

Bellandi, M., Caloffi, A.. (2010). An analysis of Regional Policies promoting Networks for 
Innovation. European Planning Studies, 18 (1), 67-82.  

Benneworth, P., Henry, N. (2004). Where is the Value Added in the Cluster Approch? 
Hermeneutic Theorising, Economic Geography and Clusters as a Multiperspectival 
Approch. Urban Studies, 41 (5-6), 1011-1023.  

Borrás, S., Tsagdis, D. (2008). Cluster Policies in Europe: Firms, Institutions and Governance. 
Cheltenham: Edward Elgar.  

Burfitt, A., Macneill, S. (2008). The Challenges of Pursuing Cluster Policy in the 
Congested State. International journal of Urban and Regional Research, 32 (2), 492-505.  

Duranton, G. (2009). California Dreamin´: The feeble case for cluster policies. University 
of Toronto.  

Engstrand, Å., Sätre Åhlander, A. (2008). Collaboration for Local Economic Development: 
Business Networks, Politics and universities in Two Swedish Cities. European Planning Studies, 
16 (4), 487-505.  

Executive order 12428. (2011-05-22).   

Gordon, I., McCann, P. (2000). Industrial Clusters: Complexes, Agglomeration and/or 
Social Networks?. Urban Studies, 37 (3), 513-532.  

Hallecreutz, D., Lundequist, P. (2003). Spatial Clustering and the Potential for Policy 
Practice: Experiences from Cluster-building Processes in Sweden. European Planning Studies, 
11 (5), 533-547.  

Henning, M., Moodysson, J., Nilsson, M. (2010). Innovation och regional omvandling: Från 
skånska kluster till nya kombinationer. Malmö: Region Skåne, Näringsliv Skåne.  
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Hospers, G., Beugelsdijk, S. (2002). Regional Cluster Policies: Learning by Comparing? 
KYKLOS: International Review for Social Sciences, 55 (3), 381-402.  

Hospers, G. (2005). ‘Best Practices’ and the Dilemma of Regional Cluster policy in Europe. 
Tijdchrift voor Economische en Sociale Geografie, 96 (4), 452-457.  

Hospers, G., Sautet, F., Desrochers, P. (2008). Silicon somewhere: is there a need for 
cluster policy? I Karlsson, C. (red). Handbook of Research on Innovation and Clusters: Cases and 
Policies. Cheltenham: Edward Elgar. 

Hospers, G., Desrochers, P., Sautet, F. (2009). The next Silicon valley? On the relationship 
between geographical clustering and public policy. The International Entrepreneurship and 
Management Journal, 5 (3), 285-299.  

Huggins, R., Izushi, H. (2011) Conclusion: Porter´s Perspective. I Huggins, R., Izushi, H. 
(red.). Competition, Competitive Advantage, and Clusters: The ideas of Michael Porter. Oxford: Oxford 
University Press.  

Ketels, C. (2009). Clusters, Cluster Policy, and Swedish Competitiveness in the Global Economy. 
Stockholm: Regeringskansliet. Expert report no. 30 to Sweden´s Globalisation Council.   

Ketels, C. (2011) Clusters and competitiveness: Porter´s contribution.  Huggins, R., Izushi, 
H. (red.). Competition, Competitive Advantage, and Clusters: The ideas of Michael Porter. Oxford: 
Oxford University Press.  

Lundequist, P., Power, D. (2002). Putting Porter into Practice? Practices of Regional 
Cluster building: Evidence from Sweden. European Planning Studies, 10 (6), 685-704.  

MacNeill, S., Steiner, M. (2010). Leadership of cluster policy: lessons from the Austrian 
province of Styria. Policy Studies, 31 (4), 441-455.  

Malmberg, A. (2002). Klusterdynamik och regional näringslivsutveckling – begreppsdiskussion och 
forskningsöversikt. Stockholm: ITPS A2002:008.  

Martin, R., Sunley, P. (2003). Deconstructing Clusters: chaotic concept or policy panacea?. 
Journal of Economic Geography, 3 (1), 5-35. 

Martin, R., Sunley, P. (2011). Regional competitiveness: clusters or dynamic comparative 
advantage? In Huggins, R., Izushi, H. (red.). Competition, Competitive Advantage, and Clusters: 
The ideas of Michael Porter. Oxford: Oxford University Press.  

Mattsson, H., (2009). Innovating in Cluster/Clusters as Innovations: The case of the 
Biotechvalley Cluster Initiative. European Planning Studies,17 (11), 1625-1643.  

McCann, P. (2008). Agglomeration economics. In Karlsson, C. (red.). Handbook of Research 
on Cluster Theory. Handbooks of Research on Clusters series, 1. Cheltenham, Northampton: 
Edward Elgar.   

McDonald, F., Tsagdis, D., Huang, Q. (2006). The development of industrial clusters and 
public policy. Entrepreneurship & Regional Development, 18 (6), 525-542.  

Nauwelaers, C., Wintjes, R. (2008). Innovation policy, innovation in policy: policy learning 
within and across systems and clusters. In Nauwelaers, C., Wintjes, R. (red.). Innovation 
Policy in Europe: Measurement and Strategy. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar.  
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Newlands, D. (2003). Competition and Cooperation in Industrial Clusters: The 
Implications for Public Policy. European Planning Studies, 11 (5), 521-532.  

Peck, F., Lloyd, C. (2008). Cluster Policies and Cluster Strategies. In Karlsson, C. (red). 
Handbook of Research on Innovation and Clusters: Cases and Policies. Cheltenham: Edward Elgar.  

Pennington, M., Cohen, S. (1982). Michael E. Porter Speaks on Strategy. Strategy & 
Leadership, 10 (1), 8-39.   

Porter, M., Millar, V. (1985). How information gives you competitive advantage. Harvard 
business review.  

Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. London and Basingstoke: The 
MacMillian Press Ltd.  

Porter, M. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review. 
November/December, 77-90.  

Porter, M. (2008). On Competition. A Harvard Business Review Book. Boston: Harvard 
Business School Press. 

Raines, P. (2001). The Cluster Approach and the Dynamics of Regional Policy-making. 
Regional and Industrial Policy Research Paper.  No. 47. European Policies Research Centre, 
University of Strathclyde.  

Schmiedberg, C. (2010). Evaluation of Cluster Policy: A Methodological Overview. 
Evaluation, 16 (4), 389-412.  

Sölvell, Ö., Lindquist, G., Ketels, C. (2003). The Cluster Initiative Greenbook. Stockholm: Ivory 
Tower AB.  

Sölvell, Ö. (2009). Clusters: Balancing Evolutionary and Constructive Forces. Stockholm: Ivory 
Tower AB.  

 

Nationella politiska program:  

Proposition 1997/98:62. Regional tillväxt – för arbete och välfärd.  

Proposition 2001/02:4. En politik för tillväxt och livskraft i hela landet.  

Proposition 2007/08:1. Budgetpropositionen för 2008; Utgiftsområde 19, Regional utveckling.  

Regeringskansliet (2007). En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och 
sysselsättning 2007-2013.  

Regeringskansliet (2010). Regeringens skrivelse 2009/10:221, Strategiskt tillväxtarbete för 
regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.   

Regeringskansliet (2013). Regeringens skrivelse 2012/13:154. Strategiskt tillväxtarbete för 
regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning – en sammanfattning av ”Nationell strategisk 
rapport för Sverige 2012”.  

SOU 2000:36. Utgångspunkter för 2000-talets regionalpolitik.  
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”Värmländska” policytexter:  

Etableringsregion Karlstad. (1998). Arkivmaterial, Karlstad kommun.  

Etableringsregion Karlstad. (1999). Slutredovisning. Arkivmaterial, Karlstad kommun.  

Länsstyrelsen i Värmland (1999). Sammanfattning: Regionalt tillväxtavtal för Värmland.  

Länsstyrelsen i Värmland (2000). Regionalt tillväxtavtal för Värmland: Näringslivsinriktat arbete för 
värmländsk växtkraft.  

Länsstyrelsen i Värmland, Region Värmland (2003). Hållbar värmländsk växtkraft: 
Tillväxtprogram för Värmland 2004-2007.  

Länsstyrelsen i Värmland, Region Värmland. Hållbar värmländsk växtkraft: Handlingsprogram 
för Värmland från år 2004.  

Länsstyrelsen i Värmland (2005a). Delredovisning till regeringen: Uppdrag att föreslå åtgärder för 
ökad konkurrenskraft, hållbar tillväxt och sysselsättning i LA-regionen Karlstad/Kristinehamn.  

Länsstyrelsen i Värmland (2005b). Delredovisning 2, med ansökan om medel för 2005: Uppdrag att 
föreslå åtgärder för ökad konkurrenskraft, hållbar tillväxt och sysselsättning i LA-regionen 
Karlstad/Kristinehamn.  

Region Värmland (2008). Värmland växer – och känner inga gränser. Regionalt utvecklingsprogram 
2009-2013. Version 1.  

Region Värmland (2012) Värmlandsmodellen 2.0: Klusterstrategi för 2013-2017.  

Länsstyrelsen i Värmland (2005b). Delredovisning 2, med ansökan om medel för 2005: Uppdrag att 
föreslå åtgärder för ökad konkurrenskraft, hållbar tillväxt och sysselsättning i LA-regionen 
Karlstad/Kristinehamn.  

Proposition 2004/05:5. Vårt framtida försvar.  

Ramböll management (2008). Värmland – en kraftsamling för innovation: En processutvärdering av 
programmet Innovation Värmland.  
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Appendix 3: Analyserat material ”en regional policyregim”   

 

Intervjuer Värmland:  

Klusterorganisation  2009-06-22; 2009-10-21; 2010-03-02 

Klusterorganisation  2010-03-05 

Klusterorganisation  2010-02-26 

Kluster organisation  2010-05-05 

Klusterorganisation  2010-03-04 

Medlemsföretag  2010-05-11 

Medlemsföretag  2010-06-02 

Medlemsföretag  2010-05-31 

Medlemsföretag  2010-06-03 

Handelskammaren i Värmland 2010-06-29 

Region Värmland, tjänsteman 2010-03-31 

Region Värmland, tjänsteman  2010-04-08 

Region Värmland, regionråd  2010-04-07 

Region Värmland, tjänsteman 2010-03-23 

Region Värmland, tjänsteman 2010-04-10 

Länsstyrelsen i Värmland, tjänsteman  2010-04-14 

Karlstads kommun, företagslots 2009-02-19 

Karlstads universitet, GIO   2010-04-26 

Karlstads universitet, GIO   2010-04-15 

Karlstads universitet, samverkansdirektör  2009-02-04 

Region Värmland, regionråd  2012-02-06 

Region Värmland, fullmäktigeledamot 2012-02-03 

 

Intervjuer Näringsutskottet:  

Intervju med utskottsledamot (m) 2012-04-25  

Intervju med utskottsledamot (s) 2012-04-24  

Intervju med utskottsledamot (sd) 2012-04-20  

Intervju med utskottsledamot (v) 2012-04-19   

Intervju med utskottsledamot (mp) 2012-05-02   
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Intervju med utskottsledamot (s) 2012-05-02   

Intervju med utskottsledamot (c) 2012-05-09   

 

Intervjuer innovationsstrategi:  

IVA, projektledare   2012-11-28 

IVA, projektledare    2012-11-28 

Näringsdepartementet, ämnesråd  2012-10-17 

Näringsdepartementet, ämnesråd 2012-10-17 

Näringsdepartementet, statssekreterare  2012-10-17 

Näringsdepartementet, statssekreterare  2012-12-04  

 

Medverkan vid möten, konferenser, workshops:   

Slutkonferens SLIM-projektet, Säfsen, 15 november 2013  

Arbetsmöten klusterorganisation i Värmland, maj 2009 – januari 2010  

Regional Innovation and Growth, Bryssel, 2-3 december 2009  

Utvärderingsmöte, PURE-projektet, Karlstads universitet, 2 februari 2010 

Nationella klusterkonferensen, 10-11 mars 2010, Dalarna  

Nationella klusterkonferensen, 8-9 februari 2011, Karlstad  

Nationella klusterkonferensen, 23-24 februari 2012, Gävle   

Workshop utvärdering SLIM-projektet, Karlstad, juni 2013  

Workshop utvärdering SLIM, Karlstad, december 2013  

 

Texter:  

Bjurulf, S., Vedung, E., Larsson, CG. (2012). A triangulation approach to impact 
evaluation. Evaluation. Vol 19, no 1, pp. 56-73.  

IVA (2011). Innovationsplan Sverige – underlag till en svensk innovationsstrategi.  

Näringsdepartementet (2012). Den nationella innovationsstrategin.  

Region Dalarna, Region Gävleborg & Region Värmland (2011). Internationalisering av små 
och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer: Sammanställning från den nationella 
klusterkonferensen i Karlstad 8-9 februari, 2011.  

Region Värmland (2012). Värmlandsmodellen 2.0: Klusterstrategi för 2013-2017  

SLIM (2010a). SLIM-report 10: 2010. RegioStars 2011: The SLIM Project entry for the 
RegioStars 2011 Awards.  
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SLIM (2010b). SLIM-report 11:2010. Utvärdering SLIM II: Lärande kring 
klusterprocesser och innovativa miljöer  

SLIM (2010c). SLIM-rapport 14:2010. Systemledning för innovativa miljöer – En lärande 
dialog.  

SLIM (2010d). SLIM-report 15:2010. Do public interventions for innovation hit their 
targets? – Evaluating cluster organisations in Northern Central Sweden.  

SLIM (2012a). SLIM-rapport 16:2012. Hur kan erfarenheter från SLIM-projektet bidra 
med lärande inför EU:s strukturfondsprogram 2014-2020 samt andra stora 
interventionsprogram? – PM från SLIM-projektet 2007-2013.  

SLIM (2012b). SLIM-rapport 18:2012. Clusters in North Mid Sweden: SLIM Evaluation 
Report 2013.  

Svenskt Näringsliv (2013). En effektiv svensk klusterpolitik. Reformagendan: Förslag för ett 
företagsammare Sverige.  

Sölvell, Ö. (2009). Clusters: Balancing Evolutionary and Constructive Forces. Stockholm: 
The Ivory Tower.  

Sölvell, Ö., Williams, M. (2013). Building the cluster commons: An Evaluation of 12 
Cluster Organizations in Sweden 2005-2012. Stockholm: Ivory Tower Publishers.  

Tactics (2012). Wise, E., Johansson C. (red). Where the cluster winds and blowing in 
Europe.  

OECD (2006). Van Vught, F., Garlick, S., Nordström, L., Yelland, R., (2006). Supporting the 
Contribution of Higher Education Institutions to Regional Development: Per review report Värmland 
Region, Sweden. OECD.  

Reg X, Impresa, Inc. & The University of Southern Denmark (2013). Clusters and your 
economy: an illustrated introduction. 

 

Arkivmaterial, opublicerade texter och flyers/marknadsföringsmaterial:   

Arbetsgruppen Internationalisering och omvärldsbevakning. Förslag Internationalisering 
av små och medelstora företag. 

Det innovativa Värmland – en summering. Summering av besök på och omkring 
Karlstads universitet från IVA, Näringsdepartementet, Jordbruksdepartementet, 
Miljödepartementet och Statsrådsberedningen. Karlstad den 14-15 oktober 2010.  

Evaluating the SLIM Project: Internationalization Strategies and Innovation Support in 
the Context of EU Innovation Agendas. December 2013.  

Evaluation of the Cooperation between Region Värmland and Karlstad University. Final 
report. December 2013.  

Hur stärker vi innovationskraften i företagen? – exemplet Skåne. Minnesanteckningar från 
Regional Dialog 4 oktober 2010.  
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IVA (2009) Innovation för tillväxt – kraftsamling för Sveriges framtid. Projektbeskrivning. 
9 augusti 2009.  

Made in Sweden. Cluster cooperation in Northern Central Sweden Assessments 2010.  

Made in Sweden. Frontrunners in innovation. Three clusters in Dalarna, Gävleborg and 
Värmland.  

PASCAL Report to the Värmland Region. PURE Work in 2009-2010.  

PM till Avsiktsförklaring om samarbete för forskning mellan Region Värmland och 
Karlstads universitet för åren 2010-2014  

Regionalt ledarskap för innovation – exemplet Västmanland. Minnesanteckningar från 
Regional Dialog 6 oktober 2010.  

Sammanställning från Nationella klusterkonferensen i Karlstad 2011.  

Vinnova, 2012, Vinnväxt 10 år.  

 

Internetkällor:  

”Entreprenörskapsforum i Almedalen (Kluster, innovation och tillväxt)” 
http://entreprenorskapsforum.se/aktiviteter/inbjudningar/entreprenorskapsforum-i-
almedalen/  

”Ett exempel på modern svensk tillväxtpolitik”. 
http://nwt.se/asikter/debatt/article442295.ece  

”Ett föredöme för andra regioner”  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=4340543 
”Expertgrupp: ”Unikt samarbete mellan företagen, universitetet och regionen”.” 
http://www.ingesunds-folkhogskola.regionvarmland.se/~/expertgrupp-quotunikt-
samarbete-mellan-foretagen-universitetet-regionen”-1?page=9  

”Framstående representanter från hela landet i innovationsdialog med departement”  

http://www.iva.se/PageFiles/12941/Pressmeddelande%20-
%20Framstående%20representanter%20från%20hela%20landet%20i%20innovationsdial
og%20med%20departement.pdf  

”Hollywood visar vägen för värmländska företag”  

http://innovationskraftsverige.se/2013/03/29/hollywood-visar-vagen-for-varmlandska-
foretag/  

”Hur stärker vi innovationskraften i företagen?”  
http://www.iva.se/PageFiles/12777/Presentation%20Lennart%20Svensson.pdf 

”Innovationskraft Sverige ska lyfta innovationsarbetet” 
http://www.vinnova.se/sv/misc/menyer-och-funktioner/Nyheter/Nyheter-
2012/Innovationskraft-Sverige/  
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”Inspiration till nationell innovationsstrategi från Värmland” 

http://www.regionvarmland.se/node/67450  

”Klustren i Värmland – ett av de goda exemplen på IVA-seminarium”.  

http://www.stalverkstad.se/projektnyheter/25-stala-verkstad/998-klustren-i-vaermland-
ett-av-de-goda-exemplen-pa-iva-seminarium  

”Miljarder till tillväxt, men vad vet vi egentligen om resultaten?”  

http://www.naringsbloggen.se/almedalen/2012/07/02/miljarder-till-tillvaxt-men-vad-
vet-vi-egentligen-om-resultaten/   
”Näringslivsklustren politiska bubblor”  

http://www.nwt.se/asikter/debatt/article620063.ece  

Näringsministern presenterar den nationella innovationsstrategin på IVA 

http://innovationskraftsverige.se/streaming/  

”On Clusters: Cluster management, part 1”  

https://www.youtube.com/watch?v=OXop80JY5T8  

”On Clusters: Cluster policy, part 1” 

 http://www.youtube.com/watch?v=lfD4PVnybtQ  

”Regional innovation in Värmland”  

http://www.varmland.se/sites/default/files/imce/Varmland%20Innovation%20System
%20Journal%20of%20Nordregio%20April%202010.pdf  

http://www.nordregio.se/Metameny/About-Nordregio/Journal-of-Nordregio/Journal-of-
Nordregio-2010/Journal-of-Nordregio-no-1-2010/Regional-innovation-in-Varmland/ 

”Regionalt klustersamarbete vann pris vid Regio Stars Awards i Bryssel”.  

http://www.regionvarmland.se/aktuellt/nyheter/regiostars-award  

”Region Värmland och Karlstads universitet samverkar på Open Days” 

http://www.nya-perspektiv.regionvarmland.se/aktuellt/nyheter/region-varmland-
karlstads-universitet-samverkar-open-days?page=1 

”RegioStars Awards 2011”:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars
_11_en.cfm?exp=6#anchor6  

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=SE&the=45&
sto=2048&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN  

”Samverkan leder till innovation och tillväxt”  

http://www.vf.se/asikter/debatt/samverkan-leder-till-innovation-och-tillvaxt  
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”Seminarium i Almedalen: Miljarder till regional tillväxt – men vad vet vi om resultaten?” 
http://www.regionvarmland.se/aktuellt/kalender/seminarium-almedalen-miljarder-till-
regional-tillvaxt-vad-vet-resultaten  

”Strategies and actions for cultural and attitude changes at Karlstad University” 

http://www.varmland.se/sites/default/files/kcfinder/files/Grants%20and%20Innovation
%20Office%20at%20Kau.pdf  

”The SLIM project – a good example of cluster development” 

http://www.regionvarmland.se/slim-project-good-example-cluster-development  

”Tre nya satsningar får VINNVÄXT-finansiering” 

http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Pressmeddelanden/2013/130626-Tre-
nya-satsningar-far-VINNVAXT-finansiering/  

”Vi presenterar en ny affärsplan för Sverige”  

 http://www.dn.se/debatt/vi-presenterar-en-ny-affarsplan-for-sverige/  

”Viljan att växa ökar i kluster”   

http://www.iva.se/Projektverksamhet/Projekt/Innovation-for-
tillvaxt/Dokumentation/Dokumentation-fran-seminarier/Viljan-att-vaxa-okar-i-kluster/  

”Värmland inspirerar till Sveriges innovationsstrategi”  

http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/nyheter/2010/Pages/innovationsstrategi.aspx  

”Värmland inspirerar till Sveriges innovationsstrategi” 

http://www.dans-i-varmland.regionvarmland.se/~/varmland-inspirerar-till-sveriges-
innovationsstrategi-1 

”Värmland är modellen” 
http://www.lansstyrelsen.se/varmland/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2008/Bros
chyrtillV%C3%A4rmlandsmodellen.pdf 

”Västmanlands innovationssystem och Västmannarådet” 

http://www.iva.se/PageFiles/12777/Presentation%20Ingemar%20Skogö.pdf 

 

Hemsidor:  

Enterprise Connect: www.enterpriseconnect.gov.au/about/Pages/default.aspx  

IVA: www.iva.se  

Nationella klusterkonferensen: www.klusterkonferensen.se  

Oxford research: www.oxfordresearch.no  

Slim-projektet: www.regionvarmland.se/slim  
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Appendix 4: Region Värmlands finansiering till klusterorganisationerna104  

 

År   2007 2008 2009 2010  

Compare   2 451 500 1 099 195 3 703 000 744 973 

The Paper Province  1 200 000 2 190 000 2 433 333 3 900 000 

Stål- och verkstad  1 100 000  2 385 000 

The Packaging Arena  2 125 000 250 000 5 200 000   

 

Totalt    5 776 500 4 639 195 11 336 333 7 029 973 

 

År   2011 2012 2013   

Compare   10 703 000 1 200 000  

The Paper Province  500 000 3 416 667 12 150 000 

Stål- och verkstad 2 430 000  1 664 146 

The Packaging Arena  4 000 000 1 670 000 2 082 000 

 

Totalt    17 633 000 6 286 667 15 896 146 

 

 

 

 

 

 

                                            
104 I dessa summor ingår inte medel direkt från kommunerna, strukturfondsmedel eller 
medel från myndigheter så som Tillväxtverket, Vinnova etctera. Siffrorna visar det år de 
belastar Region Värmlands budget. I siffrorna ingår heller inte medel till 
klusterutvecklingsprojektet SLIM, som gått till bland annat Region Värmland, Region 
Gävleborg och Region Dalarna. Källa: Region Värmland. I summmorna ingår heller inte 
de försvarsomställningsmedel som tillfördes i samband med försvarsomställningen som 
drabbade Värmländska kommuner och det program ”Innovativa Värmland” som då 
skapades där tre klusterorganisationer fick medel och då Stål- och verlstad bildades som 
endel av denna process (se kapitel 5).  Ett annat exempel på summor som inte ingår är 
Region Värmlands finansiering av professurer på Karlstads universitet som skall finansiera 
forskning av betydelse för den regionala utvecklingen i Värmland, primärt i anslutning till 
klusterorganisationernas medlemsföretags verksamhet.  
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Appendix 5: Intervjuguider ”Värmland” och ”Näringsutskottet” 

 

Värmland 

Bakgrund 

Vilken är din befattning? Hur länge har du haft den? Hur hamnade du här?  Hur 
rekryterades du till organisationen? Vad gjorde du tidigare?  

Hur ser er verksamhet ut?  Hur skulle du beskriva den? Organisationens tillkomst?  Vad är 
syftet med den i dag? Hur styrs din organisation?  

Vad innebär begreppet regional tillväxt för dig? Innovation? Samarbete?  

 

Relationer  

(Illustrera) Vilka samarbetar du med när det gäller frågor som rör kluster, regional tillväxt 
och innovation?  Berätta om varje relation.  

 

Beskrivning av relationernas karaktär 

Vad samarbetar ni kring? Hur samarbetar ni?  

När hade ni kontakt senast? Vad gällde det? Vad gjorde ni? Vad pratade ni om? Vart höll 
ni till? Är det någon relation som du skulle önska såg annorlunda ut?  

 

Initiering av samarbetet: Vem initierade samarbetet?  Vem initierar projekt? 
Projektansökningar? Möten? Kan du ge exempel?  

 

Mål med/förväntningar av samarbetet: Vad är syftet med samarbetet för er? Vad 
är målen med samarbetet för er? Vad förväntar sig din organisation av samarbetet?  

Till klusterorganisationernas representanter/företagsrepresentanter: Vad förväntar sig 
medlemsföretagen av samarbetet?  

Vilken nytta ger det er? Vilka kostnader är det förenat med? Vad kan vara svårt i de här 
relationerna?  

Hur väljer man ut vilka som ska vara med i samarbetet? 

 

Roller (diskuteras utifrån de relationer som skissats ut)  

Hur ser du på din organisations olika roller i samarbetet med de aktörer som du nämnde? 
Hur skiljer sig rollerna i olika sammanhang?  

Hur har din organisations roll förändrats över tid?  
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Vilken roll anser du att din organisation bör ha? Hur tänker du då? Vilka förväntningar 
upplever du att det finns/har funnits på vad er roll bör vara? Hur känner du inför de 
förväntningarna?  

Hur ser du på din roll i detta sammanhang? Hur har din roll förändrats? På vilket sätt? 

Vilken roll uppfattar du att klusterorganisationerna har? 

Vilka roller uppfattar du att (de övriga aktörer som skissats upp, en i taget) har i det 
regionala tillväxtarbetet? Hur skiljer sig rollerna i olika sammanhang? Vilka roller anser du 
att de bör ha?  

 

Samarbetet 

Vad krävs för att samarbetet ska lyckas? Vad skulle underlätta samarbetet? Vilka problem 
kan uppstå?  

Påverkansmöjligheter: Vilka påverkansmöjligheter upplever du finns? I vilka frågor 
upplever du att påverkansmöjligheter finns? I vilken del av processerna upplever du att 
påverkansmöjligheter finns? Kan du exemplifiera? Hur fattas beslut? Hur förankras beslut?  

Ledarskap: Hur ser ledarskapet ut i dessa samarbeten? Hur ser dialogerna ut i 
samarbetet? Vilka källor till konflikt kan finnas? Hur hanteras konflikter eller olika 
ståndpunkter? Kan du utveckla? Kan du exemplifiera? 

 

Avslutande frågor 

Vilken effekt tror du att det här samarbetet har på den regionala tillväxten? Hur ser du på 
klusterorganisationer som näringspolitiskt verktyg?   

Hur ser du på demokrati i relation till det regionala tillväxtarbetet?  

Hur ser du på samarbetet mellan de olika aktörerna i framtiden? Särskild möjlighet eller 
utmaning?  

Övriga reflektioner?   

Ytterligare intervjupersoner? 
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Näringsutskottet  

Inledning  

Berätta lite om dig själv och din roll som riksdagsledamot. När började du intressera dig för 
näringspolitiska frågor? Hur ser du på de regionala tillväxtpolitiska frågorna i relation till 
näringspolitiken i stort?  

Kan du berätta lite om hur du ser på näringsutskottets roll och verksamhet?  

Hur tar sig det partipolitiska till uttryck i riksdagens och utskottets arbete med frågor som 
rör regional tillväxtpolitik? Hur ser diskussionerna ut? Spelar det stor roll vilket parti man 
kommer ifrån?  

Hur ser du på utskottets relation till andra organ och myndigheter? Tillväxtverket, 
Vinnova, Regeringen, regionförbund etc? 

 

Ny innovationsstrategi  

Ny innovationsstrategi som håller på att tas fram: vad bör en sådan innehålla?  

Hur ser er roll ut i framtagandet i en sådan?  

Vilka utmaningar ser du att Sverige står inför som den regionala tillväxtpolitiken och en ny 
innovationsstrategi behöver hantera? Vad kan och bör politiken göra?  

 

Den regionala nivån  

Hur kan man förstå den regionala nivåns roll i utformandet och styrningen av den 
regionala tillväxtpolitiken?  

Tre olika politiska ordningar när det gäller ansvaret för den regionala tillväxtpolitiken. Hur 
ser du på de olika organisationsformerna?  

Det pratas och skrivs mycket om vikten av samsyn och konsensus i utformandet av den 
regionala tillväxtpolitiken, åtminstone på regional nivå. Behövs politiken?  

 

Kunskapsproduktion  

I den regionala tillväxtpolitiken har ju begrepp som kluster och regionala 
innovationssystem blivit centrala. Är det något ni diskuterar i näringsutskottet? Hur ser du 
på kluster som tillväxtpolitiskt verktyg?  

Vart får du som riksdagspolitiker och utskottsledamot kunskap om sådant som 
globaliseringens effekter, samt begrepp och teorier (kluster och innovationssystem) som är 
vägledande i utformningen av tillväxtpolitiken?  

Vilka aktörer och organ är viktiga i denna kunskapsproduktion?  
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Hur ser du på forskarnas och experternas roll i politiken? Hur används och bedöms denna 
kunskap? Krävs det en viss profession/expertkunskap i utformandet av den regionala 
tillväxtpolitiken?  

Vart går gränsen mellan expertstyre och medborgarstyre? Hur ser du på den relationen?  

 

Avslutning  

Vid en analys av tillväxtpolitiska propositioner, strategier och skrivelser från sent 1990-tal 
fram till idag är det uppenbart att de är ganska lika oberoende om de lagts fram av en 
socialdemokratisk regering eller alliansregering. Hur ser du på det? Vart går skiljelinjerna?  

Har du något du vill tillägga? 

Har du några tips på fler personer att intervjua?  
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Appendix 6: Bendt Flyvbjergs förslag om hur relationen mellan makt och 
rationalitet skulle kunna förstås  

1. Makt definierar verkligheten. Flyvbjerg beskriver hur förmånen att definiera 
verkligheten är maktens viktigaste rationalitet. Att definiera verkligheten genom att 
definiera rationalitetet och kunskap är det tydligaste sätt som makten tar sig uttryck.  

2. Rationalitet är kontextberoende, kontexten är makt och makten döljer den linje som 
skiljer rationalitet från rationalisering.  

3. Maktens huvudsakliga strategi är att representera rationalisering som rationalitet.   

4. Ju större makt, desto mindre rationalitet. Frånvaron av rationella argument och 
dokument som ”fakta-underlag” till förmån för ett visst agerande kan vara en ännu större 
indikator på makt än de argument och dokument som produceras. I ett ”demokratiskt 
samhälle” är rationella argument de enda former av makt de maktlösa har att tillgå.  

5. Stabila maktrelationer är mer typiska för politik, administration och planering än 
antagonistiska konfrontationer. Flyvbjerg argumenterar för att relationen mellan stabilitet 
och konfrontation är asymmetrisk då stabila maktrelationer är mer typiska än 
antagonistiska konfrontationer och då konfrontationer aktivt undviks. Samtidigt pekar han 
på att konfrontationer, även om de är sällsynta, när de väl sker, snabbt omvandlas till 
stabila maktrelationer.  

6. Maktrelationer produceras och reproduceras konstant. Maktrelationer förändras 
ständigt, de kräver underhåll, kultivering och reproducering.  

7. Maktens rationalitet har djupare historiska rötter än rationalitetens makt. Idéer som 
demokrati och rationalitet, centrala för moderna institutioner och samhällsbygganden, är 
unga och känsliga i jämförelse med traditioner som klass och privilegier: ”We may want 
the democratic element in government to grow greater, but it is still only an element. 
Efforts at implementing democracy are constant, never-ending task existing in conflict with 
traditions of class, tribe, and privilege”.   

8. Vid öppen konfrontation, kapitulerar rationalitet till ”naken” makt. Flyvbjerg utvecklar i 
detta sammanhang en mer extrem hållning än i förslaget ”ju större makt, desto mindre 
rationalitet”. Tesen är att vid öppen konfrontation spelar kunskap eller rationalitet (så som 
anspråk på objektivitet, fakta, kunskapsunderlag) liten eller ingen roll, här tar sig makten 
uttryck som dominans eller i vissa fall rationalisering.  

9. Stabila maktrelationer kännetecknas mer av rationalitet-makt än av konfrontation. 
Interaktionen mellan rationalitet och makt tenderar att stabilisera maktrelationer och ofta 
även konstituera dem. Denna stabiliseringsprocess kan förklaras genom det faktum att 
beslut tagna som en del av rationalitet-makt-relationer kan vara rationellt präglade och 
därför präglas av mer legitimitet och högre nivåer av konsensus än ”beslut” som baseras på 
naken makt – konfrontation och dominans.  

10. Rationalitetens makt är inbäddad i stabila maktrelationer snarare än i konfrontation. 
Konfrontation är en del av maktens rationalitet, inte rationalitetens makt. Eftersom 
rationalitet kapitulerar till makt genom öppen, antagonistisk konfrontation är 
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rationalitetens makt svag eller icke-existerande här. Rationalitetens makt reproduceras av 
stabila maktrelationer som kännetecknas av förhandling och konsensussökande. 
Rationalitetens makt kan underhållas (och reproduceras) så länge som maktrelationer hålls 
icke-antagonistiska och stabila. Det faktum att rationalitetens makt utvecklas i frånvaron av 
konfrontation och ”naken makt” får rationalitet att framstå som ett relativt skört fenomen 
(Flyvbjerg, 1998, s 227-234, min översättning och sammanfattning).  
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