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Abstract 

This thesis focuses on describing the fairly miscellaneous policy area of innovation in Sweden. 
How is it governed and what characterizes the steering of the innovation policy? Since Hood’s 
nowaday classical description of, and still often referred, the New Public Management concept 
has evolve into a post-NPM description. The term NPM is by some schoolars, and the public, 
seen as a common symbol of everything that seems wrong in the public sector today. The 
Swedish agency of innovation systems even say that it has a negative effect on the power of 
innovation,  effectivity  and  efficiency,  but  the  criticism  seems  mechanistic.  Based  on  the 
theories of NPM and governance, this thesis will in a certain sense explore how relevant the 
critique is when it is pionted towards NPM ideal of steering in comparison to the ideal-type of 
the governance theory. A paradigm shift does not occur overnight, they overlap and coexist. 
Therefore, it is more fair/justly to describe the policy area based on two theories, from different 
aspects,  with  focus  on  both  the  public  administration  and  the  policy  instruments,  and  it’s 
characteristics. This thesis indicates and conclude that the steering models of the innovation 
policy area is of mixed feature.
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Inledning 
Inom statsvetenskapen är det bland annat relevant att undersöka hur politik skapas och hur 
politiken styrs,  hur den politiska styrningen sker i  praktiken och vad dess konsekvenser är 
(Hall  &  Löfgren,  2006).  Ett  föränderligt  samhälle  ställer  också  förändrade  krav  och 
förväntningar på staten, förvaltningen och dess roll. Från att ha kännetecknats av att staten har 
fungerat genom hierarki, som en auktoritet, genom regelstyrning och tvång, har bland annat 
marknadiseringen kommit att påverka staten till att mer agera genom mjukare metoder, genom 
nätverk  av  olika  samhällsaktörer  som  mer  bygger  på  förtroende  och  frivillighet.  Med 
inspiration från näringslivet kom den offentliga förvaltningen att  anamma idéerna om New 
Public  Management  (NPM) med dess  mål-och resultatstyrning i  effektiviseringssyfte,  både 
som  organisatorisk  förvaltningsmodell  och  styrmodell.  Sprunget  ur  detta  tankegods  börjar 
begreppet  governance  (interaktiv  samhällsstyrning)  att  evolvera  och  beskriva  statens 
förändrade roll. Idéerna om NPM har inte skrotats men är ifrågasatta och idag talar man om 
vad som är post-NPM, vad som kan beskriva styrningen av offentlig sektor efter NPM.

Den tänkta effektiviseringen uteblev och istället kom mer redovisning (Sundström, 2016), samt 
ökad administration hos de granskade (Forssell  & Ivarsson Westerberg, 2016),  vilket är en 
enormt stor samhällskostnad. Inom det innovationspolitiska området talas det till och med om 
att  NPM  kan  ha  en  negativ  effekt  på  utvecklings-och  innovationskraften  hos  de  delvis 
offentligt finansierade projekten bestående av externa aktörer.

Innovationspolitiken anses av många vara central i tillväxtfrågan, samtidigt tvistas det om vad 
som är en lämplig och effektiv styrning inom området.

1.1. Problematisering 
NPM  som  styrmodell  utmålas  alltmer  som  ett  problem  för  den  offentliga  verksamheten. 
Samtidigt talas det om ett nytt beskrivande begrepp för den offentliga förvaltningen, NPG.

Den offentliga förvaltningen reformerades efter den privata marknaden som förebild i syfte att 
uppnå en ökad effektivitet och minska kostnaderna. I hela västvärlden införde politikerna ivrigt 
den  nya  offentliga  verksamhetsledningen  och  styrningmodellen,  New Public  Management. 
Med  fokus  på  resultat  och  effektivisering  skulle  det  kvalitativa  kvantifieras  genom 
dokumentering,  rapportering  och  mätningar  för  att  passa  en  matris  för  ekonomisk 
efterkontroller och granskning. Styrningen gick mot att baseras på misstro. Utredningar har 
skett om hur man ska omforma den offentliga förvaltningen för att komma åt problemet med 
den ökade administrativa och byråkratiska bördan för såväl offentliga tjänstemän och offentliga 
aktörer.  I  kölvattnet  har  kritik  från  forskningen  och  numera  också  från  politiskt  håll  och 
allmänheten på allvar börjat formas till förmån för andra styrningsideal. 
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Skapandet av policys och beslutsprocessen sker också på ett annat sätt idag. Genom nätverk på 
olika samhällsnivåer, multi-level governance, formas policys både globalt, som mellanstatligt, 
nationellt, regionalt och lokalt, men också genom inter-regionalt samarbete, exempelvis mellan 
olika regioner inom EU (Gidlund & Jerneck, 2000:202). Inom nätverken finns en uppsjö av 
aktörer som samverkar med varandra och där staten är en aktör bland flera andra. Detta medför 
att gemensamma lösningar på problem kan formas.

I en publikation från Vinnova, om erfarenheter från de så kallade informationsplattformarna, 
sätter de med hänvisning till näringslivet fingret på NPM som ett problem för 
innovationsprojekt. De skriver: 

”Ett tillhörande problem är att New Public Management typiskt bygger på ekonomisk uppföljning 

nedbruten på detaljnivå, men inte i samma grad erbjuder ett helhetsperspektiv på värdeberäkning 

och investeringar. Näringslivet har under det senaste decenniet sett begränsningarna med ensidig 

styrning  mot  effektivisering  och  också  byggt  kompletterande  lednings-system,  till  exempel 

innovationsledningssystem,  för  att  inte  tappa  kreativitet  och  utvecklingskraft.  Av  samma skäl 

börjar  nu  nya  och  kompletterande  system  för  ledning  och  uppföljning  i  offentlig  sektor  att 

utvecklas under paraplybegreppet New Public Governance (NPG), med fokus på bland annat ökad 

samverkan,  medskapande  och  öppenhet.”//.....//  ”För  att  bidra  till  större  innovationsutrymme 

behöver  den  ekonomiska  styrningen  utformas  så  att  den  inte  hämmar  förändrings-  och 

innovationsarbete.  Det  behövs  finansiella  principer  som  i  högre  grad  synliggör  och  värderar 

innovationsarbetet.”

Källa: Vinnova. 2017. Leda och organisera innovation för hållbara städer och samhällen: 

erfarenheter från informationsplattformarna s. 8-10.  

Dock, så har näringslivet tidigare sagt sig inte främst vilja ha ”decentralisering, förhandlad 
styrning  och  dialog  i  form av  samrådsorgan  och  partnerskap:  de  vill  ha  gammal  hederlig 
centraliserad, hierarkisk styrning.” Där staten anger spelreglerna och ramarna för marknaden 
(Pierre, 2009:81-82). 

Vissa  andra  pekar  på  andra  problem inom innovationspolitiken,  bland  annat  att  problemet 
snarare beror på för lite innovation i innovationsprojekten. Sverige anses vara ett av de mest 
innovativa  länderna  enligt  EU.  Det  beräknas  på  hur  mycket  pengar  som  strös  över 
innovationsprojekten. I själva verket ligger Sverige längre ned på listan över hur pass många 
innovationer som man faktiskt producerar (output) enligt Edquist (kashdkas)

I  forskningspublikationen  ”Innovationspolitik  för  tillväxt”  (2018),  där  de  undersökt 
förutsättningar för innovation inom forskningsprogrammet Financing of  Innovations, riktar 
ratioforskarna kritik mot de mycket dyra företagsstöden som resulterar i att inga problem löses. 
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Fokuset på strukturell kapitalbrist är någonting som behöver omvärderas, då det enligt dem är 
”inte främst bristen på kapital som hindrar framväxten av nya innovation”, ”-snarare tvärt om”, 
utan  de  tror  tvärtom  att  det  finns  ett  större  behov  av  policies  med  inriktning  ”ökat 
systemtänkande  med  fokus  på  kompetensförsörjning  och  marknadsekonomins 1

institutioner”  (Sandström,  Karlson  &  Wennberg,  2018:70-72).  De  framhåller  också  att  de 
behövs en tydligare rollfördelning i nätverken, samt att fokus ”flyttas från input till output”.

Det här arbetet grundar sig i diskussionen om styrningen på innovationspolitikens område och 
inriktar sig på att beskriva och karaktärisera styrningen av den. 

1.1.1. Problemformulering 

Synen på eventuella styrningsparadigm i nuläget är inte enhetlig, utan delad och motstridig. 
New public management anses både av forskare, politiker och numera också av allmänheten, 
vara en otillräcklig styrningsmodell. Det riktas kritik specifikt mot NPM inspirerad styrning 
som ett problem för bland annat det innovationspolitiska området. Näringslivet menar att NPM 
hämmar  förändrings-  och  innovationsarbetet  och  de  anser  sig  tappa  både  kreativitet  och 
utvecklingskraft. NPM får symbolisera mycket som anses ”fel” i samhället och kritiken kan 
verka slentrianmässig (Karlsson, 2017). Samtidigt talas det inom forskningen om post-NPM 
som paradigm och  istället  governance  som den  nya  offentliga  förvaltningen.  Att  beskriva 
problematiken med styrningen inom politikområde enbart utifrån en styrmodell kan upplevas 
som  aningen  enkelspårig  och  onyanserad  i  förhållande  till  governancelitteraturen,  då 
litteraturen kan tyckas beskriva en annan verklighet inom dagens offentliga verksamhet, där 
governanceteorierna kanske bättre kan beskriva dito eftersom att paradigm kan samexistera och 
inte  nödvändigtvis  ersätter  varandra.  Governance  (NPG/New  Public  Governance)  används 
också som beskrivning av dagens offentliga förvaltning (Pollitt & Bouckaert, 2011). Det går 
med andra ord att beskriva styrningen utifrån olika paradigm/ideal och eventuellt omvärdera 
synen på policyområdets styrningsaspekter utifrån teorierna.

1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet  är  att:  Beskriva vad som karaktäriserar  styrningen inom innovationspolitiken utifrån 
statsvetenskapligt tillämpbara teoretiska modeller med inriktning på policy och förvaltningen. 
Det underliggande syftet är också att föra en diskussion kring NPM som paradigm på området 
och dess relevans.

Studien  syftar  till  att  beskriva  styrningen  på  det  innovationspolitiska  området  i  Sverige. 
Inriktningen på denna studie är att, genom att belysa olika aspekter, beskriva styrningen inom 
det  innovationspolitiska  området  utifrån  styrformerna  NPM  och  governance.  Det  mer 

 Läs nätverk1
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bakomliggande syftet är också utifrån den problematiserade lägesbeskrivningen att undersöka 
huruvida det är relevant eller inte att rikta kritik mot styrning med NPM-karaktär. Studien kan 
sedermera  utgöra  ytterligare  ett  tillägg  i  diskussionen  om  NPM  som  paradigm  och  dess 
eventuella skifte, därför att den är tänkt att ge en bild av politikområdet och tydliggöra det 
utifrån de relevanta teorierna/modellerna.  Men även som inlägg angående styrningen inom 
innovationspolitiken.

1.2.1 Frågeställning 

Utifrån studiens syfte och problematisering är frågeställningen inriktad på att besvara följande:

• Hur styrs innovationspolitiken? 

• och vad karaktäriserar styrningen?  

1.3. Disposition 
Det inledande kapitlet, där redan forskningsproblemet, syftet och frågeställningar för studien 
har presenterats, redogör också nedan för politikområdet och annat relevant för studien rörande 
styrning, såsom olika begrepp. Det syftar bland annat till att sätta detta arbete i ett samband och 
ge en förförståelse till läsaren. I den teoretiska delen presenteras två idealtyper som ligger till 
grund  för  analysen  och  governanceperspektivet  som  paraplybegrepp  utreds  samtidigt  som 
frågan  om  paradigmskifte  tas  upp.  Metodkapitlet  går  igenom  tillvägagångssättet  för  hur 
undersökningen ska gå till och sedan presenteras ett resultat som följs av en sammanfattande 
slutsats  som  sammankopplas  med  den  teoretiska  referensramen  och  tidigare  forskning. 
Sedermera presenteras studiens avgränsning.

1.4. Centrala begrepp 
I avsnittet 1.5. utreds och presenteras centrala begrepp och definitioner inom ramen för studien.  
Innovationsbegreppet har flera olika betydelser 

1.4.1. Innovationsbegreppet 

”Innovation handlar om nya eller bättre lösningar som skapar värde för samhälle, företag och 
individer. Området omfattar planer och åtgärder för att utveckla och stärka innovations- och 
förnyelsekraften hos svenska företag inom många samhällsområden.” Källa: regeringen.se 

”Innovationer omfattar såväl produkter som processer, tjänster och nya affärsmodeller. Vi definierar 

innovation som kunskap som omsätts till värde.” 
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Källa:teknikföretagen.se https://www.teknikforetagen.se/globalassets/i-debatten/publikationer/

fou/innovationspolitik-teknik-och-tillvaxt.pdf 

Nedanför presenteras en uppräkning av vilka olika delar som innovationsforskningen inriktar 
sig på. Hämtat från De Vries, Bekker och Tummers (2015).

• Process  innovation  -  ”Improvement  of  quality  and  efficiency  of  internal  and  external 
processes”.

• Administrative process innovation - ”Creation of new organizational forms, the introduction 
of  new  management  methods  and  techniques  and  new  working  methods”.  Exempelvis 
”Creation of a ‘one-stop shop’ by a municipality, where citizens can access various services 
at a single location”.

• Technological process innovation - ”Creation or use of new technologies, introduced in an 
organization to render services to users and citizens”. Exempelvis ”Digital assessment of 
taxes”.

• Product or service innovation - ”Creation of new public services or products”. Exempelvis 
”Creation of youth work disability benefits”.

• Governance  innovation  -  ”Development  of  new forms  and  processes  to  address  specific 
societal  problems”.  Exempelvis  ”Governance  practice  that  attempts  to  enhance  the  self-
regulating and self-organizing capacities of policy networks”.

• Conceptual  innovation  -  ”Introduction  of  new  concepts,  frames  of  reference  or  new 
paradigms that  help  to  reframe the nature  of  specific problems as  well  as  their  possible 
solutions”. Exempelvis ”The introduction of the paradigm that, when assessing a person’s 
work disability, insurance physicians no longer analyse what people cannot do, but instead 
analyse what they can still do, hence focusing on potential work ability”.

1.4.1.1. Innovationssystem / innovationsplattformar 

Regeringen beskriver innebörden av begreppet på följande sätt:

”Med innovationssystem avses nätverk av offentliga och privata aktörer där innovationer och ny 

kunskap tas fram, sprids och används.” 

Källa: regeringen.se  

https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/verket-for-innovationssystem-vinnova/  

1.4.1.2. Governance / Public-& policy innovation 
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Public & Policy innovation - Inom governanceforskningen talar man om innovation inom den 
offentliga sektorn och policy-innovation. Det syftar till (Osborn artikel)...  Dessa begrepp är 
innefattade i politikområdet för innovation och kommer inte närmare att vidröras som enskilda 
begrepp inom ramen för denna studie.

1.5. Innovationspolitiken 
I avsnittet 1.6. redogörs och presenteras det mångsidiga politikområdet, innovationspolitiken, 
som studien inriktas på. Avsnittets syfte är att sätta innovationspolitiken i ett sammanhang och 
öka läsarens förståelse för dess innebörd.

Den  svenska  innovationsmyndigheten  finansierar  främst  olika  forsknings-  och 
innovationsprojekt.  Politiken  syftar  till  att  möta  olika  samhällsutmaningar  inom  många 
områden i samhället för att stärka konkurrenskraften och främja tillväxt. Såväl inom privat som 
offentlig  sektor.  Genom  finansiering  av  innovationsprojekt  skapas  möjlighet  för  både 
organisationer och företag att  våga satsa på idéer och innovationer som kanske annars inte 
skulle blivit av utan statligt stöd. Vinnova menar att innovation uppstår i samspel mellan olika 
organisationer med olika kunskap och kompetens, där organisationer i  samspel kan lära av 
varandra.  Därför  syftar  också  mycket  av  satsningarna  på  att  stimulera  och  få  olika 
organisationer att samverka för att finna nya lösningar på gemensamma problem. Aktörerna 
kan exempelvis vara företag, offentlig verksamhet, olika forskningsinstitut samt universitet och 
högskolor. Källa: vinnova.se

”Sverige  behöver  mer  entreprenörskap  och  innovationer.  I  korthet  handlar  innovation  om 

kommersialisering av ny kunskap genom entreprenörskap.” källa: ratio.se

http://ratio.se/app/uploads/2018/12/innovationspolitik-för-tillväxt.pdf2

1.5.1. Innovationspolitiken - en del av tillväxtfrågan och FoU 

”Tillväxtpolitiken vilar på en teori att tillväxt skapas både genom offensiva åtgärder, som till 

exempel  stöd  till  innovationssystem,  såddfinansiering  till  nya  företag  och avregleringar,  och 

genom mer defensiva åtgärder som syftar till att återinföra arbetslösa och långtidssjukskrivna i 

arbetskraften.” - Pierre & Sundström, (2009:79). 

Innovationspolitiken  är  enligt  Pierre  &  Sundström  (2009)  en  del  av  den  samlade 
Tillväxtpolitiken.  Tillväxtpolitikens  huvudsakliga  områden  är  enligt  Pierre  &  Sundström 
(2009:78): 

 ”Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets 2

villkor kan utvecklas och förbättras.” ratio.se
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• Infrastrukturell modernisering

• Fler individer i arbete

• Utbildning och forskning

• Innovation och strategiskt företagsstöd 

• Miljöteknik 

• Välfärd

• Regelförenkling och förbättrad företagsservice 

Inom tillväxtpolitiken vill näringslivet se en mer samordnad och fokuserad politik i syfte att 
förstärka och stimulera de processerna som allmänt anses tillväxtskapande, där det offentliga 
ska fokusera på att  skapa gynnsamma förutsättningar för företagen och i skapandet av nya 
företag. ”En offentlig politik som syftar till lika standard i alla delar av landet förutsätter en 
centraliserad ordning, medan decentralisering möjliggör en mer lokalt anpassad politik” (Pierre 
& Sundström, 2009:80). Det som på lokal nivå kan uppfattas som ett rationellt politiskt och 
administrativt  beteende  kan,  enligt  Pierre,  få  väldigt  ”irrationella  konsekvenser”  på  den 
nationella nivån, exempelvis i frågan om regler för ekonomiskt stöd till enskild. Därav ligger 
utvecklingsarbetet  på  en  regional  nivå  och  styrs  genom  regionala  tillväxtavtal,  och  som 
bidragit till att regionala tillväxtaktörer i nätverk kunnat formas och bli en stark samlad kraft 
för påtryckning mot den centrala staten och dess institutioner. Det finns också en stark tilltro 
till att tillväxten gynnas av att utförandet och processen sker på lokal och regional nivå, där det 
mesta av det tillväxtskapande arbete sker, där dialogen mellan det privata och offentliga äger 
rum och där det offentliga kan tillgodose resurser som forskning och kompetensförsörjning, 
samt  en  anpassning  av  lokal  och  regional  service  efter  behov  (Pierre  &  Sundström, 
2009:80-81). 

Från centralt håll anser man att tillväxten är en nationell angelägenhet, men på regional nivå att 
det är viktigt med närhet och regionala nätverk. Detta problematiserar landstingets roll som 
företrädare för staten i regionen, eller om de är företrädare för regionen gentemot staten, där 
landstinget  främst  anser  sig  vilja  vara  representanter  för  det  regionala,  vilket  också 
problematiserar  sammanhållningen  av  statliga  åtgärder  på  den  regionala  nivån  (Pierre  & 
Sundström, 2009:82). 

Det innovationspolitiska området är delvis också kopplat till forskning och utveckling (FoU), 
som i sin tur är kopplat till ekonomisk utveckling och därmed till det tillväxtpolitiska området, 
(Lerner, 2013)(Pierre, 2009:78). Men i detta sammanhang talar vi om forskning, utveckling 
och innovation (FUI). Susana Borrás (2012) framhäver tre olika spänningar på politikområdet, 
den  mellan  en  självorganiserande  forskningsvärld  och  meningsskapande  politik-3  där 
kreativitetens autonomi och politikens vilja att kunna använda resultaten i olika syften, såsom 
exempelvis försvar, ekonomisk tillväxt, förbättrad folkhälsa och mycket annat. Ägandeskapet 
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av  den  producerade  kunskapen  och  finansieringen  är  några  utav  knäckfrågorna,  där  också 
frågan om vart gränsen går mellan staten och produktionen av kunskap och teknologi och hur 
pass  icke-kommersiell  den  är  (Borrás,  2012:431-432).  Den  andra  spänningen  gäller  själva 
regleringen eller styrningen av marknad, nätverk eller genom hierarkisk styrning. En annan 
spänning är den om hur demokratisk lösningarna på de kollektiva problemen blir, samt hur 
legitima,  en  fråga  om  vart  gränsen  går  mellan  det  offentliga  och  privata  (Borrás, 
2012:433-438).

1.5.2. Innovation och offentliga investeringar 

I  boken ”Innovation och entreprenörskap:  politik som hjälper  eller  stjälper” (2013) skriver 
Joshua Lerner att det innovationspolitiska området har fått ett stort genomslag i västvärldens 
ekomisk-politiska diskussion (Lerner, 2013:12-13,69). Området utgör kärnan i ett lands strävan 
efter ekonomisk utveckling och att upprätthålla den ekonomiska tillväxten och framgång enligt 
Lerner, och nästan samtligt länder har någon variant på ett policydokument med formulerade 
mål om hur landet ska bli ”världens mest innovativa land”. Hur detta ska gå till, tvistas det 
dock om, samtidigt som strävan efter att uppnå målen kostar den offentliga budgeten många 
miljarder,  och väldigt  många projekt  misslyckas.  Lerner  menar  också att  direkta  offentliga 
insatser för att främja innovationsförmågan inte kan förväntas att ha positiva effekter, vilket 
skulle  bero  på  att  ett  offentligt  stödprogram  tar  bort  eller  minskar  ”nedsidan  vid 
misslyckanden”,  att  lära  sig  av  sina  misstag.  Det  är  alltså  istället  den  entreprenöriella 
lärandeprocessen som Lerner framhåller som viktig, som alltså saknas.

Vad har då den statliga byråkratin i företagens och riskkapitalisternas värld att göra? Lerner 
menar att staten ofta har varit avgörande för regional, sektoriell och för företags tillväxt och 
framhåller att statliga ingripanden på området har haft en avgörande roll för att stora projekt 
ska  lyckas.  Ett  exempel  på  detta  är  Silicon  Valley  i  Kalifornien  som  är  ett  centrum  för 
teknikindustrin. Detta ger en dubbel bild av synen på offentliga investeringar, enligt Lerner 
(2013:28-29,32).  Den  offentliga  finansieringen  kan  också  fungera  som  en  sorts 
kvalitetsstämpel när andra finansiärer uteblivit,  där de statliga företrädarna, inte likt banker 
analyserar  räkenskaperna,  utan  kan  göra  en  bedömning  utifrån  en  lovande  vetenskaplig 
synvinkel. Det finns också argument mot statliga interventioner på politikområdet. Offentliga 
investeringar ställer enligt Lerner stora krav på opartiskhet i identifierandet av problem där 
stödåtgärder  riktas,  samt  frågan  om  statens  kompetens  inom  innovations-och 
entreprenörsföretagande,  närmare  bestämt  kunskapen  om  realistiska  marknadsmöjligheter 
(Lerner, 2013:98,100-101,105). 

De olika offentliga initiativen på politikområdet kan enligt Lerner delas in i  tre kategorier, 
första  och  andra  är  inriktade  på  att  skapa  miljöer  och  öka  efterfrågan,  den  tredje  att  öka 
tillgången genom direkta åtgärder i syfte att öka finansieringens tillgänglighet, där den sista har 
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fått  störst  utrymme,  det  kan  enligt  Lerner  bero  på  att  politiker  och  tjänstemän vill  slippa 
krångliga avtalsskrivningar (Lerner, 2013:121). 

De insatser som görs för att främja entreprenörsskap kan indelas i fyra fack: 1, Anpassning av 
lagarna 2, Säkerställa tillgången till ledande teknik 3, Utforma skattemässiga incitament eller 
undanröja hinder och 4, Utbildning av potentiella entreprenörer (Lerner, 2013:124). Ett skäl till 
varför  statliga  satsningar  på  området  inte  går  bra  beror  enligt  Lerner  bland  annat  på  en 
bristfällig  implementering,  men  också  bristen  på  konkreta  resultat  hos  stödmottagarna. 
Bidragsorienterade företag inom politikområdet (förknippad med hög risk) har också tenderat 
att undvika att ta ansvar och ”resultatet kan bli ett flöde av offentlig finansiering till företag 
som konsekvent underpresterar”, tack vare att de med tiden blir bättre och bättre på att ansöka 
om nya medel i nya ansökningsomgångar och bättre förstår sig på ansökningsprocessen. Här 
menar Lerner att forskningen visar på att företagen måste granskas och lyfter fram behovet av 
kritisk utvärdering för att kunna gallra bort underpresterande stödmottagare. Bedömningar som 
sträcker sig längre än till att bara bedöma genomförbarheten (Lerner, 2013:179-180).

1.5.3. Policyinstrument 

Inom  det  innovationspolitiska  området  förekommer  användandet  av  flera  olika 
policyinstrument i en stat-marknad-samhällsrelation (Borrás & Edquist, 2013). Enligt dem är 
det  nödvändigt  att  använda  sig  av  en  policymix  på  ett  försiktigt  sätt  då  problemen  är 
komplicerade på området och genom policyinstrument som riktas speciellt  för  perspektivet 
inom  innovationssystem.  Policyproblem  inom  innovation  är  bland  annat  låg  prestation/
utförande  (låg  innovationsbenägenhet  och  intensitet/innovationskraft)  inom 
innovationssystemen  och  instrumenten  som  används  är  till  för  att  stimulera 
innovationsprocessen, med andra ord intensiteten/innovationskraften.

”Innovation is rarely a goal in itself, but a means to achieve broader political goals like 

economic growth, increased employment, environmental protection, military capacity 

or public health, to name some of the most important ultimate objectives. Hence, put in 

other  words,  innovation  policy  instruments  are  intended  to  influence  innovation 

processes, and thereby contribute to fulfilling these ultimate political goals by means of 

achieving the direct objectives formulated in innovation terms.” (Borrás & Edquist, 

2013)

I boken ”Carrots, sticks & sermons” (1998) talar Bemelmans-Videc et al. om att det främst 
finns tre olika typer av policyinstrument: reglering, ekonomiska medel och information (morot, 
piska och informationsspridning). Inom specifikt innovation pekar Borrás & Edquist (2013) 
främst på tre olika kategorier av instrument. 1, reglerande instrument (reglera lagar), vilket ofta 
på innovationsområdet innefattar patent samt ”bestämmande av spelreglerna”. 2, ekonomiska 
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och finansiella instrument för att stödja olika aktiviteter, exempelvis i form av reda pengar till 
universitet  och  andra  offentliga  forskningsinriktade  organisationer.  Även  för  system  för 
konkurrenskraftig användning av finansiering till forskningen. Det sista är 3, mjuka instrument 
som  bygger  på  frivillighet  (icke-tvingande),  som  bygger  på  frivilliga  eller  avtalsenliga 
överenskommelser. Dessa innebär ofta övertalning eller ömsesidigt utbyte av information och 
samarbete mellan olika aktörer från det allmänna och privata aktörer.  Dessa instrument, de 
mjuka,  blir  vanligare  och  visar  sig  i  förvandlingen  av  den  offentliga  förvaltningens  roll 
(governance) enligt Borrás och Edquist. 

Ytterligare exempel är offentlig-privat samverkan där både kostnader och risker delas, men 
även i frågan om kunskapsinfrastruktur och genomförande av event likt ”forskningsdagar” där 
vetenskap  kan  spridas.  De  mjuka  instrumenten  ska  ses  som komplement  till  de  andra  två 
kategorierna och måste förstås utifrån hur bland annat det offentliga väljer att ingripa (Borrás 
&  Edquist,  2013).  Tabellen  nedan  visar  en  sammanställning  av  olika  aktiviteter  som 
förekommer inom policyområdet.

”Making  choices  of  instruments  is  a  crucial  part  of  policy-  making.  Instruments  of 

innovation policy need to be under- stood as the operational forms of intervention by 

governments and public agencies.” (Borrás & Edquist, 2013)

Tabellen  nedan  radar  upp  olika  typer  av  aktiviteter  som  förekommer  inom  nätverk  för 
innovation.  Förhoppningsvis  kan  den  bidra  med  ytterligare  förståelse  hos  läsaren  för  vad 
systemen/nätverken syftar till.

Tabell 1. Tio aktiviteter inom innovationssystem

I. Provision of knowledge inputs to the 
innovation process 


• ProvisionofR&Dresultsand,thus,creatio
nofnew knowledge, primarily in 
engineering, medicine and natural 
sciences. 


• Competence building, e.g. through 
individual learning (educating and 
training the labor force for innovation 
and R&D activities) and organiza- 
tional learning. This includes formal 
learning as well as informal learning. 

II. Demand-side activities 
 • Formation of new product markets.


• Articulationofnewproductqualityrequire
ments  
emanating from the demand side.
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Källa: C. Edquist, Systems of innovation: perspectives and challenges, in: J. Fagerberg, D. 

Mowery, R. Nelson (Eds.), Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford, 2005. 

Ursprungligt hämtad från: Borrás, Susana & Edquist, Charles. 2013. The choice of innovation 

policy instruments. Technological Forecasting & Social Change (80): 1513-1522 

III. Provision of constituents • Creatingandchangingorganizationsnee
dedfor developing new fields of 
innovation. Examples include 
enhancing entrepreneurship to create 
new firms and intrapreneurship to 
diversify existing firms, and creating 
new research orga- nizations, policy 
organizations, etc.


• Networking through markets and other 
mech- anisms, including interactive 
learning among different organizations 
(potentially) involved in the innovation 
processes. This implies integrat- ing 
new knowledge elements developed 
in different spheres of the SI and 
coming from outside with elements 
already available in the innovating 
firms.


• Creating and changing institutions–
e.g.,patent laws, tax laws, 
environment and safety regula- tions, 
R&D investment routines, cultural 
norms, etc. – that influence innovating 
organizations and innovation 
processes by providing incen- tives for 
and removing obstacles to innovation.

IV. Support services for innovating firms • Incubation activities such as providing 
access to facilities and administrative 
support for  
innovating efforts.


• Financing of innovation processes and 
other  
activities that may facilitate 
commercialization  
of knowledge and its adoption.  

• Provision of consultancy services 
relevant for innovation processes, e.g., 
technology transfer, commercial 
information, and legal advice.
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1.6. Tidigare sagt 
Avsnittet går igenom tidigare forskning och annat relevant som tidigare sagts på området. På 
grund av innovationspoltikens delvis nära förbindelse mellan FoU och FUI så behandlas även 
de inom denna ram för vad som tidigare är sagts på området. Annan tidigare forskning har  
redan innan tagits upp under problematisering och problemformulering, exempelvis från Ratios 
rapport ”Innovation för tillväxt” av Sandström, Karlson & Wennberg, (2018).

Forskningsområdet  för  innovationer  har  evolverat  till  flera  olika  områden.  Områdena  är 
alltifrån ekonomi,  till  teknologi,  policy,  management  och organisationsstudier  samt historia 
med flera. Dessa går under benämningen science policy and innovation studies (SPIS). Ben R. 
Martin (2012) menar att på området för SPIS så har bidragen varit färre inom just policy och 
management. Dessa eftersatta områden menar han dock är viktiga för att kunna bidra till att 
lära sig mer om att effektivisera. Det som statsvetenskapen har bidragit med inom ramen för 
dessa studier har framförallt varit inom ”diffusion of innovations” mellan olika program och 
policies, samt inom områdena ”public sector innovations”, enligt Ben R. Martin (2012).

Enligt  Moore  &  Hartley  (2010:52-53,  62)  har  mycket  inom  innovationsforskningen  varit 
inriktad  på  den  privata  sektorn  och  hur  de  förbättrar  sin  organisatoriska  prestation  genom 
innovation av produkter och processer (product/service/process innovations). Men innovation 
inom  styrningen  av  den  offentliga  sektorn  har  varit  försummad.  Det  som  åsyftas  med 
innovation  inom  styrningen  handlar  om  att  gå  utanför  organisationsgränser  för  att  skapa 
finansiering,  beslutsfattande  och  produktionssystem  baserade  på  nätverk.  Mycket  av 
forskningen som har handlat om innovation i det offentliga har inriktat sig på vilka typer av 
förändringar som skett, hur mycket innovation som förekommer, strukturer och processer som 
talar  för  eller  emot  innovationer  eller  om  nuvarande  strukturer  får  tillräckligt  med  stöd. 
Innovation i den offentliga sektorn skiljer sig på så sätt att det handlar om implementering över 
organisationsnivå (nätverk av organisationer).

1.7. Avgränsning 
Studien  är  avgränsad  och  inriktad  på  att  beskriva  ett  rådande  läge,  och  inte  att  beskriva 
eventuella  förändringar  över  tid.  Det  vill  säga  att  inriktningen  är  på  gällande  styrning, 
policyinstrument och vad de karaktäriseras av. Däribland är även inräknat vilka impulser som 
indirekt skickas.
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Politikområdet för tillväxt är utelämnat som enskilt policyområde, då inriktningen är snävare 
inriktad på styrningen inom innovationspolitikens. Inget speciellt fokus kommer att riktas mot 
om det är den nationella innovationspolitiken eller sprunget ur EU:s sammanhållningspolitik.

Källa: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regional-tillvaxt/mal-for-regional-tillvaxt/ 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/innovation/innovation-i-statens-budget/  

Studien  kommer  därmed  att  inriktas  på  att  beskriva  styrningen  inom  det  definierade 
policyområdet som främst verkar under den svenska innovationsmyndighet Vinnova.

Teoretisk referensram 
I detta kapitel är avsikten att  redovisa det teoretiska ramverket för vilket studien syfte kan 
placeras  inom  en  kontext  och  som  analysen  kan  referera  till.  Kapitlet  är  ett  försök  till 
inramning och förförtråelse. Kapitlet innehåller en genomgång av samhällsstyrningen utifrån 
två olika beskrivningar av styrningsmodeller som är relevanta för sammanhanget, New Public 
Management och governance. De mest relevanta teoridelarna för studien har sammanställt till 
två konstruerade idealtypsmodeller som presenteras i tabellen i bilagan.  Som sedermera ska 
tjäna som studiens analysverktyg. Teorier och idealtyper i allmänhet ska fånga en större bild, 
och ska inte ses som statiska, eller stå i direkt konflikt med varandra, utan de fungerar som 
förenklande verktyg för att kunna förklara någonting (Pollitt & Bouckaert, 2011:122). 

2.1. New Public Management 
Nedan redogörs för teorin kring styrningsmodellen New Public Management, dess ideal och 
styrning. Denna modell kommer utgöra den ena idealtypen. Den andra idealtypen precenteras 
under punkt 2.4. Teorin är vald utifrån dess relevans beträffande beskrivning av styrniningen 
och  dess  anknytning  till  offentlig  förvaltning  och  dess  påstådda  prägel  på  många  av 
västvärldens offentliga förvaltning.

”Inte sällan skildras begreppet som omfattande allt som idag tycks vara ”fel” 
med den offentliga sektorn” Karlsson (2017) 

De modernare principerna inom offentlig förvaltning bygger på bland annat entreprenörskap, 
och dominerar numera västländernas offentliga sfär. Den så kallade New Public Management 
(NPM)  karaktäriseras  av  småskalighet  och  decentralisering,  kontraktstyrning,  privatisering, 
cost-benefit,  konkurrensutsättning,  outcomes  (istället  för  fokus  på  inputs)  och  det 
administrativa (Frederickson, 2015:112-113). 
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NPM bygger mycket på konkurrens, kontrakt och kontroll och vilar på två ideal. Ett ideal är 
det  företagsorienterade  och  ett  marknadsorienterat  ideal  med  många  olika  aktörer  som 
konkurrerar.  Likt  ett  företag  ska  den  offentliga  förvaltningens  styrning  ha  fokus  på 
målformulering och uppföljning av måluppfyllelse genom mätningar, istället för regelstyrning 
och budgetstyrning. En av grundidéerna är att den offentliga verksamheten inte behöver utföras 
av det offentliga, utan av privata aktörer, så kallad utkontraktering (Almqvist, 2006:25-26). 

I  och med en ökning av kontraktstyrning,  som idag utgör  de  större  kostnaderna inom det 
offentliga,  så  ställer  det  också  stora  krav  på  att  det  offentliga  agerar  smarta  köpare  på 
marknaden. Detta medför bland annat att gränserna mellan det offentliga och privata suddas ut, 
men det kan också bidra till en intressekonflikt kring eventuell sänkt kvalitet hos utförarna, då 
det  offentliga  inte  längre  driver  verksamheten.  I  ett  mer  privatiserat  samhälle  blir  statens 
uppgift att styra nätverk av aktörer, governance, vilket också ingår i ”Management by contract” 
(Frederickson, 2015:119,121, 124-125). 

Tom S.  Karlsson (2017),  som utgår  från Christopher  Hoods presentation av NPM-trenden, 
beskriver  styrningen  inom  NPM  med  främst  två  punkter  som  är  styrningsrelaterade.  1, 
standarder och prestationsmått (standardisering, normering och mätandet av prestationer), samt 
2, resultat och utfall (vad som uppnåtts snarare än hur) (Karlsson, 2017: 64,67,70). För att 
kunna göra uppföljningar och utvärderingar baserat på standarder och prestationsmått behöver 
aktiviteterna kvantifieras samt att standarder utformas för verksamheten. Problemet är att de 
mätbara aktiviteterna prioriteras till förmån för de mer kvalitativa värdena, eller som Karlsson 
uttrycker  sig,  ”de  rent  kvantitativa  verksamhetsaspekterna  vinner  över  de 
kvalitativa” (Karlsson, 2017: 67-69). 

2.2. Governance - ett paraplybegrepp 
Avsnittet 2.2. utgör en redogörelse för governance som ett paraplybegrepp, vad som menas 
med  begreppet.  Avsnittet  behandlar  också  frågan  om  eventuella  förändringar  i 
samhällsstyrningen samt en genomgång av nätverksteori.  Denna teoretiska utgångspunkt är 
vald  på  grund  av  dess  modernare  beskrivning  av  rådande  styrningsideal  beträffande 
nätverkand, dess koppling till NPM teorierna samt dess utbredda erkännande för beskrivningen 
av interaktiv samhällsstyrning.

2.2.1. Governance - Från centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning 

”Government  is  not  just  about  government  anymore.  As  governmental  walls  become  more 

porous,  actors  from  a  range  of  sectors  are  becoming  involved  in  the  processes  of 

governing” (Frederickson, 2015:248). 
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Enligt Hall & Löfgren (2006:89) karaktäriseras governance som styrningsform av: 

• Indirekt regelstyrning.  

• Styrning genom horisontella och vertikala nätverk av frivilliga aktörer.  

• Ingen aktör är ensamt ansvarig, staten har ett koordineringsansvar.  

• Konsensus och tillit.  

Governance betyder interaktiv samhällsstyrning och hörnstenarna kan sägas bestå av nätverk, 
decentralisering, offentlig-privat samverkan, förtroende, frivillighet och överenskommelser.  

Det  har  skett  en  förskjutning  i  syftet  och  metoden  att  regera/styra.  Mindre  hierarki,  mer 
decentralisering, och den privata sektorns roll som policyaktör har ökat. Den privata sektorns 
organisationer har också blivit viktigare för att leverera offentliga tjänster och som bidrar till 
bantning och decentralisering av regeringens roll som den centrala policyaktören i samhället. 
Detta har bidragit till  mindre byråkrati och hierarki och att  slippa ha ett  godkännande från 
högre ort för att få saker gjorda. Detta har benämnts den ”ihåliga staten” vilket fungerar som en 
metafor för en stat som utkontrakterar den offentliga servicen till nätverk av olika aktörer. Att 
staten har blivit ihåligare innebär också att organisationer och institutioner utanför staten nu 
måste inkluderas i policyskapandet, enligt Frederickson (2015:222-223). Andra menar dock att 
det inte handlar om att staten urholkas, se Hedlund och Montin (2009:202). 

 
Interaktiv  nätverksstyrning  innebär  en  förändring  för  staten  från  ”government”  till 
”governance”. Flera olika nivåer av samhället är inblandade som aktörer i frågan på olika sätt, 
samt  genom  offentligt-privat  samverkan  som  är  sprunget  ur  begreppet  Public  Private 
Partnership (PPP) (Elander & Uggla, Montin 2009:9, 26), vilket utifrån governancediskursen 
innebär samverkan mellan det offentliga och privata, genom nätverk på mer jämbördiga och 
ömsesidiga  villkor  på  en  decentraliserad nivå.  Begreppet  governance har  kritiserats  för  att 
innebära så mycket att det kanske inte innebär någonting alls (Frederickson 2015) men själva 
grunden för governance innebär som sagt interaktiv samhällsstyrning genom nätverk.  

Begreppet kan enklare förklaras med att makten (staten) har inställningen att den har makt att, 
exempelvis makt att påverka aktörer, istället för som makten under lång tid har ansetts ha makt 
över,  makt  över  aktörerna.  Detta  innebär  att  staten  går  ifrån  en  ineffektiv  tvingande 
regelstyrning, till att agera som en mer likvärdig aktör i ett frivilligt nätverk av flera aktörer 
och  där  överenskommelser  istället  råder.  Statens  uppdrag  lutar  då  mer  åt  att  ta  på  sig  en 
ledartröja och samordna aktörerna istället för att kontrollera, lagstifta och utfärda sanktioner 
(Montin,  Lindskog  &  Uggla  2009:26-27,63-64).  Tanken  med  governance  är  också  att 

�19



beslutsfattandet ska decentraliseras och att staten som aktör i nätverket tillsammans med de 
andra aktörerna utformar policy’s (Frederickson, 2015). Utöver governance som nätverk finns 
också governance beskrivet som hierarki och som marknad. 

Governance som hierarki syftar till att användas för att beskriva påverkan och styrningen av 
myndigheter att  arbeta mot de utsatta målen. Governance som marknad används i syfte att 
beskriva  de  självständiga  aktörerna  som  drivs  av  intressen  att  vara  lönsamma,  där  det 
förekommer både konkurrens och samarbete för att få fram lösningar, exempelvis teknik eller 
andra produkter och tjänster (Montin, 2009:25). 

Vissa  försöker  att  sammanlänka  governance  med  New Public  Management  (Frederickson, 
2015:229).  Det  som Peters  & Pierre  istället  argumenterar  för  är  kärnan  i  governance  är  i 
dominansen  av  nätverk,  att  staten  tappar  direktkontrollen  och  influerar  policyn  istället, 
blandningen offentliga och privata resurser. Samt användningen av icke-traditionella metoder i 
policyimplementeringen och skapandet. Med detta menar de att governance och NPM delar 
många gemensamma grunder då båda också exempelvis innebär ett närmande till medborgarna 
i beslutsfattandet samt att båda är inriktade på konkurrensutsättning. De är båda också inne på 
att ”styra istället för att ro”(Frederickson, 2015:230-232). 

Ett problem som uppstår när statens inflytande minskar är att det blir svårare att peka på någon 
direkt ansvarig när så många aktörer är inblandade i nätverken eller i det offentliga-privata 
partnerskapet, det blir också en fråga om gemensamma intressen (offentligt-privat), förtroende, 
statens kapacitet att vara inkopplade i samarbetet samt en ren demokratifråga (Frederickson, 
2015:240).

2.2.2. Hur ser ett nätverk ut och hur fungerar det? 

Nätverk i  sig är inte studieobjektet i  denna studie,  men nätverk är ändå det som främst är 
utmärkande för beskrivningarna av teorierna om governance.

För att beskriva styrningen i governance-modellen sker den mer horisontellt, där man genom 
nätverk av aktörer koordinerar och samordnar handlandet. Dessa nätverk kan vara medvetet 
skapade av staten (eller kommun, landsting), eller spontant skapade. Alla aktörer behöver inte 
vara kopplade till varandra, utan de kan vara både direkt och indirekt kopplade till varandra via 
mellanhänder  (Björk,  Bostedt  &  Johansson,  2003:75).  Styrningsmodellen  governance  kan 
delvis  ses  som  ett  sätt  för  politiker  att  försöka  styra  ett  allt  mer  tilltagande  samhälle  av 
komplexa  interaktioner  och  strukturer  med  flera  olika  politiska  nivåer  (centralt,  regionalt, 
lokalt  o.s.v.)  med både privata  och offentliga aktörer  (Hall  & Löfgren,  2006:85-86).  Inom 
regionalpolitiken och EU:s partnerskapsarrangemang visas detta tydligt, enligt Hall & Löfgren, 
där  aktörerna  samfinansierar  projekt,  vilket  gör  att  alla  aktörerna  är  involverade  och  har 
inflytande. Detta har förändrat styrkedjan där alla är involverade i policyprocessen och där alla 
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är beroende av varandra och där ingen har hela ansvaret själv. Alltså en interaktiv styrning 
(Hall & Löfgren, 2006:87-88). 

Styrningen genom nätverk kan ske genom ekonomiska medel och regler, men också genom att 
olika  aktörer  bistår  med  olika  delar  såsom  utrustning,  idéer  eller  exempelvis 
organisationsförmåga. Huvudsaken är att alla tjänar på att samarbeta och att samförstånd råder, 
ett konsensusskapande (Hall & Löfgren, 2006:88). Exempelvis kan staten formulera mål och 
sedan implementerar och omsätter olika aktörer de i praktiken. Hall & Löfgren (2006) ställer 
sig delvis kritiska till hur nätverken fungerar i praktiken och ställer sig frågan om nätverken 
antingen kan anses vara reella nätverk eller orkestrerade nätverk. Vilket enligt dem innebär att 
nätverk  kan  utgöra  ”ett  verktyg  för  kollektivt  agerande  karakteriserat  av  ett  ömsesidigt 
erkännande av gemensamma eller komplementära strategiska dagordningar, eller använder vi 
termen ”nätverk” om alla typer av initiativ från statens sida i vilka man försöker att övertala 
folk att  agera i  en viss riktning (utan att  använda traditionella policyinstrument)?” (Hall & 
Löfgren, 2006:202).

2.2.3. Förändring i samhällsstyrningen - kontinuitet och/eller förändring? 

Enligt Hedlund och Montin (2009) är det inte någonting nytt med interaktiv samhällsstyrning 
genom nätverk i Sverige. Staten har länge sökt komma överens och samarbeta med näringsliv 
och andra aktörgrupper i samhället inom många olika policyområden. Det som är nytt sedan 
1990-talet är dock att policyskapandet och policyimplementeringen i nätverk verkar öka och 
blir allt vanligare, främst mellan kommunerna och mellan regionerna, men också att EU har 
blivit en allt mer central aktör, vilket har gjort att staten inte behövt vara lika aktiv. Nätverken 
har blivit ett sätt att sprida både ansvaret och riskerna, samtidigt som staten kan understödja 
nätverken  och  försöka  främja  själva  skapandet  av  nätverken  och  lämna  över  resten  till 
aktörerna och privata initiativ. Detta innebär, enligt Hedlund och Montin, inte en svagare och 
ihåligare  stat,  snarare  en  förändrad  förväntan  på  statens  styrning  och  reglering,  där  staten 
exempelvis kan ägna sig åt att bestämma spelreglerna. Trots kontinuiteten kan man tala om en 
förändring av statens styrning från ”hård” till ”mjuk” (Hedlund och Montin, 2009:201-207).

Osborn  et  al.  (2010:413-415)  menar  att  den  offentliga  förvaltningen,  däribland 
implementeringen och offentliga tjänster, det senaste århundradet har evolverat från begreppet 
public  administration,  till  new  public  management  och  nu  till  new  public  governance, 
paradigmskiften.  Begreppet  NPG ska  dock  ses  som en  konceptuell  modell  som både  kan 
användas för att förstå och utvärdera verkligheten. Paradigmen kan samexistera och interagera 
med varandra, de avlöser varandra nödvändigtvis inte. 

Enligt dem kan NPG användas för att just beskriva en potentiell ny paradigm inom offentlig 
förvaltning  som  bygger  på  bättre  koordinering,  sammanslutning  och  kontraktering,  en  ny 
komplex modell ”[of twenty- first-century policy implementation and service delivery]” och 
som reflekterar dagens offentliga förvaltning (Pollitt & Bouckaert, 2011:120, 121-124). Osborn 
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et al. (2010) trycker främst på aspekterna konkurrens och mellan-organisatoriskt partnerskap 

samt kontrakterade relationer i beskrivningen av NPG, som en ordning och styrning i policy:s 
och implementeringen. Den ska skapa en förståelse för dagens implementering av offentlig 
policy och utförare av offentliga tjänster, Osborn et al. (2010:6-7).

2.3. En jämförelse av skillnaderna mellan NPM och Governance 

NPM  och  governance  är  inte  samma  sak.  Vissa  menar  dock  att  governance-teorierna  är 
sprungna ur NPM. De har mycket gemensamt och är mycket kompatibla med varandra. Det 
råder  vissa  innehållsliga  sammanblandningar  mellan  NPM och governance  och de  kan till 
synes  verka  vara  samma  sak,  då  de  har  många  beröringspunkter.  Vissa  försöker  att 
sammanlänka governance med New Public Management (Frederickson, 2015:229). 

Det som Peters & Pierre argumenterar för skulle utgöra kärnan i governance är i dominansen 
av  nätverk,  att  staten  tappar/lämnar/överger  direktkontrollen  och  influerar  istället  policyn, 
blandningen offentliga och privata resurser, samt användningen av icke-traditionella metoder i 
policyimplementeringen  och  skapandet,  jämför  Hedlund  och  Montin  (2009:201-207).  Med 
detta menar de att governance och NPM delar många gemensamma grunder då båda också 
exempelvis  innebär  ett  närmande  till  medborgarna  i  beslutsfattandet,  policyskapandet  och 
implementeringen samt att båda är inriktade på konkurrensutsättning. De är båda också inne på 
att staten ska ”styra istället för att ro” (Frederickson, 2015:230-232). 

NPM  och  governance  kan  ses  som  olika  paradigm  till  varandra  då  NPM  betonar 
centralstyrning och politisk kontroll  och governance snarare betonar den minskade centrala 
kontrollen. NPM kan dock ses som inomorganisatorisk där man söker förbättra den interna 
operativa delen av exempelvis en myndighet, medans governance förklarar huvudsakligen det 
mellanorganisatoriska där man söker förbättra koordinationen och leverera nya lösningar på 
komplexa problem. NPM kan också ses som mer inriktad på effektivitet och förbättring av 
redan existerande policy och service Klijn (2012:209-210).

Det finns en konflikt mellan politiken och utförandet när fokus ska ligga på ”kunden”. Inom 
perspektivet governance är förhållandena istället mer otydliga, där olika aktörer måste tillåtas 
att dela auktoriteten att formulera målen och beslutsfattandet. Detta för att de olika aktörerna är 
nödvändiga för att nå målen. Politikens roll blir då istället att utöva restriktioner och formulera 
regler och ramar för där interaktioner kan äga rum. Det blir således ett fokus på input. NPM  
idealen försöker reducera komplexiteten genom att fokusera på output- kriterier och genom att 
via marknadsmekanismer och privatisering försöka organisera spelplanen. Inom governance 
bejakas det komplexa systemet och interaktionen genom att bli en aktör bland andra där man 
kan  påverka  mekanismerna,  strategierna  och  processen  på  ett  interaktivt  sätt,  Klijn 
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(2012:210-211).  Dessa  två  perspektiv  kommer  troligtvis  att  samexistera  inom  offentlig 
förvaltning  på  grund av  att  de  är  ömsesidigt  beroende  av  varandra  där  NPM perspektivet 
kommer med svar på hur man styr från centralt håll och där governance bättre är kapabel att 
svara  för  den  vardagliga  komplexiteten  i  styrningen  inom  offentlig  förvaltning,  Klijn 
(2012:212).

Strategierna  inom  NPM  och  governance  skiljer  sig.  NPM  beskriver  att  agenterna 
nyttomaximeras  och  en  utförandebaserad  budget  används  för  att  främja  den  offentliga 
förvaltningen. Förvaltningen kan dock hämmas av för mycket detaljerad top-down-initierade 
mätningar  av prestationen,  då det  bidrar  till  att  det  som kan mätas  kommer att  prioriteras 
(Sørensen, 2012:119-220). Inom governance strategierna är fokus istället inriktade på kunskap, 
olika synsätt och mellanorganisatoriskt intresse bland aktörerna och där interaktionen är högt 
värderad. Detta bidrar till att olika aktörer med olika kunskap, perspektiv och intressen kan 
samverka på en arena men samtidigt behålla sin självständighet och aktörerna kan fortfarande 
konkurrera med varandra. Kunskapsöverföring mellan aktörerna anses viktigt och strategin för 
governance  är  snarare  inriktad  på  själv-värdering  (bottom-up)  snarare  än  top-down 
bedömningar av prestationen. Följderna av NPM:s ideal om målstyrning och effektivisering 
anses delvis ha undergrävt kvaliteten i utförandet och att problem uppstod i kvantifieringen av 
av outputs (Hardiman, 2012:231).

2.4. Idealtyper 
Genom  en  syntes  utifrån  den  ovan  presenterade  teoretiska  ansatsen  har  ett  analysverktyg 
baserat på idealtyper konstruerats, se tabell.2. i bilagan. I metodkapitlet presenteras det hur det 
ska användas.

Metod 
Kapitlets  avsikt  är  att  redovisa  studiens  tillvägagångssätt  och  utgångspunkter  för  studiens 
analys samt hur frågeställningarna ska besvaras utifrån syftet. Kapitlet innefattar metodkritik 
samt löpande diskussion rörande validitet och reliabilitet. Sedermera reflekteras det över själva 
tolkandets perspektiv. Val av relevant material redovisas i kapitalets sista del. Inga särskilda 
forskningsetiska principer har iakttagits under arbetets gång.

3.1. Tillvägagångssätt 
Studien kommer utifrån syftet att vara beskrivande, att beskriva aspekterna av styrningen inom 
det  givna  området.  Teorierna  används  inom  detta  angreppssättet  för  att  få  en  struktur  i 
materialet,  samt att  beskriva och tolka det.  En beskrivande studie syftar till  att  klassificera 
verkligheten,  ”att  bringa  ordning  i  en  komplex  och  ibland  motsägelsefull  värld”  där  den 
teoretiska konstruktionen utgör grunden för att  kunna klassificera för att  kunna besvara en 
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frågeställning  som syftar  till  hur,  i  detta  fall  hur  ett  politikområde  styrs  (Esaiasson  et  al. 
2017:37, 136-137). Teorianknytningen kommer därför utgå från att  vara teorikonsumerande 
eftersom att syftet med studien är att beskriva hur någonting förhåller sig och beskriva det 
utifrån det teoretiska ramverket.

Tillvägagångssättet med studien är hämtat från idéanalysen inom textanalysen (Bergström & 
Boréus, 2012:24) som möjliggör att kunna utföra en beskrivning av styrningen på det valda 
politikområdet genom studier av lämpliga policy-/styrdokument. Det kommer leda till att jag 
kan beskriva hur politikområdet karaktäriseras utifrån den teoretiska ansatsen. Frågeställningen 
kommer att besvaras genom att använda en kvalitativ textanalys, då materialet består av text 
därför att frågeställningen inte uttryckligen och på bästa sätt utifrån syftet kan besvaras med 
numeriska värden eller dylikt. Metoden ger även möjligheten till att utforska meningen och den 
lämpar sig för att besvara en frågeställning som är inriktad på hur (Esaiasson et al. 2017:212). 
Textanalysen går bland annat ut på att ”bringa reda i, ordna och hitta tematik” i ett komplext 
textmaterial (Esaiasson et al. 2017:230).  Att använda den kvalitativa metoden för dock förenat 
med  vissa  svagheter  om syftet  är  att  kunna  generalisera  sitt  resultat,  det  blir  då  inte  lika 
generaliserbart.

Studien är  inte hypotesprövande i  den bemärkelsen att  den kommer att  pröva huruvida en 
hypotes om styrningen stämmer eller inte, en induktiv ansats är istället vald.

Analysen kommer vara idealtypskaraktäriserande och genomföras med hjälp av två idealtyper 
som grund, NPM och governance, som återfinns i Tabell.2. i bilagan Denna studies uppgift är 
inriktad på att lyfta fram karaktäristiska och idealtypiska drag av styrningen och lyfta fram 
centrala aspekter utifrån materialet. Undersökningen innebär således att systematiskt lyfta fram 
meningen i texterna där idéstrukturer kan, som Esaiasson et al. (2017:213) uttrycker det: ”lyfta 
fram och begripliggöra väsentliga aspekter av innehållet,/.../ genom att logiskt ordna innehållet 
i texterna eller att formalisera texternas ofta komplexa innehåll i enklare kategorier.”. 

Egenskaperna som ska beskrivas är styrningen, vilket för denna studie inräknar metoder för 
förändringsprocess, hur förvaltningen och autonoma aktörer styrs, vad som är dess kärnvärden 
och centrala idéer, Även policyinstrument som Bemelmans-Videc et al. (1998) och Borrás & 
Edquist  (2013)  talar  om.  Vad  betoningen  ligger  på,  styrmetoder/styrinstrument/
policyinstrument samt vad fokus eller målen ligger på.

3.2. Analys och material 
Nedan följer en presentation av hur analysen ska gå till samt vilket empiriskt material som ska 
användas.
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3.2.1. Analysmetod 

3.2.1.1. Idealtypskaraktäriserande 

Det analysverktyg som har ansetts lämpligast och som valts för studien är, som tidigare nämnt, 
idealtypsmodellen.  Idealtyper används för  att  kunna kategorisera egenskaper till  ett  mindre 
teoretiskt  och  abstrakt  sammanhang  för  att  minska  komplexiteten  för  att  skapa  något 
meningsfullt,  greppbart  och  teoretiskt  generaliserbart  (Teorell  &  Svensson,  2007:42,44). 
Utifrån  det  teoretiskt  angivna  ramverket  konstrueras  idealtyper  för  de  båda  beskrivna 
styrmodellerna, det som karaktäriserar dem. 

Teorierna, i detta fall genom de två modellerna/idealtyperna fungerar som generella ramar som 
går  att  relatera  till,  samt  utifrån  det  teoretiskt  angivna  ramverket  beskrivna  vad  som 
karaktäriserar styrningen. Enligt Denk (2002) renodlar idealtyperna dragen i verkligheten och 
”skapar  en  perfekt  bild  av  ett  fenomen  i  verkligheten”  och  där  idealtypen  är  en  abstrakt 
konstruktion  ”som avser  egenskaper  eller  konstruktioner  som kanske  aldrig  förekommer  i 
verkligheten” (Denk, 2002:8-11,19,31). Idealtyperna består av karaktäristika av två paradigm/
styrningsmodeller, NPM och governance. Idealtyperna fungerar som en förenklad beskrivning, 
tänkta extrembilder av verkligheten där idealtyperna kan förtydliga viktiga egenskaper hos det 
studerade forskningsobjektet. Det är inte frågan om vilken typ som det studerade tillhör, utan 
hur mycket det stämmer in på den ”renodlade idealtypen” (Esaiasson et al. 2017:140-141). De 
olika  idealtyperna  är  polära,  inte  i  den  meningen  att  de  är  varandras  motparter,  utan  i 
funktionen att de är varandra ömsesidigt uteslutande där komponenterna är substantiellt olika 
men behöver samtidigt inte vara helt uttömmande, då idealtyperna normalt sett inte har det 
kravet  på  fullständighet.  Idealtyperna  är  parallella  och  egenskaperna  som  beskrivs  finns 
vardera  motsvarighet  av  typerna  (Esaiasson  et  al.  2017:142-144).  En  problematik  med 
användandet  av  idealtyper  som  analysverktyg  för  att  beskriva  någonting  är  den  om 
nivåskattning.  Denna studie kommer då,  som tidigare nämnt,  behöva luta  sig mot att  vara 
stipulativ då det finns svårigheter med att skapa kvalitativa jämförelsepunkter, gränssättningen 
måste därav bli självbestämt (Esaiasson et al. 2017:144-145). Detta påverkar givetvis studiens 
validitet och ställer krav på att uttolkaren av texten redovisar sina tankegångar tydligt.

Det problematiska med idealtypsmodellen är också att man som forskare försöker påtvinga 
materialet  sin  utformade  modell.  Modellen  ska  snarare  användas  som  en  tolkningsram 
(Bergström & Boréus, 2012:150-156, 167). Idealtypsmodellen är som sagt konstruerad så att 
den är polär i den bemärkelsen att den kan utesluta likheter men tillvarata olikheter mellan 
styrningsmodellerna. Det är en risk med att använda en idealtypsmodell som enligt Bergström 
& Boréus (2012:167) är  ”alltför  vagt  eller  allmänt hållet” då det  kan bli  svårt  att  göra en 
heltäckande analys och att de så kallade dimensionerna ”inte är ömsesidigt uteslutande”.
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3.2.1.2. Tolkning 

Tolkningen av materialet kommer att  ske utifrån uttolkarens eget perspektiv med ”hjälp av 
analysverktyget  som  ögon”.  Tolkningen  av  materialet  innebär  också  att  både  delen  och 
helheten  måste  förstås  i  relation  till  varandra  och  där  iakttagande  av  hela  texten  görs 
(hermeneutiken),  enligt  Esaiasson  et  al.  (2017:227,  230)(Bergström  &  Boréus,  2012:31). 
Utgångspunkten  för  hur  tolkningen  kommer  att  ske  är  utifrån  den  avsändarorienterade 
tolkningsstrategin, som enligt Bergström & Boréus (2012:32) är inriktad på textens betydelse 
vid produktionen av den, vad den avsågs betyda. Detta innebär att studien kan få en högre 
reliabilitet,  samtidigt  som  reliabiliteten  rimligtvis  kan  ifrågasättas  vid  uttolkningar  av 
textmaterial på samma grunder. Det är också viktigt för tolkning, och även för analysen, att 
hålla isär frekvensen av någonting och förekomsten av något (i detta fall idéer/ideal) i texten 
(Ekengren & Hinnfors, 2012:82). Det är själva förekomsten som är det det relevanta för denna 
studie.

3.2.2. Material 

Materialet som ska undersökas för att besvara frågeställningen kommer att bestå av offentliga 
dokument, policydokument och andra för området relevanta dokument för styrning/utformning 
av politiken. Materialet har insamlats från relevanta webbsidor vinnova.se och esv.se, (Vinnova 
och ekonomistyrningsverket). Det vill säga där regleringsbrev och andra dokument gällande 
styrningen finns att tillgå.

Urvalet  av  materialet  har  valt  snävt,  på  grund  av  praktiska  begränsningar  av  arbetets 
omfattning  som  försvårar  ett  totalurval.  Eftersom  att  materialet  har  valts  snävt  kommer 
resultatet  inte  att  kunna  anses  ha  en  direkt  generaliserande  funktion  (Esaiasson  et  al., 
2017:225), vilket heller inte kan anses vara syftet eller ambitionen.

I  och  med att  myndighetsuppdrag  inte  nödvändigtvis  begränsas  till  enskilda  kalenderår  så 
behöver  även  dokument  från  tidigare  år  analyseras  då  de  kan  röra  sig  om sådant  som är 
relevant för år 2018. Materialet som har valts för analysen har valts därför att de är angelägna 
för dagsläget. Även årsredovisning för 2017 inräknas då det ligger i närtid och förväntas säga 
någonting om vad som gäller  just  nu.  Årsredovisning för  2018 har  i  skrivande stund inte 
publicerats.  Dokumenten  förväntas  innehålla  textmaterial  utifrån  olika  perspektiv  kan 
analyseras. Regleringsbreven innehåller det som är avsikten och vad som menas med policyn, 
medans årsredovisningarna förväntas ge svar på hur politiken utförs.

Valda dokument:

• Regleringsbrev (tre till antalet)

• Årsredovisning Vinnova för 2017
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3.3. Bearbetning, redovisning och analysen 
Resultatet från empirin sätts i  förbindelse till  det teoretiska ramverket vilket resulterar i  en 
beskrivning. Efter analysen kan en slutsats dras som ska beskriva politikområdet. Resultatet 
kan inte direkt användas i generaliserande syfte utanför policyområdet, utan specifikt för det 
innovationspolitiska området. Resultatet kan kanske delvis generaliseras till tillväxtpolitikens/
FoU område, men en sådan ambition har saknas.

Presentationen/redovisningen går till så att jag redovisar resultaten, som argument med egna 
ord, som sedan får beläggas genom citat ur materialet. Citaten står inte staplade på varandra 
utan de följs av egna kommentarer. Det sättet att presentera på är enligt Esaiasson et al. ett mer 
effektivt sätt (2017:232-233). 

Redovisningen  och  bearbetningen  sker  dokument  för  dokument,  och  avslutas  med  en 
diskussion  utifrån  analysschemats/idealtypernas  kategorier.  Redovisningen  sker  genom  att 
utdrag ur texten redovisas följt av en analyserande kommentar som också syftar till att redovisa 
hur jag som uttolkare tänker. Ibland kommer en kommentar direkt i anslutning till utdraget och 
ibland så är kommentaren kopplad till flera utdrag.

Analysen  utgår  ifrån  de  redovisade  nyckelorden  för  idealtyperna  under  teoriavsnittet  samt 
idealtyperna i Tabell.2. i bilagan.

3.4. Metodkritik 
Viss kritik har tidigare diskuterats löpande i kapitlet. Angående metoden som helhet kan också 
kritik riktas mot att det inte genomförs intervjuer. Det har tagits med i bedömningen i valet av 
metod.  Intervjumetoden  skulle  vara  lämplig,  men  har  valts  bort  på  grund  av  att  det  i 
förhållande till  tidsramen för arbetet  är  krävande. För att  få ihop ett  analysmaterial  utifrån 
intervjuer skulle ett stort antal intervjuer behöva genomföras med både myndighetspersoner 
och externa aktörer, på nationell nivå. Samtidigt är det lokala och regionala urvalet av aktörer 
mycket begränsat och koncentrerat. Intervjuer bedöms därmed inte ha varit genomförbart på ett 
fruktbart sätt inom den givna tidsramen och geografiska begränsningar. Under analyser är det 
också kritiskt att inte fokus hamnar på hur mycket ett fenomen visar sig, då det är frågan om en 
kvalitativ studie och inte en kvantitativ, så är det viktigt att fokus hamnar på betydelsen av 
texternas innehåll. Samtidigt är det också viktigt att behålla sina egna begrepp och språkbruk 
och inte anammar analysföremålets (Esaiasson et al., 2017:233).
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Resultatredovisning & diskussion 
I denna del redovisas resultatet. Sedan följer en diskussion utifrån de två perspektiven.

4.1. Resultat 

4.1.1. D1: Vinnova årsredovisning 2017 

Resultat: Mycket av innehållet i texten genomsyras just  av betydelsen av samverkan genom 
frivilligt nätverkande och hur staten som aktör kan främja nätverkande mellan aktörerna. Samt 
styrning med ekonomiska medel genom insatser samt mycket informationsåtgärder riktade till 
externa aktörer, så kallade mjuka policyinstrument. Fokuset ligger på omgivningen och inte på 
den egna organisationen. Styrningens tonvikt verkar snarare ligga åt att styra genom resurser 
till nätverken, vilket inte sker marknadsmässigt. Tonvikt ligger också på och dess prestationer  
(output) men även själva relationerna i nätverken. Centrala kärnvärden för styrningen verkar 
snarast  bestå  av  en  blandning  av  aktiverandet  av  aktörerna  och  arrangera  nätverken  och 
aktörerna  i  kombination  med  kärnvärden  såsom  resultatinriktning  (input  och  output). 
Uppföljning av måluppfyllelse genom mätningar (outcomes). Myndighetens roll ska vara att 
vara en kunskapsmyndighet/experter.

Citat och kommentarer:

”Vi har under året samordnat våra insatser inom dessa om- råden och gjort särskilda 
satsningar  via  de  strategiska  inno-  vationsprogrammen  där  näringsliv,  akademisk 
forskning och offentlig sektor samverkar.”

Kommentar: -nätverk av frivilliga aktörer där staten skapar nätverket/koordinerar. 

”Ett  exempel  är  att  projekt  som  får  finansiering  inom  samverkansprogrammet 
Utmaningsdriven innovation ska bidra till ett eller flera av målen i Agenda 2030.

Globaliseringen gör att internationella samarbeten blir allt viktigare. Under 2017 har vi 
arbetat med att stärka den inter- nationella uppkopplingen inom flera av våra program. 
Vi  har  också  genomfört  omfattande  informationsinsatser  för  att  främja  svenska 
aktörers deltagande i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.”
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Kommentar: Informationsinsatser beskrivs av (namn) som mjuka policyinstrument 
(information) carrots sticks and sermons

”Vinnova har en investeringsroll, en expertroll och en samordningsroll.

Investeringsrollen, som är Vinnovas kärnuppgift, innebär att finansiera forsknings och 
innovationsprojekt så att de på kort och lång sikt bidrar till att främja hållbar tillväxt 
och  samhälls  nytta  i  Sverige.  Aktiviteterna  består  huvudsakligen  av  program 
verksamhet  i  form  av  publika  utlysningar.  I  dessa  aktiviteter  är  strategiunderlag, 
framsyn samt uppföljning och utvärdering integrerade delar.”

Kommentar: Ekonomiska insatser,  kunskapsmyndighet, samordning

”Expertrollen innebär utveckling av strategi och analys för innovationspolicy. Syftet är 
att bidra med kunskap till strate giska prioriteringar för Vinnova, underlag för beslut i 
politiken och underlag för andra aktörers strategiska prioriteringar.”

”Samordningsrollen  för  EU:s  programverksamhet  handlar  om  Vinnovas  särskilda 
nationella myndighetsansvar att verka för värdeskapande samarbeten inom ramen för 
EU:s  gemen  samma  insatser  för  att  främja  forskning  och  innovation.  Vinnova 
koordinerar  prioriteringsprocesser  mellan  myndighe  ter,  via  ansvaret  för 
samordningsfunktionen för EU:s rampro gram för forskning och innovation.”

Kommentar: Processer för samarbete och den interna organisationen men även fokus på 
omgivningen.

”Vinnovas verksamhet syftar till att koppla, katalysera och stimulera olika aktörer att 
enskilt och i samverkan öka inno vationskraften för hållbar tillväxt i Sverige. Till stor 
del görs detta genom att Vinnova, inom programverksamheten, samfinansierar olika 
typer  av  forsknings  och  innovations  processer  tillsammans  med  näringsliv,  andra 
forskningsfi  nansiärer,  universitet  och  högskolor,  forskningsinstitut  och  offentlig 
verksamhet. Programmen görs tillgängliga genom utlysningar som är öppna för olika 
aktörer i innovationssys temet, oftast i samverkan i större aktörskonstellationer. Vissa 
program  riktar  sig  till  särskilda  aktörer  i  syfte  att  stärka  dessa  aktörers 
innovationsförmåga.”

Kommentar: Talar om statens funktion i nätverken, sammankopplar olika aktörer och 
finansierar nätverken tillsammans med andra aktörer.

”Vinnova  bedriver  strategiarbete  och  seminarieverksamhet  som  ger  underlag  för 
Vinnovas och andra aktörers strategi processer. Viktiga aktiviteter i det sammanhanget 
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är  analyser  och  dialoger  kopplade  till  detta,  vilket  resulterar  i  rapporter  och 
seminarier.”

Kommentar: Informationsspridning, nätverkande. processer, fokus på hur saker uppnås. 
Kunskapsmyndighet

”FoIinvesteringar  är  Vinnovas  kärnverksamhet  och  hand  lar  om  att  finansiera 
behovsmotiverad  forskning,  utveckla  effektiva  innovationssystem  och  öka 
nyttiggörandet av forsk ning. Utlysningar är den huvudsakliga processen i detta sam 
manhang  och  hanterade  rapporter  kopplade  till  finansierade  projekt  är  viktiga 
aktiviteter i kärnprocessen då rapporte ringen representerar uppföljning av kvalitet och 
resultat i projekten.”

”EUsamarbetet  är  viktigt  för  Sveriges innovationskraft  och Vinnovas uppgift  är  att 
samordna det nationella informations och rådgivningsarbetet om EU:s ramprogram”

”Vinnova  redovisar  kostnader  per  prestationstyp,  då  det  anses  mest  rättvisande. 
Verksamhetens  sammanlagda  kost  nader  fördelade  sig  på  Vinnovas 
verksamhetsområden  enligt  tabell  3  (sid  8).  Som  nyckel  för  fördelningen  av 
kostnaderna  används  den  inrapporterade  tiden  i  tidredovisningssystemet. 
Prestationerna inom respektive prestationstyp är av likartad karaktär.  Tabell  3 visar 
omfattningen  av  Vinnovas  prestationer  och  kostnader  och  tabell  4  (sid  8)  visar 
förändringen av fördel ningen av prestationernas kostnader på Vinnovas tre verksam 
hetsområden år 2015–2017.”

Kommentar: Fokus på prestationsmått

”Inom ramen för Vinnovas program och ansökningsom gångar granskades 6 649 bas, 
läges och slutrapporter, vilket var 14 procent fler jämfört med 2016, se tabell 3 (sid 8). 
De sam manlagda kostnaderna för genomförande av utlysningar samt hantering och 
granskning av  projektrapporter,  som är  en  för  utsättning för  utbetalning av  medel, 
uppskattas  till  cirka  273  miljoner  kronor  för  2017,  vilket  var  en  ökning  med  sju 
procent sedan 2016, se tabell 4 (sid 8).”

”Under 2017 genomförde Vinnova totalt 40 informations och rådgivningsevenemang 
om EU:s ramprogram för forskning och innovation,”

Kommentar: Också mjuka policyinstrument
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”Under 2017 har verksamhetsutvecklingen fortsatt i syfte att ytterligare förenkla för 
Vinnovas kunder och i syfte att vida reutveckla interna arbetssätt och rutiner. Målet 
med detta  utvecklingsarbete  är  ökad kvalitet  och effektivitet  i  verksam heten,  med 
huvudfokus på transparens, förutsägbarhet och effektivitet hos våra målgrupper. I det 
sammanhanget  är  den  kontinuerliga  vidareutvecklingen  av  Vinnovas  ITsystem  en 
viktig del.”

”Samverkan  i  Vinnovas  FoIinvesteringar  genom  katalysering  av  breda  och  nya 
samverkansmönster mellan många olika parter.”

 ”Målet  är  att  möta  samhälls  utmaningar  och  att  generera  konkurrenskraft  i 
näringslivet.  Denna  mobilisering  ställer  betydande  krav  på  koordinering  och  leds 
därför  i  politikområdesövergripande  processer.  Under  2017  har  de  sex  strategiska 
innovationsprogram som startades 2014 utvärderats. Utvärderingen visar på en positiv 
utveckling av dessa program ifråga om att mobilisera för kraftsamling.”

”Utvecklingsarbetet  i  relation  till  universitet  och  högsko  lor,  baserat  på  ett 
regeringsuppdrag, har efter fem år, i nära samspel med Sveriges lärosäten, genererat 
viktigt  ömsesidigt  lärande  och  bidragit  till  utvecklade  arbetssätt  i  universitet  och 
högskolor för samverkan med andra aktörer.”

Kommentar: Samverkan, konkurrens

”Vinnova har dessutom insatser som direkt inriktas mot att stimulera idégenerering och 
vidareut veckling av innovationsidéer, som senare kan ta ytterligare utvecklingssteg, 
via följdinvesteringar, och därefter skalas upp i innovationsprocesser hos olika aktörer 
och aktörskonstella tioner.”

Kommentar: Fokus på nätverk

”Sveriges innovationspotential tas bättre tillvara om fler samhällsaktörer förmås delta i 
innovationsprocesser.  Vissa  aktörer  som  mindre  företag  och  offentlig  sektor, 
kommuner, landsting och statliga myndigheter, har dock mindre erfaren het av att delta 
i bredare samverkanskonstellationer. Indu striforskningsinstitutens förmåga att stärka 
kopplingarna  och  samverkan  i  det  svenska  innovationssystemet  behöver 
vidareutvecklas.”

Kommentar: samverkan i nätverk
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”Framgångsrika  innovationer  är  i  många  fall  resultatet  av  samarbete  mellan  flera 
aktörer  och  kompetenser.  Koppling  arna  och  samverkansmönstren  mellan  olika 
processer  och  aktörer  i  de  svenska  innovationssystemen  är  således  en  cen  tral 
dimension för utvecklingen av Sveriges innovations och konkurrenskraft.”

Kommentar: samverkan nätverk

”Vinnovas insatser syftar till att ytterligare främja samverkan och kopplingarna mellan 
viktiga aktörer i olika innovationssystem och sektorer.”

Kommentar: samverkan nätverk

”Utmaningsdriven  innovation  ger  möjligheter  och  incitament  för  offentliga 
verksamheter  att  i  samverkan  med  företag  och  forskare  initiera  och  utveckla 
innovationsprocesser för att generera lösningar på konkreta samhällsutmaningar. Likt 
tidigare rapporterar flera projekt att den breda samverkan med fokus på samhälls och 
affärsnytta  är  unik  och  leder  till  konkreta  resultat.  Ett  exempel  är  projektet 
”Affärsmodell  innovation  för  cirkulära  möbelflöden” där  28  parter  nu  går  vidare  i 
programmets sista steg med målet att implementera lösningar för återanvändning av 
möbler i stor skala. De byg ger vidare på ett stort antal konkreta framsteg från föregåen 
de steg i projektet, såsom att riktlinjer och verktyg har utveck lats, att fler företag har 
lyckats genomföra nya cirkulära affärer, och att flera offentliga verksamheter kunnat 
minska sina kostnader.”

Kommentar: Samverkan mellan olika aktörer, gemensamma lösningar.

”Flera informationstillfällen har därför genomförts där profilen bland deltagarna varit 
bre dare än vanligt. Framförallt har fler så kallade sociala före tag, myndigheter och 
aktörer  från  civilsamhället  deltagit.  Vinnova  har  även  haft  diskussioner  med  EU-
kommissionen, forskare och företag gällande hur erfarenheterna från pro grammet kan 
tas tillvara i utvecklingen av EU:s framtida sats ningar på forskning och innovation.”

Kommentar: infomrationsspridning, mjuka policuinstrument

”De  som  berörs  av  problemet  involveras  i  formuleringen  och  lösningen  av  det. 
Huvudsyf tet med lösningen är själva samhällsnyttan, det vill säga att samhällsnyttan 
inte är en bieffekt.”
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Kommentar: gemensam policyformulering i nätverken men gemensamma problem och 
lösningar…

”För  att  nå  genombrott  inom  områden  som  adresserar  samhällsutmaningar  är  det 
nästan alltid nödvän digt med deltagande från offentlig sektor och att projekten präglas 
av bred samverkan.”

Kommentar: tal om bred samverkan mellan många aktörer, stat och marknad kompletterar 
varandra

4.1.2. D2- Regleringsbrev 2018 Myndighet Verket för innovationssystem (2017-12-18) 

Resultat:  Dokumentet  visar  på  att  fokus  ligger  mycket  på  finansiering  av,  skapande  och 
koordinering av nätverk samt relationsbyggande. Det visas att fokus ska läggas på att både 
kvantifiera, göras ekonomiska uppföljningar utifrån målen och dess resultat, men också viss 
inriktning på hur detta ska ske. De arrangerar interaktioner.

Citat och kommentarer:

”En innovationsscout för innovationssamarbete ska etableras i Israel för att utgöra en 
brygga mellan det  svenska och det  israeliska innovationssystemet  genom att  skapa 
kontakter med utgångspunkt i näringslivets behov. Av särskild vikt är att stärka banden 
mellan unga innovativa företag i Sverige och Israel.” 

Kommentar:  Staten fungerar som brobyggare/koordinator mellan aktörer i  olika länder och 
olika innovationssystem/nätverk, arrangör av interaktioner.

”Många svenska multinationella företag, såväl som växande unga innovativa företag, 
har identifierat potentialen i samarbeten med israeliska företag.”

”Innovationsscoutens roll är att hjälpa svenska aktörer att navigera rätt i det israeliska 
innovationssystemet och stimulera till ökad forsknings- och affärssamverkan mellan de 
båda länderna.”

Kommentar: Staten som koordinerar nätverk, bygger på relationer. Informationsinsatser.
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”Vinnova ska under 2018–2019 genomföra insatser  på öppen innovation, genom att 
stärka  innovations-  och  utvecklingssamarbeten  mellan  stora  företag  och  små 
innovativa företag.”

Kommentar: Arrangera nätverk av olika aktörer för samverkan.

”185 miljoner kronor för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det 
europeiska  forsknings-  och  innovationssamarbetet  och  15  miljoner  kronor  för  att 
koordinera  och  finansiera  deltagande  i  internationellt  forsknings-  och 
innovationssamarbete,”

Kommentar:  Finansiering  av  samarbetenätverk,  staten  som  deltagande  i  nätverk, 
partnerskapsprogram bygger på att flera aktörer samlas och identifierar problem och lösningar.

”60 miljoner kronor för insatser kopplade till universitets och högskolors forskning 
och forskarutbildning utifrån bedömning av kvalitet i samverkan med det omgivande 
samhället,”

Kommentar: Finansiering, fokus på kvalitet och samverkan.

”Vinnova ska redovisa hur myndigheten har arbetat med att uppnå en förstärkt kontroll 
och  uppföljning  av  forskningsbidragen,  inklusive  bidragsmottagares  ekonomiska 
återrapportering,  samt  hur  myndigheten  har  samarbetat  kring  detta  med  andra 
finansiärer.”

Kommentar: Ekonomisk uppföljning, mål och resultat, kvantifiering 

”Vinnova ska under 2018–2019 genomföra insatser  på öppen innovation, genom att 
stärka  innovations-  och  utvecklingssamarbeten  mellan  stora  företag  och  små 
innovativa  företag.  Uppdraget  ska  redovisas  till  Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet) senast den 30 april 2020.”

Kommentar: samverkan, fokus på ”hur”

4.1.3. D3: Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:16 
Finansmarknadsforskning 
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Resultat: Här framgång det att fokus ligger på ekonomisk uppföljning rörande en offentligt-
privat samverkan samt förhandling om villkor.

Citat och kommentarer:

”Myndigheten  ska  även  redovisa../…/..  5.  det  ekonomiska  utfallet  av 
samfinansieringen  med  beaktande  av  målsättningen  om  att  den  privata 
finansmarknadsbranschen  ska  bidra  med  hälften  av  de  totala  insatserna  inom 
satsningen.”

Kommentar: Ekonomisk resultatuppföljning gentemot de kvantifierade målen, offentlig-privat 
samverkan, antydan på en förhandlingsinriktning

4.1.4. D4:Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Verket för innovationssystem 
inom utgiftsområde 24 Näringsliv 

Resultat:  Mycket i  dokumentet har handlat om finansiering, främst finansiering av nätverk. 
Fokus har bland annat legat på resultat och samverkan mellan offentliga och privata aktörer.

Citat och kommentarer:

”Vinnova ska under 2017 genomföra en särskild satsning inom området produktion av 
biologiska läkemedel.  Satsningen ska bidra till  uppbyggnad av en infrastruktur och 
testbädd  som  ska  utgöra  en  öppen  mötesplats  för  innovation,  utveckling  och 
industrialisering  av teknologier  för  produktion  av  biologiska  läkemedel.  Uppdraget 
omfattar  90  miljoner  kronor  under  2017  och  genomförs  inom  ramen  för 
samverkansprogrammet  för  Life  science.  Testbädden  ska  tillgängliggöra  en 
produktionsmiljö för industriell uppskalning som välkomnar små, medelstora och stora 
företag, universitet, högskolor och institut, samt ska fungera som en katalysator för 
kompetensförsörjning och forskning.”

Kommentar: Policyinstrument - finansiering av nätverk

”Vinnova ska under 2017–2019 använda minst 55 miljoner kronor för att utveckla och 
genomföra riktade insatser för social innovation. Insatserna och medlen ska redovisas i 
årsredovisningen,  bl.a.  avseende  samverkan,  områden  och  målgrupper  samt  hur 
resultat och erfarenheter av insatserna har kommunicerats.”
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Kommentar: Policyinstrument - finansiering, samverkan/nätverkande mellan aktörer. Fokus på 
resultat.

”En universell utformning innebär att man utgår från och designar med medvetenhet 
om  den  variation  som  återfinns  i  befolkningen,  vilket  bör  resultera  i  en  mer 
inkluderande  arbets-  och  livsmiljö.  Satsningen  ska  uppmuntra  till  nya 
innovationssamarbeten mellan universitet  och högskolor,  offentlig sektor,  näringsliv 
och  andra  relevanta  aktörer.  Vidare  ska  satsningen  stödja  det  nationella 
forskningsprogrammet  om  hållbart  samhällsbyggande  och  det  strategiska 
samverkansprogrammet Smarta städer.”

Kommentar: Samverkan i nätverk mellan olika aktörer i både offentlig och privat sektor. 
Mjuka policyinstrument

4.2. Diskussion 

Nätverken  eller  ”innovationssystemen”,  som  det  kallas  inom  detta  område,  är  tydligt 
närvarande och en centralt  integrerad metod att  arbeta och implementera policy. I  syfte att 
stärka den svenska innovationsförmågan/innovationskraften agerar den offentliga förvaltningen 
som en aktör bland flera andra där man skapar dessa mötesplatser som innovationssystemen/
nätverken  innebär  och  koordinerar  samarbetet  mellan  de  olika  aktörerna.  Utifrån  aktörens 
(statens) intresse så styrs policyområdet kanske främst genom att man skapar och finansierar 
nätverk vari andra aktörer ingår och interagerar med varandra. Genom att stimulera aktörerna 
och  smörja  maskineriet  (det  offentliga  och  det  privata)  så  använder  man  sig  av  mjuka 
instrument  i  sin  styrning  av  policyområdet,  där  olika  aktörer  med  liknande  problem  och 
lösningar  möts  och  tillsammans  förverkligar  innovationerna.  Staten  intar  ställningen  av 
styrman istället för rodman. Staten styr med målformuleringar genom utlysningar av stödmedel 
där både offentliga och privata aktörer löser gemensamma problem. Påminner om offentlig-
privat samverkan då finansiella medel blandas från både privat och offentligt håll.

Utifrån ett NPM-perspektiv så agerar inte den svenska staten som en kund på marknaden eller 
outsoursar sin verksamhet på politikområde i den klassiska bemärkelsen. Det är inte att likna 
vid privatisering (utkontraktering) av offentlig verksamhet, exempelvis som driften av skolor, 
äldrevård och sjukhus och så vidare. Snarare är politikområdet i den bemärkelsen inte NPM-
betonad utan bygger på att staten som sagt är en del i ett nätverk eller upprättar närverk i syfte 
att åstadkomma en påverkan i önskad riktning för utvecklingen och de bistår med anslag. Å 
andra sidan, om man ser utlysningarna som beställningar (beställare-utförare) eller kontrakt så 
kan man kanske säga att staten utkontrakterar och konkurrensutsätter än att låta verksamheten 
skötas i  egen regi.  Dock är det  inte samma sak som utkontraktering inom vård,  skola och 
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omsorg där verksamhet drivs på uppdrag. Trots att viss verksamhet som det ges stöd till är 
offentliga aktörer som universitet och högskolor så är ändå många privata aktörer.

Karaktärsdragen  för  NPM  som  beskrivs  i  avsnitt  2.1  framträder  till  viss  del  inom 
policyområdet.  Bland annat  genomtonvikt  på måluppfyllelse och fokus på vad som skapas 
(output  och  outcomes)  samt  fleraktörsfokus.  Fleraktörsfokus  är  också  centralt  inom 
governanceteorierna.  NPM  och  governance  är  mycket  kompatibla  med  varandra  och  inte 
varandras  motsatser,  får  exempelvis  karaktärsdraget  fler-aktörsfokuset  som  definitivt  finns 
inom  policyområdet  visa  på.  Det  som  är  intressant  ur  ett  NPM-perspektiv  är  dock  att 
verksamheten inom politikområdet inte nödvändigtvis behöver utföras av offentliga aktörer, 
utan såväl av privata (kanske främst privata aktörer), vilket är en grundtanke inom NPM.

NPM-ideal  är  kanske främst  inriktat  på  måluppfyllelsen inom den egna verksamheten,  det 
framgår av materialet att det finns fokus på det internt såväl som måluppfyllelse hos de externa 
aktörerna. Utifrån Tom S. Karlsson andra punkt i beskrivningen av NPM-styrning beskrivs det 
i materialet att det är fokus på resultat och utfall snarare än hur det går till. I analysmaterialet 
framgår  det  att  externa  aktörer  av  bland  annat  entreprenörer  är  en  av  målgrupperna  inom 
satsningarna. Utifrån tanken om att det offentliga ska agera smarta köpare på marknaden i en 
form av beställare-utföraremodell så framgår det att det offentliga snarare är en investerare i 
allmännyttiga innovationer oberoende av dess eventuella marknadsvärde. Frågan är också om 
det är inriktat mot den offentliga myndighetsverksamheten eller aktörernas externa verksamhet, 
om det är det, då kvantitativa värden kanske mäts mer i det offentliga och det kvalitativa i de 
externa aktörerna. 

Ideal  som  exempelvis  konkurrens  och  kontrakt  får  inget  uppenbart  utrymme  inom 
politikområdets styrning, inte vad som framgår av materialet i alla fall. Dock så menar Borrás 
& Edquist (2013) att kontrakt och förstärkt konkurrenskraft är mjuka policyinstrument som är 
vanliga inom innovationspolitiken.

Policyinstrument  som  används  på  politikområdet,  och  som  tidigare  framgår,  är  mjuka 
policyinstrument som bygger på frivillighet, men också finansiering som understöds av och 
kompletteras av de mer mjuka instrumenten, exempelvis informationsspridning och forum för 
dialog  och  påverkan,  likt  det  som  framhölls  av  Borrás  &  Edquist  (2013).  En  annan 
anmärkningsvärd  punkt  är  att  myndigheten  Vinnova  fungerar  som en  kunskapsmyndighet/
experter,  någonting  som  indikerar  på  ett  interaktivt  styrningstänkande  i  linje  med 
governanceideal.
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Sammanfattande analys 
Syftet med denna studie har varit att beskriva styrningen på det innovationspolitiska området 
genom relevanta teorier, vad som karaktäriserar den utifrån idealtyperna, med inriktning på 
både policyinstrument och förvaltningen. Genom att utgå ifrån NPM och governance har en 
mer mångsidig bild av styrningen inom det innovationspolitiska området kunnat presenteras 
och beskrivas,  sett  i  relation till  Vinnovas tidigare publikation,  samt med tanke på en inte 
alltför stor mängd forskning på området med liknande teoretiska ansatser.

Borrás & Edquist (2013) menar att ”innovation sällan är ett mål i sig”. Innovationspolitiken 
syftar till att stärka konkurrenskraften och främja tillväxten. Innovationspolitiken är en central 
del  i  ländernas ekonomiska tillväxtpolitik  och stora resurser  satsas  på innovation.  Centrala 
områden  handlar  bland  annat  om  ägandeskapet  av  den  producerade  kunskapen  och 
finansieringen, enligt Borrás (2012), men också frågor om reglering/styrning av marknaden, 
nätverks-  eller  hierarkisk  styrning.  Enligt  Lerner  (2013)  är  de  främsta  insatserna  på 
politikområdet anpassning av lagarna, tillång till ledande teknik, undanröja flaskhalsar såsom 
skatt och andra hinder och frågan om kompetensförsörjning. Att kompetensförsörjningen och 
nätverkande är mycket viktig framhålls även av Sandström, Karlson & Wennberg, (2018), men 
de avvisar betydelsen av satsningar på finansiering och menar att det inte hjälper. Angående 
policyinstrument så menar Borrás & Edquist att de mer mjuka instrumenten blir vanligare i och 
med en förvandling av den offentliga förvaltningens roll, där staten satsar på komplement till 
de  hårdare  insatserna  genom  informationsspridning/informationsutbyte  och  exempelvis 
anordnare av forum och nätverk. De mjuka instrumenten bygger på frivillighet och avtalsenliga 
överenskommelser (governance).

Vad  som  anses  vara  lämplig  styrning,  om  ens  styrning  är  lämpligt  över  huvud  taget 
(Sundström, 2016), är omtvistat. Stark kritik riktas mot NPM ideal som karaktäriseras av mål-
och  resultatstyrning,  hämtade  i  effektiviseringssyfte  från  näringslivet.  Governanceteorierna 
beskriver styrningen med fokus på nätverk, horisontell styrning, indirekt regelstyrning, statens 
koordineringsansvar av frivilliga aktörer i en offentlig-privat samverkan med fokus på input 
och processer. Som Hedlund & Montin (2009) nämner är det inget nytt med samarbetesnätverk 
(interaktiv samhällsstyrning) i Sverige, det är inte heller det som är skillnaden mellan teorierna 
om styrmodellerna NPM och governance. Governanceteorin har dock en starkare betoning på 
nätverk. Karlsson (2017) menar att NPM får bära skulden får mycket som idag är fel med 
styrningen, men hur styrs egentligen innovationspolitiken och vad karaktäriserar den?

Studien har genom en kvalitativ textanalys kunnat redovisa att idealen bakom styrningen inom 
politikområdet är väldigt blandade. Paradigmernas styrningsideal samexisterar. Politikområdet 
karaktäriseras  av  att  staten  skapar,  koordinerar  och  finansierar  nätverk  av  aktörer  samt 
arrangerar andra interaktioner på internationell nivå med andra nätverk. Som stödinsatser till 
finansiering  styr  man  med  mjuka  policyinstrument,  främst  informationsspridning  och 
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arrangerande av forum för dialog, där man också kan påverka aktörerna. Ansvarig myndighet 
har en kunskapsroll från vilken den kan sprida information samt formulera mål.

Mycket  av  fokus  och  tonvikten  ligger  på  nätverkande  och  relationer  i  det  mellan-
organisatoriska, som jag definierar som input-relaterat, vilket är karaktäristiska för styrningen 
inom governanceteorin. Där staten skapar och koordinerar nätverken. Här verkar inriktningen 
främst  också  vara  på  finansiering  av  nätverken.  Det  korrelerar  också  med  det  som 
ratioforskningen menar att det är mycket fokus på inom politikområdet. Dock så är det också, 
utifrån materialet, ett mål-resultatfokus (output) som kan anses vara mer NPM-karaktäristika. 
Bilden  som målas  upp  här  behöver  inte  nödvändigtvis  motsäga  det  som ratio-forskningen 
påvisar, utan denna studie visar bara att båda idealen påvisas på politikområdet, medans ratio-
forskningen utifrån en aningen mer normativt ansats trycker på att det borde vara mer fokus på 
output istället för input. Man kan utifrån materialet se att det verkar förhålla sig så att det 
kvantitativa fokuset på det mätbara när det  gäller måluppfyllnad, men processfokus (input, 
nätverkande) i själva utförandet/genomförandet. Även om det finns inslag av kvantifiering av 
resultat  så  ligger det fokuset snarare på själva målen, medan staten vill styra spelplanen och 
förutsättningarna, ett hur-fokus. Huruvida det verkligen är det kvantitativa eller kvalitativa som 
prioriteras  kan  tyvärr  inte  tydligt  utläsas  av  materialet.  Det  skulle  behövas  en  annan 
forskningsdesign för den frågan. 

En kategori utifrån idealtyperna har varit svår att besvara utifrån det valda materialet, den om 
utförandet av politiken, den har därav behövts utelämnats.

Kritik kan riktas mot val av material, ett större intervjumaterial hade varit bra att komplettera 
med till  textmaterialet.  Materialet  är  för skralt  för att  kunna säga någonting om eventuella 
paradigmskiften,  vilket  å  andra  sidan  inte  var  huvudsyftet.  En  sådan  studie  skulle  behöva 
omfatta  ett  flertal  år.  (b)  Det  som man däremot kan säga är  att  New Public Management-
idealen finns i bemärkelsen att de visar sig i krav på resultatmätningar och fokus på resultat. 
Det  jag  vill  avsluta  med  är  att  poängtera  att  politikområdet  ändå  har  ett  starkt  fokus  på 
nätverkande och samverkan som genomsyrar nästan allt på det innovationspolitiska området.

Förslag på framtida studier 
För framtida studier på närliggande områden, oavsett politikområde, som handlar om styrning 
så kan beaktande tas till värdet av att genomföra intervjuer som komplement. Inom en framtid 
kan styrningspolitiken kanske också starkare sammanlänkas till NPG-idealen och med fokus på 
förtroende  (Tillitsdelegationen).  Ett  annat  förslag  på  innovationspolitikens  område  är  att 
studera hur innovationssystemen fungerar, förslagsvis utifrån den teoretiska ansatsen corporate 
governance. Har man som studerande tillgång till ett lokalt nätverk av aktörer eller ett speciellt 
projekt  skulle  det  kunna  utgöra  en  grund  för  en  fallstudie.  Vidare  studier  angående 
kompetensförsörjningsfrågan skulle kunna utgöra en intressant inriktning.
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Roles for politicians and civil servants: three ideal-type models

Tonvikt Styrning av organisationens 
resurser och prestation, output

Förhandling av värden, dess 
mening och relationer, input


Resursfördelnin
g

The market and classical or 
neo-classical contracts

Networks and relational 
contracts


Det centrala/
managementte
knik/kärnvärden

Using business instruments 
(modern management 
techniques, market 
mechanisms, performance 
indicators, consumer boards) 
to improve service delivery

Using network management: 
activating actors, organizing 
research and information-
gathering (joint fact-finding), 
exploring content, arranging 
interactions, process rules, etc.


Utförandet av 
politiken

Elected officials set goals, and 
implementation is achieved by 
independent agencies or 
market mechanisms on the 
basis of clear performance 
indicators

Goals are developed during 
interaction and decision-making 
processes; elected officeholders 
are part of the  process or are 
meta-governors
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