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Abstract 

The overall aim of this essay has been to study how Swedish municipalities translate politics to hands-

on action. More specifically by analysing how participating pilot municipalities within Tillväxtverket’s 

project Stronger local appeal in effect translated the project to local efforts. A second, underlying, aim 

was to identify the local projects understanding of fundamental but inadequately defined concepts 

included in the policy they were translating. This was done through a qualitative interview research 

approach with the pilot project leaders from each participating municipality. The empirical data was 

analysed through thematical analysis. The study concludes that the project leaders’ interpretation and 

understanding of fundamental concepts vary. The understanding of method, bond to be developed 

by the participating pilots, was lacklustre. Appeal within municipalities, however, was generally 

interpreted to be varying different things, e.g. conflicting focus on already existing occupants versus 

attracting new ones. Analysis show that local efforts had a few different themes, establishing central 

groups with focus on the constellation of the group as well finding the right dialogue with or to 

whomever was targeted, was one. Working with different types of plans and strategies or visualizing 

what you as a municipality can offer presumptive developers, to mention a few others. Generally 

speaking, translation helps the study explain that there is no right or wrong in the different types of 

local efforts, as also proven by the many type of different themes and local efforts. Further research 

should focus on why the national level use weak concepts as direction of operation, the intention of 

it specifically. 

 

Keywords: Municipal appeal (attraktionskraft), Policy, Policy translation, Regional development. 
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1 Inledning 
Vad innebär det att en kommun har stark attraktionskraft? Vad betyder attraktionskraft och vad gör 

en kommun intressant eller attraktiv? Begreppet attraktionskraft nyttjas som ett policybegrepp av 

odefinierad innebörd i ett projekt och direktiv från Tillväxtverket till tio pilotkommuner (deltagande 

kommuner inom projektet kallas piloter) där en lokal översättning har genomförts under de senaste 

tre åren. Projektet är en del av den statliga mjuka styrning där implementeringen och översättning 

sker i nätverk mellan regioner eller kommuner och andra icke-offentliga samhällsaktörer (Hedlund & 

Montin, 2009: s. 19–21). Nya politikområden, som regional utveckling, har tillkommit i och med den 

globaliserings- och governance-våg som Sverige såväl som många andra länder anammat under senare 

decennier (Sandberg, 2017: s. 34). Studien formuleras i en era av regional tillväxtpolitik till skillnad 

från några decennier tillbaka då det handlade om regional fördelningspolitik. Detta projekt är ett 

exempel på hur ny tillväxtpolitik decentraliserats till den lokala skalan. (Olausson & Syssner, 2017: s. 

5 & 9) 

Denna studie undersöker hur Tillväxtverkets projekt Stärkt lokal attraktionskraft (SLA) har översatts 

på lokal nivå. Syftet är att bidra med en ökad förståelse för hur svenska kommuner jobbar med lokal 

och regional utveckling. Den huvudsakliga frågeställningen har fokuserat på de lokala insatserna och 

översättningen av Tillväxtverkets direktiv, medan två underordnande frågeställningar fokuserat på 

projektledarnas tolkningar av begreppen attraktionskraft och metod. Begreppen är intressanta i sig 

men att skapa bild av projektledarnas förståelse av dem är också förutsättningar för att kunna besvara 

den huvudsakliga frågeställningen. Detta då båda har gjorts centrala i Näringsdepartementets 

uppdrag till Tillväxtverket (Regeringen, 2014: s. 1–2). 

Projektet grundar i ett beslut från Näringsdepartementet (2014), där Tillväxtverket tilldelas ett 

uppdrag om att ge stöd till svenska kommuner för att de systematiskt skall förbättra sin 

attraktionskraft samt genom sina insatser lägga fokus vid ”att pröva och utveckla metoder” (s. 1). 

Varken attraktionskraft eller metod definieras noggrannare.  

Under samma tidsperiod skrev Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser ett 

dokument med fakta och exempel kring hur attraktiva platser kan se ut (se Tillväxtanalys, 2014). Här 

nyttjas båda attraktionskraft och metod som begrepp, men inte heller här definieras de. Att lämna 

begreppen utan definition kan kopplas till den mjuka styrningen och skulle kunna grunda i hur statlig 

nivå vill tillåta lokal anpassning spela in vid översättning av policyn (Charbit, 2011: s. 9–10). 

Problemformuleringen i att lämna dessa begrepp odefinierade infinner sig i hur högre instanser 

skenbart använder flera positivt värdeladdade ord utan större betydelse, eller med så bred definition 

eller betydelse att de kan tolkas på oändligt många sätt och att policy därför kan översättas hur som 

helst. Innebär detta ett problem?  

Men vad innebär begreppen attraktionskraft och metod? I SOU 2017:95 beskrivs attraktionskraft inom 

ramen för besöksnäring, där beskrivs det enligt följande: 

Städernas attraktionskraft som besöksmål skapas genom arkitektur, form och design, ett 

aktivt kulturliv, en hälsosam livsmiljö, attraktiva gång- och cykelstråk, natur- och 

kulturmiljöer, shopping, mat, nöjesliv, livsstil och näringsliv, områden som alla i hög 

utsträckning bidrar till Sverigebilden. Den transportkapacitet, avseende såväl kollektivtrafik 
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som gång- och cykelstråk, liksom den boendekapacitet och det utbud av restauranger och 

aktiviteter som finns i storstäderna är avgörande för Sveriges förmåga att hantera det 

ökande flödet av internationella besökare som vill uppleva Sverige. (s. 122) 

Senare års lokala och regionala utveckling såväl som lokala och regionala tillväxtpolitik beskrivs som 

konkurrensdominerad där region- och primärkommuner anstränger sig för att framstå som mer 

attraktiva för boende, besökare och investerare. Utvecklingen förväntas drivas av dessa organ i allt 

större utsträckning. (Johansson, m.fl., 2014: s. 95) I Näringsdepartementets uppdrag till Tillväxtverket 

beskrivs departementets vision om hur skapandet av attraktionskraft skall ske på lägre nivå: "Det är 

lokalt och regionalt som attraktiva livs- och boendemiljöer skapas och staten har ett ansvar att skapa 

goda förutsättningar och verktyg för detta arbete.” (Regeringen, 2014: s. 3). Olausson & Syssner (2017) 

beskriver hur detta under de senaste decennierna varit den nya generella synen på hur lokal och 

regional utveckling skall drivas inom EU. Skiftet har inneburit att regionala organ i allt större 

utsträckning förväntas försörja sig själva. (s. 9) Johansson m.fl. (2014) beskriver konsekvensen som att 

organen därför nu ingår i konkurrens om att få investeringar, och för att få dessa genomförs extensiva 

försök att förbättra den lokala eller regionala attraktionskraften (s. 95). 

I Sverige har vi tidigare haft en typisk maktfördelning, Stegmann M’Callion (2004) efterliknande den 

vid ett timglas; vi hade en stark stat men också starka kommuner. Vi konstaterades vara både 

centraliserade och decentraliserade på samma gång. (s. 9) Idag har globalisering och europeiska 

regionaliseringsvågor tagit över och den regionala nivån har fått allt större utrymme, både i Sverige 

och internationellt (Stegmann M’Callion, 2004: s. 5f). Dagens Sverige är uppbyggt i ett flernivåsystem: 

vi har en nationell nivå, i staten, en regional nivå, i regionkommunerna, och en lokal nivå, i 

primärkommunerna. Flernivåsystemet tillåter historiskt en stark stat med makt över regioner och 

kommuner men tillåter även regional och lokal anpassning vid frågor som staten inte vill bestämma i 

(Charbit, 2011: s. 9). Olika policies och program ska kunna implementeras på bästa möjliga sätt för 

den kommun där syftet är att involvering av lokalbefolkning och nätverk skall inkluderas i 

utformningen (Charbit, 2011: s. 9–10). Det decentraliserade flernivåsystemet är ändock komplext och 

staten bedriver olika typer av policy- och verksamhetsstyrning för att rikta regionala och lokala 

arbeten i vissa riktningar (Hill & Hupe, 2002: s. 196). Komplexiteten beror inte bara på flernivåsystemet 

utan också på grund av det skifte från government till governance den svenska demokratin genomgått 

under senare decennier. Skiftet har inneburit att andra typer av styrning från statligt håll samtidigt 

också tillåtit större påverkan från icke-statliga organisationer, privata aktörer såväl som föreningsliv 

(Hedlund & Montin, 2009: s. 19–21). Tidigare beskrevs en förväntan i hur lokal och regional nivå skall 

driva de regionala utvecklings- och de regionala tillväxtfrågorna framåt, men samtidigt menar 

Näringsdepartementet på att alla delar av flernivåstyrningen såväl som den internationella arenan 

kommer att inkluderas i detta framtida arbete: 

Den största delen av medlen inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt, beslutas i dag regionalt 

i samspel mellan olika aktörer på regional, nationell och internationell nivå. Det innebär att 

åtgärder inom flertalet utgiftsområden och politikområden på nationell nivå behöver 

anpassas till lokala och regionala förutsättningar. En väl fungerande dialog mellan berörda 

aktörer och samordning dels mellan politikområden på nationell nivå, dels mellan insatser 

på lokal, regional och nationell nivå är en förutsättning för att åstadkomma utvecklingskraft 

i hela Sverige. (Regeringen, 2014: s. 3) 
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Denna studie bygger huvudsakligen på intervjuer med projektledarna från de tio deltagande 

kommunerna, men också på dokumentation som samma projektledare skrivit för att tillge respektive 

kommunprojekts läge. Att skriva lägesrapporter två gånger per år har varit ett krav för de deltagande 

kommunerna. Projektet pågår mellan 2015–2018 (hösten) och har inneburit att tio kommuner fått 

ekonomiskt stöd för att förstärka sin lokala attraktionskraft. Projektet har blivit denna studies 

avgränsning och de tio pilotkommunerna har således blivit de tio studieobjekt som fokuserats. De tio 

pilotkommunerna valdes ut av ett 80-tal sökande av Tillväxtverket själva och är således inget urval 

denna studie genomfört. Kommunerna är Flen, (Region) Gotland, Haninge, Härjedalen, Kramfors, 

Munkedal, Surahammar, Vimmerby, Östhammar och Överkalix. Kommunerna är huvudsakligen 

mindre eller mellanstora kommuner (Olausson & Syssner, 2017: s. 5), spridda över hela Sverige och är 

väsentligen lokaliserade utanför stora tätortsområden. 

Attraktivitet och attraktionskraft är ständigt nyttjade termer på regional såväl som lokal 

utvecklingsnivå. Alla nivåer och alla svenska geografiska områden eftersträvar attraktionskraft, 

visserligen med olika specifika mål men med delade övergripande mål om att uppnå utveckling. Likväl 

tolkas attraktivitet och attraktionskraft på olika sätt och hur varje enstaka kommun tolkar och 

operationaliserar för stärkt lokal attraktionskraft är ett frågetecken. Denna studie har ämnat att titta 

närmare på hur policy kring attraktionskraft sipprat ned från statlig nivå till lokal nivå. Teorin som har 

nyttjats har därför varit policy och översättning av policy samt den tredje generationens 

politikområde. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens övergripande syfte är att undersöka hur svenska kommuner översätter statens politik till 

konkret handling. Mer specifikt analyseras hur deltagande pilotkommuner inom Tillväxtverkets 

satsning Stärkt lokal attraktionskraft konkret översatt projektet till lokala insatser. 

Nedan följer studiens frågeställningar. Den huvudsakliga frågeställningen berör hur de lokala 

insatserna formats medan projektledarnas tolkningar av attraktionskraft och metod måste besvaras 

för att denna huvudsakliga frågeställning skall kunna besvaras och/eller förstås. 

 Hur tolkar projektledarna attraktionskraft? 

 Hur tolkar projektledarna metoder? 

 Hur översätter de tio pilotkommunerna Tillväxtverkets projekt Stärkt lokal attraktionskraft till 

lokala insatser? 

1.2 Disposition 
Härefter följer avsnitt 2, en bakgrundsbeskrivning till undersökt projekt, deltagande kommuner och 

metod som begrepp. Det tredje avsnittet berör tidigare forskning, vilket inkluderar regionala 

institutioner och regionalisering samt regional utveckling. Sedermera följer en genomgång av studiens 

genomförande i form av metodavsnittet som behandlar urval och avgränsning, intervjumetodik, 

undersökta dokument, tematisk analys samt etiska överväganden. Avsnitt fem behandlar teoretiska 

utgångspunkter och består av policyteori, tredje generationens politikområde – regional utveckling – 

samt översättning av policy. Därefter följer avsnitt sex, resultat och empiripresentation. I avsnitt sex 

finns tre huvudrubriker, en för varje frågeställning. Innefattat i dessa finns tematiseringar som resultat 

av den tematiska ansatsen. Det sjunde avsnittet utgör av analys och här nyttjas de teoretiska 

infallsvinklarna för att öka förståelsen för hur svenska kommuner översätter statlig politik. Slutligen 
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förs en övergripande diskussion kring svar på frågeställningar, vad statlig och lokal nivå kan ta med sig 

vidare samt möjligheter till vidare forskning.  
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt redogörs kortfattat för projektet Stärkt lokal attraktionskraft, de deltagande 

pilotkommunerna och vidare om varför metod-begreppet är av intresse. Informationen kan vara viktig 

att som läsare ha med sig in i vidare delar av studien. 

2.1 Projektet & pilotkommunerna 

Projektet pågår 2015–2018, med Tillväxtverket som samordnande myndighet. I mitten av 2014 gav 

Näringsdepartement Tillväxtverket i uppdrag att genomföra en satsning för att stärka den lokala 

nivåns attraktionskraft. Tillväxtverket skrev därför en utlysning, ett medel för att nå ut till kommuner 

som vill ha stöd, där kommuner kunde ansöka om att få vara del av projektet och få ta del av 

ekonomiskt stöd för att systematiskt och långsiktigt arbeta mot en stärkt lokal attraktionskraft i sin 

respektive kommun. (Regeringen, 2014: s. 1) Projektet har ergo varit helt frivilligt att delta i. 

Direktivet från Näringsdepartementet betonar att: 

Inom ramen för uppdraget ska utvecklingsinsatser riktade mot kommuner och andra aktörer 

genomföras för att pröva och utveckla metoder som syftar till att behålla, attrahera och 

utveckla kompetenser, företag och kapital. (Regeringen, 2014: s. 1) 

Ytterligare förtydligande kring begreppen attraktionskraft eller metod görs inte. Medan båda är 

odefinierade i uppdraget till piloterna är begreppet metod ständigt återkommande och odefinierat 

också i många andra statliga dokument (se t.ex. Nutek 2007:15, Regeringen N2014/2591/RT, SOU 

2017:95, Tillväxtanalys 2014:14). I detta projekt, såväl som andra, blir det upp till projektledarna och 

deras organisationer att tolka begreppet i sin översättning av policies. 

I ovan nämnda exempel av offentliga dokument nyttjas metod-begreppet på ett väldigt brett sätt och 

med väldigt otydliga betydelser. Inget av exemplen innehåller en tydlig definition i sitt sammanhang. 

Många rapporter undersöker offentliga insatser inom flera olika områden, två av dessa undersöker 

jämställdhet och integration. Här klargörs det att det är metoder och verktyg som undersöks men man 

definierar egentligen inte begreppen ytterligare. I Tillväxtverkets ”20 lärande exempel: Metoder, 

verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt” särskiljs metod, arbetssätt och verktyg redan i 

titeln, så att det inte är samma sak är något som är klarlagt (Tillväxtverket: s. 1). I Nuteks ”Integration, 

mångfald, tillväxt: goda exempel på verktyg och metoder i det regionala tillväxtarbetet” görs samma 

särskiljning mellan verktyg och metod (2007: s. 3) och vidare lyfts olika utvecklingsprojekt fram som 

den vanligaste metoden för förbättrad integration. Här inkluderas validering, svenska för invandrare 

och attitydpåverkan bland de metoder som ingår under metoden ”utvecklingsprojekt” (s. 18). Senare 

skriver man ”I det följande vill vi lyfta fram metoder eller verktyg av annat slag: arbetssätt och tekniker 

som inte har uttalad projektkaraktär” (s. 38). Här indikeras hur metoder eller verktyg skulle kunna vara 

synonymt med arbetssätt, motsatt vad Tillväxtverket beskrev i sin rapport.  Otydligheten är tydlig och 

frågan kvarstår: vad menas egentligen med en metod, med ett verktyg, vad är skillnaderna samt vad 

förväntas av pilotkommunerna i SLA när en del av deras uppdrag är att ”utveckla metoder” 

(Regeringen, 2014: s. 1)? 

Vidare inom Näringsdepartementets uppdrag till Tillväxtverket finns det ålagt hur varje deltagande 

kommun måste sprida vidare ”erfarenheter och kunskap till övriga aktörer på lokal och regional nivå i 

alla delar av landet.” (Regeringen, 2014: s. 1). 
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Pilotkommunerna är tio stycken, de valdes av Tillväxtverket bland cirka 80 sökande. Generellt går det 

konstatera att de är mindre till mellanstora kommuner, spridda över hela Sverige, och att de flesta 

ligger utanför urbana centrum. Gotland och Haninge kan likväl beskrivas som större kommuner. 

Gotland i sig självt är intressant då de är en Region. Bakgrunden och förklaringen till deras deltagande 

finns i hur de 2011 bytte namn från Gotlands kommun till Region Gotland och då även tog på sig det 

regionala ansvaret. Idag besitter de ansvar som alla primärkommuner (våra vanliga kommuner) och 

alla regionkommuner (Regionorgan) vanligtvis besitter. (Olausson & Syssner, 2017: s. 17) Distinktionen 

mellan primär- och regionkommuner blir irrelevant i denna studie då Gotland deltar som en vanlig 

primärkommun.  

Tabell 1. Pilotkommunernas befolkningsmängd (2015).  

Kommun Antal invånare (2015) 

Flen 16 440 

Gotland 57 391 

Haninge 83 866 

Härjedalen 10 264 

Kramfors 18 359 

Munkedal 10 205 

Surahammar 9 985 

Vimmerby 15 419 

Östhammar 21 563 

Överkalix 3 395 

(Statistiska centralbyrån, 2016) 

Utifrån lägesrapporterna att döma har minst fyra av projekten bytt projektledare under de tre år 

projektet har fortgått (Haninge kommun, 2016b & 2017d; Härjedalen kommun, 2016b & 2017d; 

Munkedal kommun, 2016b & 2017d; Östhammar kommun, 2016b & 2017). Enligt dess ansökningar 

kan man övergripande konstatera att flera kommuner lagt sitt fokus på besöksnäringen (Flen 

kommun, 2015a; Munkedal kommun, 2015a; Överkalix kommun, 2015a), några mot företag eller 

exploatörer (Gotland kommuner, 2015a; Surahammar kommun, 2015a; Östhammar kommun, 2015a), 

i vissa fall visualisering av deras erbjudande för dessa (Östhammar, 2015a). Resterande har valt att 

fokusera på andra saker. En kommun ämnade att ta fram en stadsutvecklingsplan (Haninge kommun, 

2015a), en pilot beskriver fokus på mjuka, sociala värden och hur de skulle förbättra sitt arbete i detta 

område (Vimmerby kommun, 2015a). En annan skulle försöka visualisera sin samhällsplanering på 

tydligare sätt (Härjedalen kommun, 2015a) och den sista kommunens fokus låg bland annat på att 
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bygga attraktionskraft inifrån, genom att ändra kommunala tjänstepersoner och politikers sätt att tala 

med sina medborgare (Kramfors kommun, 2015a). 
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3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogörs det för forskningssammanhanget som behandlat den framväxande 

regionaliseringsvågen. Å ena sidan inkluderar detta regionalisering och regionala institutioner, å andra 

sidan regional utveckling. Denna studies fokus på kommunala insatser ligger närmare regional 

utveckling, men regionaliseringen och den regionala tillväxtpolitikens framväxt är högst relevant 

tidigare forskning. Som bekant har studien ett kommunalt fokus, men i stort kommer den ändock att 

tillföra till forskningsområdet av regional utveckling då, rent semantiskt, lokala och kommunala 

insatser ses som regionala ur ett allmänt internationellt forskningsperspektiv. I svensk kontext kallas 

det ofta regional tillväxtpolitik (Lidström, 2017: 12). 

Avsnittet har två delar, den första redogör för regionalism och regionala institutioner ur ett 

metaperspektiv. Den andra har ett tydligare fokus på lokal och regional utveckling i sig och är till viss 

del fokuserad mot ett svenskt perspektiv. Detta för att ge större förståelse för vilket 

forskningssammanhang denna studie kommer att bidra till.  

Med ett huvudsakligt fokus mot lokal och regional utveckling blir ändock studier i regionala 

institutioner och regionalism i sig relevant då de förklarar bakgrunden till det nya politikområdet 

regional utveckling och de nya styrningsformer detta innebär. Vidare bidrar en bakgrundbeskrivning 

med ytterligare perspektiv på hur verksamhetsstyrning bedrivits inom lokal utveckling. 

3.1 Regionala institutioner & regionalism 
Europa är idag mitt i ett skifte. Med EU:s institutioner som drivkraft pågår det regionbildningar i många 

av dess medlemsländer. Hermelin & Wänström (2017) beskriver regionbildningar som ett geografiskt 

avgränsat område som kan utgöra en arena "där resurser kan integreras och mobiliseras för att skapa 

utveckling och det innebär att definiera gränser mot områden utanför som inte ingår i den egna 

regionen" (s. 13). Olausson & Syssner (2017) beskriver att detta lett till ett nytt styrningslandskap där 

fler aktörer är involverade och de offentliga aktörerna i flera fall osäkert famlar efter vilken roll de skall 

komma att ta eller blivit tilldelade (s. 12). Westlund (2017) beskriver att regionbildningar lett till att 

beroendeförhållanden förändrats. Rent konkret påvisar hans studier att den regionala utvecklingen 

nu innebär att landsbygden blivit tydligt beroende av den regionala arenan och centralorten. Tätorter, 

å andra sidan, har istället gått mot en utveckling av integrering och deltagande i nationella och 

internationella nätverk. (s. 6–7) Det nya styrningslandskapet och beroendeförhållandet kan förklaras 

av den europeiska regionalisering som skett under de senaste decennierna, det skifte som nämns i 

tidigare avsnitt. 

Historiskt går det att urskilja två skolor ur regionalistisk forskning. Syssner (2006) beskriver dessa som 

den gamla och den nya regionalismen. Den gamla beskrivs som en rörelse som framförallt fanns på 

1960–70-tal och som bestod av etnonationalistiska rörelser med stöd hos människor i periferin. 

Rörelserna kom att formas som en konsekvens av stora skillnader i ekonomisk utveckling i 

kombination med kulturella skillnader mellan centrum och periferin. Den nya regionalismen kan också 

kallas europeisk regionalism och drivs istället för av sociala och kulturella behov, av ekonomiskt 

egenintresse. Medan den gamla regionalismen också kopplades till större folkrörelser, kopplas den 

europeiska istället till regionala tjänstepersoner som är delar av regionala utvecklingskoalitioner, 

partnerskap eller nätverk. (Syssner, 2006: s. 14–15) Flera forskare (se Karlsson, 2006, Westholm m.fl., 

2008 & Nilsson & Antoni, 2008) menar att framväxten av denna europeiska regionalism också drivits 

med grund i att regionerna på egen hand skall frambringa tillväxt såväl nationellt som internationellt. 
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Även från statligt håll har man ställt sig bakom detta och påvisat att starka regioner (med särskilt fokus 

på konkurrenskraft och tillväxt) – och lokala nivåer – skulle vara gynnsamt för hela landets utveckling 

(Regeringen, 2009: s. 5). Denna typ av logik har enligt Johansson m.fl. (2014) lett till att regionalt 

utvecklingsarbete fokuserats mot att skapa attraktivare regioner som eftersöker investeringar, och 

det har således skapat en indirekt tävling där ett lands regioner tävlar mot varandra för att få dessa 

investeringar (s. 95). Nilsson & Antoni (2008) beskriver ett liknande läge där regionerna konkurrerar 

med varandra och beskriver denna konkurrens som allt mer lik en marknad för vanliga företag (s. 8–

9). 

Syssner (2006) förklarar regional utveckling som ett 2000-talets ”boomindustri”1 (s. 13). Hon beskriver 

hur det blivit tydligt hur vi i realiteten såväl som avspeglat i forskningen kan se att vi går mot ett 

regionaliserat samhälle, globalt såväl som i Sverige (s. 13.). Johansson (2004) beskriver att det kan 

finnas många olika anledningar till varför regionalisering och regional utveckling kommit att bli en 

industri och så stora frågor inom politik såväl som forskning. Han understryker hur EU drivit detta 

framåt och att detta skulle kunna bero på hur de sett hur Unionen och regionnivån tillsammans skulle 

kunna utgöra de viktigaste politiska instanserna. En annan förklaring skulle kunna vara hur det funnits 

ett behov att stärka de nationella demokratierna, här hade de nya regionerna fungerat som verktyg 

för att göra detta. (s. 26–28) 

3.2 Regional utveckling 
Hermelin & Wänström (2017) beskriver regional utveckling ur en svensk kontext som något mycket 

omtalat och utrett. De ger exempel på två statliga offentliga utredningar (SOU 2016:48 & SOU 

2007:10) som båda föreslog symmetri som ledande princip i regionbildningarna, det vill säga likartad 

storlek invånarmässigt och samma mängd mandat. Detta har inte förverkligats och de första försök 

som genomfördes i Region Västra Götalandsregionen och Region Skåne under 90–00-tal har inte 

efterliknats och beskrivs inte som något som spridit sig utanför sina egna regionbildningar. Oavsett 

kan dessa två ses som början på den svenska regionaliseringen och det svenska anammandet av den 

europeiska (s. 14f). 

Westholm (2008) beskriver ur svensk kontext 80- och 90-talet som att det skedde ”… en övergång från 

fokus på omfördelning till svaga regioner, via stöd till krisbranscher, regionpolitik för alla regioner och 

vidare till den utvecklingsinriktade regionalpolitiken.” (s. 113) Nilsson & Antoni (2008) menar att vi 

idag ser hur EU-nivån ger riktlinjer kring hur saker och ting skall ske på regional nivå, men att denna 

också skall kompletteras med riktlinjer från både nationellt och regionalt håll. Samhällsplanering är 

ett exempel på ett politikområde där detta gäller, och där alla tre nivåer skall förenas i ett 

helhetsperspektiv. EU:s institutioner etablerar strategier som förväntas nyttjas för nationella 

strategier som i sin tur förväntas nyttjas för regionala strategier. (s. 8–9) 

Hedlund & Montin (2009) såväl som Olausson & Syssner (2017) påvisar ett forskningssammanhang 

där styrningslandskapet är relativt oklart. Den regionala utvecklingen skall föras framåt, i vissa 

avseenden styrd av den regionala nivån, men på andra sätt också styrd av EU eller den nationella 

nivån. Olausson & Syssner beskriver att offentliga aktörer har roller de inte själva vet exakt vad de 

innebär eller vilket ansvar de medför (s. 11–12). Hedlund & Montin beskriver lokal och regional 

utveckling som ett färskt politikområde (se vidare teoriavsnitt om Tredje generationens 

politikområde), bland annat frambringat av den europeiska regionaliseringen. Utvecklingen har lett till 

                                                           
1 Fritt översätt. 
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två intressanta fenomen. Det första är att det nya politikområdet också behöver nya sätt för att styra 

den offentliga verksamheten (Hedlund & Montin, 2009: s. 19–21). Medan de mer traditionella 

styrmekanismerna lever kvar, har lokal och regional utveckling som politikområde specifikt kommit 

att styras mer av interaktiva nätverk (Hedlund & Montin, 2009: s. 159). Det andra är att EU haft som 

intention att stärka den regionala nivån (Berg & Lindahl, 2007: s. 10), men att detta nödvändigtvis inte 

blivit utfallet. Även om de lägre nivåerna (den lokala och regionala) fått större makt och talan i 

utvecklingsfrågor, menar Hedlund & Montin (2009) att någon tydlig förstärkning av dessa styrnivåer 

inte skett. De beskriver det som att politik i större utsträckning initieras och genomförs på dessa 

nivåer, men som att de inte tydligt fått en starkare position i det svenska flernivåsystemet. (s. 18–19) 

Berg & Lindahl (2007) ser inte effekten som negativ och påvisar hur region- såväl som 

primärkommuner i Sverige fått en ökad betydelse i samarbeten med EU och att en direkt kontakt 

dessa emellan ofta sker (s. 10). Exempel på direktkontakt där staten faller bort i kedjan återfinns i 

intressegrupper som verkar för kommunala och regionala intressen på europeisk nivå (Berg & Lindahl, 

2007: s. 29). 

Forskningen såväl som praktiken har gått från government till governance, förenklat med innebörden 

av att många fler aktörer än staten och de offentliga kan inverka på den offentliga verksamheten och 

den policy som formas där, implementeras eller översätts. Regionbildningar och den regionala 

utvecklingen i sig, som inneburit nya styrningslandskap och ett nytt politikområde med oklara roller 

hos offentliga aktörer och oklarheter kring vem som skall sätta agendan, är en effekt av detta. 

(Sandberg, 2017: s. 34) Styrningen och möjlig påverkan av icke-statliga aktörer har inneburit att 

verksamhetsstyrning ofta landat i interaktiva nätverk, där en mer horisontell organisation än tidigare 

traditionellt beskriven existerar (Olausson & Syssner, 2017: s. 12–13). 

Idag består en stor del av regionkommunernas arbete för regional utveckling, enligt Lidström (2017), 

av koordinering av befintlig och tillgänglig regional samverkan. Förenklat skall det finnas goda 

förutsättningar för aktörer att bidra till den lokala och regionala utvecklingen. Lidström beskriver de 

involverade aktörer som arbetar eller kan arbeta med detta som verksamma inom samhällssfären. I 

och med den regionaliseringseffekt såväl som governance, är detta både offentliga och privata 

aktörer: företag, verksamheter, civilsamhället för att nämna några. (s. 12) Hermelin & Wänström 

(2017) ger exemplen infrastruktur, kommunikationer, utbildning och forskning som områden där 

regionala insatser för utveckling är relevanta att genomföras (s. 18). 

En rapport från Tillväxtanalys (2017) beskriver hur ovan nämnda koordinerande och samordnande 

uppgift är den viktigaste uppgift regionkommunerna har i frågan av regional utveckling. Likväl är denna 

i högsta grad beroende av hur villiga berörda aktörer, och framförallt primärkommuner, är att 

samarbeta. (Emerson m.fl., 2012: s. 13) Denna villighet eller motivation till samverkan varierar i stort 

mellan sakfrågor, kontext och situation. Den blir också mycket viktig då det formella stödet för att 

regionkommunen ska kunna eller ha rätt att utöva makt över en primärkommun är mycket svag till 

obefintlig. Tillväxtanalys rapport menar därför att regionkommunernas viktigaste del i det regionala 

utvecklingsarbetet, att samordna aktörer, helt är beroende av hur intresserade primärkommunerna 

är av att faktiskt samverka. (Tillväxtanalys, 2017: s. 18) 

Hermelin & Wänström (2017) undersöker i sin studie hur arbetsformer för regional utveckling 

utvecklas och organiseras. De har ett fokus på relationerna mellan regionorgan och primärkommuner 

och beskriver resultatet som beroende av tre huvudsakliga komponenter: tydlighet, ömsesidig 

förståelse och tålamod. Tålamod beskrivs som vital i relationen då regionförbundet de undersökt är 
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ungt och fortfarande upplevs av primärkommunerna som trevande i sin roll i vissa aspekter. (s. 7–8) 

Då regionorganet behandlar aspekter som samhällsplanering där kommunerna värnar om sitt 

planmonopol kan detta bli extra känsligt (Hermelin & Wänström, 2017: s. 56).  

3.3 Att ta med sig  
Från detta avsnitt är det viktigt att ta med sig tre saker.  

För det första, det helhetsperspektiv som beskriver hur Europa – och däribland Sverige – idag står 

mitt i ett skifte där en ny nivå i vårt flernivåsystem har tillkommit. Skiftet har formats ur 

globalisering, governance såväl som EU:s institutioner och effekten av detta har resultaterat i ett 

nytt politikområde i form av regional utveckling.  

För det andra, hur denna nya nivå skall bedriva detta nya politikområde framåt, men också i 

samordning med både statlig och EU-nivå. Dessutom har den kommunala nivån fortsatt ansvar för 

utveckling i vissa områden. Det är mycket komplext, och innebär ett nytt styrningslandskap där icke-

offentliga aktörer och nätverk spelar en stor roll. Detta i kombination med den komplicerade 

samordningen skapar en förvirring kring vilka roller och ansvar de olika nivåerna besitter i den lokala 

och regionala utvecklingen.  

För det tredje är tidigare forskning kring regionalisering och regional utveckling relevant för denna 

studie då den undersöker hur statliga direktiv sipprar ned till lokal och regional nivå och sedermera 

uttrycker sig i dessa nivåers utveckling. Denna studies relevans återfinns i att det är ett nytt och relativt 

outforskat politikområde där teorier om policy och översättning av policy kommer ge en intressant 

ökad förståelse för hur man konkret tänker vid översättning av direktiv i politikområdet för lokal och 

regional utveckling. Den kommer att komplettera tidigare forskning med förståelse kring hur 

verksamhetsstyrning genom projekt översätts till lokal och regional utveckling. Denna studies 

reflektioner över hur de studerande kommunerna valt att gå tillväga för att stärka sin attraktionskraft, 

och därigenom också utveckla sin kommun, anses av författaren som ett viktigt bidrag till diskussionen 

om det lokala utvecklingsuppdraget och om hur man väljer att genomföra detta. 
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4 Metod 
Studiens forskningsdesign utgörs en av kvalitativ intervjustudie. För att komplettera intervjuerna, som 

har ett huvudsakligt fokus, har också lägesrapporter undersökts. Materialet inom empirin består 

således av tio intervjuer samt dokument producerade av projekt- eller processledare (hädanefter 

endast projektledare) i de berörda kommunerna för att beskriva de processer som också intervjuerna 

behandlat. 

I nedanstående avsnitt redogörs för denna studies metodiska tillvägagångssätt såväl som använt 

material. Först beskrivs för urval och avgränsning, följt av materialet: intervjuer, som har huvudsakligt 

fokus, och använd dokumentation. Tillsammans utgör dessa studiens empirimaterial. Detta följs av en 

kort förklaring till omkringliggande dokumentation författaren kunnat ta del av och som fungerat som 

grundpelare i författarens förståelse för projektet när studien var i startgroparna. Slutligen redogörs 

för hur datainsamling och analys har genomförts samt allra sist de etiska överväganden som 

genomförts inom studiens. 

4.1 Urval och avgränsning 

Studiens urval och avgränsning har tilldelats från statligt håll. De tio kommunerna som undersökts i 

denna studie är de tio pilotkommuner som under 2015–2018 får ekonomiskt stöd av Tillväxtverket 

inom projektet Stärkt lokal attraktionskraft. Tillväxtverket agerar huvudman i projektet. De tio 

pilotkommunerna valdes ut av drygt 80 sökande. Urvalet genomfördes av Tillväxtverket och är således 

inget urval studien genomfört. 

Studiens avgränsning har naturligt landat i att bara inkludera det som studien genomgående fokuserat 

vid: projektet Stärkt lokal attraktionskraft. Avgränsningen (urvalet) därinom har inkluderat samtliga 

deltagande kommuner. De intervjuer som genomförts har varit med projektledare från varje 

deltagande kommun. Urvalet av informanter var naturligt då dessa varit kontinuerligt deltagande i 

respektive kommuns projekt samt då de i de flesta kommuner varit de enda eller en av de få som 

kontinuerligt deltagit.  

4.2 Intervjuer 
I studien har tio intervjuer genomförts, varav två har skett på tu man hand och åtta har skett via 

telefon. Om möjligt hade studien önskat genomföra samtliga intervjuer på tu man hand, men 

tidsbegränsningar och reseavstånd mellan författaren och informanter har ej kunnat tillåta att fler än 

att två informanter har kunnat intervjuas på detta vis. 

Intervjuernas intention har varit att kartlägga det arbete kommunerna genomfört inom sina enskilda 

projekt inom Tillväxtverkets projekt Stärkt lokal attraktionskraft samt ge förståelse för informanternas 

tolkningar av attraktionskraft och metod. Intervjumetodiken har varit av kvalitativt slag och kan 

förklaras ge informantens förståelse av varje ställd fråga. Därför blir informanternas svar och således 

studiens empiri inte en kartläggning av vad kommunerna genomfört utan istället informanternas 

förståelse av detta. (Bryman, 2018: s. 561; Kvale & Brinkmann, 2014: s. 117) Begränsningar återfinns 

alltså i det att studien enkom fångar en enstaka individs bild av kommunernas enskilda satsningar och 

materialet kan riskera att vara kontextuellt och färgat. Intervjuerna har, delvis som komplement till 

analyserade dokument, tillåtit studien att fånga upp vissa saker som litteraturstudier lätt kan tappa, 

saker som inte alltid dokumenteras men likväl kan vara viktiga. Intervjuerna har varit semi-

strukturerade, vilket inneburit att informanterna fått en del spelrum att jobba kring författarens 

uppsatta intervjufrågor och även om inte intervjuguiden försvunnit har informanterna kunnat ge egna 
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tankar och idéer på ytterligare intressanta saker etc. som författaren missat att fråga om (Bryman, 

2011: s. 412f; Kvale & Brinkmann, 2014: s. 117). 

De intervjuade har uteslutande varit projekt- eller processledare (beroende på vilken term de valt att 

använda i de enskilda kommunerna för den som leder projektet). I åtta av tio fall har informanterna 

varit kommunanställda, i ett fall regionalt anställd och i ett fall konsult, anställd direkt av kommunen. 

Urvalsmässigt var detta de mest naturliga valen av informanter då de är de mest informerade och 

kunniga i det önskat undersökta ämnet. Trots att många och stora delar av kommunorganisationerna 

varit involverade i dessa projekt har det i många av kommunerna enkom varit projektledaren som 

varit konstant och kontinuerligt aktivt arbetande eller åtminstone varit den enda personen med 

kontinuerlig insyn i de lokala processerna. Bryman (2011) argumenterar att det för att uppnå en 

helhetssyn av något kan vara fördelaktigt att nå ut till flera delar av en organisation, och på olika plan, 

men som ovan beskrivet, hade det varit mycket svårt i dessa projekt som ofta bara kontinuerligt 

avlönat en person inom varje projekt. Valet av informanter har således baserats i hur centrala de varit 

i sina projekt (Bryman, 2011: s. 434). (Flen kommun 2016b & 2017d; Gotland kommun 2016b & 2017d; 

Haninge kommun, 2016b & 2017d; Härjedalen kommun, 2016b & 2017d; Kramfors kommun, 2016b 

& 2017d; Munkedal kommun, 2016b & 2017d; Surahammar kommun, 2016b & 2017d; Vimmerby 

kommun, 2016b & 2017d; Östhammar kommun, 2016b & 2017d; Överkalix kommun, 2016b & 2017d) 

Intervjuguidens fokus har legat vid attraktionskraft och metoder. Detta fokus formades grundat i 

direktivet från Näringsdepartement till Tillväxtverket (Regeringen, 2014) om hur metoder skall prövas 

och utvecklas. Frågor har ställts kring hur informanten uppfattar eller tolkar attraktionskraft samt 

metod. Dessutom har frågor kring vilka metoder deras kommun nyttjat, prövat och utvecklat framförts 

[se bilaga]. 

Intervjuerna har som ovan beskrivs haft en semi-strukturerad utformning, även om intervjuguiden har 

följts har informanterna haft eget spelrum att flika in med saker de ansett relevanta. Vidare har 

författaren också före intervjuerna haft tillgång till dokumentation från kommunernas processer och 

har därför kunnat ställa vissa relevanta följdfrågor, förutsatt att informanterna själva tagit upp dessa 

saker. (Kvale & Brinkmann, 2014: s. 117 & 121f) 

Metodiken av semi-strukturerade intervjuer är generellt nyttjad och förespråkad inom kvalitativ 

forskning (Bryman, 2018: s. 561) men har även sina nackdelar. I fallet av att författaren ställt samma 

eller likartade frågor har informanterna inte alltid svarat på samma fråga – eller den fråga författaren 

tänkt skulle besvaras. Även här spelar informantens förståelse och uppfattning av saker och ting in. 

Ytterligare begränsning kan höjas i faktum av att informanterna har varit projektledare i deras lokala 

projekt och därför kan antas skulle vilja över- eller underdriva svar för att inte få egna projekt att 

framstå som negativa. Här vill studien därför förtydliga att om sådana saker har skett är det inte denna 

studies syfte att påvisa det. Denna studie ämnar inte ifrågasätta de svar informanterna ger, fokus 

ligger istället vid att fånga informanternas uppfattning och förståelse av saker och ting. 

Denna studie har anammat semi-anonymisering av källor. Detta innebär att alla informanter 

anonymiserats i löpande text, men samtidigt står samtliga av dessas namn presenterade i studiens 

slutliga referenslista. Under löpande text refereras och citeras informanterna som tjänsteperson 1–10 

där varken namn, titel eller kommun kan kopplas till citat eller dessa referenser i texten. 

Anonymiseringen, i kombination med att inga systematiska jämförelser mellan intervjupersoner eller 

kommuner genomförs, bidrar till studiens validitet medan informanternas namn i den slutliga 
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referenslistan bidrar till viss replikerbarhet. (Bryman, 2018: s. 465 & 467) Att anonymisera intervjuade 

anses generellt gott då det kan tillåta informanterna att vara öppna och ärliga i sina svar. Men 

samtidigt kan det vara problematiskt då det blir svårt att kontrollera innehållet av en studie såväl som 

att replikera den. (Vetenskapsrådet, 2011: s. 41) Denna semi-anonymisering kan ses som en 

kompromiss i detta där en viss typ av kontroll och replikerbarhet kan genomföras eftersom källorna 

finns tillgängliga. Semi-anonymiseringen av informanter genomfördes på överenskommelse med de 

intervjuade. 

Utförda intervjuer har spelats in via telefon, både tu man hand-intervjuerna och telefonintervjuerna. 

Bryman (2018) menar att det ej behöver vara varken positivt eller negativt att genomföra en intervju 

via telefon kontra ansikte mot ansikte. Till exempel kommer det skilja sig från person till person 

huruvida man lättare besvarar känsliga frågor via telefon eller ansikte mot ansikte med någon. (s. 582f)  

Intervjuerna har transkriberats. Det är dessa texter som har utgjort det empiriska material som studien 

huvudsakligen har baserats på. Intervjuerna har varierat i längd mellan 35–70 minuter beroende på 

hur detaljerade och ingående svar och egna inflikningar informanterna har gett. 

4.3 Dokument 
Den dokumentation denna studie nyttjat har studien fått tillgång till av Tillväxtverket och är dokument 

skrivna av varje pilotkommuns projektledare (i vissa fall annan involverad part) för att antingen ansöka 

om att få vara en del av projektet eller för att uppdatera Tillväxtverket om läget i det lokala projektet. 

Dokumenten studien haft tillgång till är sammanställda i Tabell 2 nedan. 

Som en del av Tillväxtverkets projekt Stärkt lokal attraktionskraft har pilotkommunerna varit tvungna 

att skicka in lägesrapporter var sjätte månad, som en kontinuerlig uppdatering av hur de lokala 

projekten fortlöper. Lägesrapporterna såväl som ansökningar har nyttjats som empiriskt material som 

en komplettering till de intervjuades svar. Vidare också för att skapa en grundläggande förståelse för 

projektets utformning och respektive kommuns upplägg av lokala projekt. Detta var viktigt i 

utformning av intervjuguide. 

Tabell 2. Intern dokumentation från projektet SLA.  

Typ av dokument Antal dokument Källreferering (exempel) 

Ansökningar till 

Tillväxtverkets projekt Stärkt 

lokal attraktionskraft 

10 ”Flen kommun, 2015a” 

Lägesrapporter höst -16 10 + 1 bilaga ”Gotland region, 2016b” 

Lägesrapport vår -17 10 ”Haninge kommun, 2017c” 

Lägesrapport höst -17 10 + 3 kompletteringsrapporter ”Härjedalen kommun, 

2017d” 

 

4.4 Annat material 

Då denna studie skrivits i samverkan med Centrum för kommunstrategiska studie (CKS) inom ett större 

projekt där det forskats i andra områden men med samma tio kommuner som studieobjekt, har denna 

studie haft tillgång till mer dokumentation. CKS forskning i projektet har varit på uppdrag av 

Tillväxtverket själva. Detta har varit en del av Näringsdepartements uppdrag till Tillväxtverket: utöver 
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att ge kommunalt stöd för att utveckla lokal attraktionskraft skulle de också, ”upphandla 

följeforskning” (Regeringen, 2014: s. 1–2). Denna dokumentation har framförallt bestått av inhämtad 

empiri från medarbetare Josefina Syssner och Albin Olausson vid CKS. Materialet nyttjas inte i denna 

studie men har, precis som ansökningar och lägesrapporter, varit en viktig del i författarens förståelse 

för projektet och har även agerat hjälp när intervjuguide har formulerats.  

Vidare har författaren också deltagit vid en konferens inom detta projekt. Konferensen ägde rum 10–

11 april 2018 i Östersund och var anordnad av Tillväxtverket som en del av projektets årliga 

erfarenhetsträffar. Samtliga kommuner utom Haninge kommun deltog. Här genomfördes flera 

workshops där kommunerna bland annat fick diskutera begreppet metod men också vad de gjort 

annorlunda eller tar med sig från sina projekt när de nu är i slutskedet av sina respektive projekt. Detta 

material insamlades men har ej nyttjats i denna studie. Detta beror delvis på grund av tidsaspekten 

men också då det inte direkt berörde vad denna studie har undersökt.   

4.5 Datainsamling och analys 

Bryman (2018) menar att ett av de större problemen när man arbetar inom kvalitativ forskning är hur 

de väldigt snabbt kan bli väldigt mycket material att hantera. I kvalitativa studier i allmänhet och denna 

studies typ av intervjustudie i synnerhet måste empirin därför tolkas på något sätt. (s. 459) I arbetet 

som har tagit fäste vid hur informanterna uppfattat sina egna projekt och egna insatser har studien 

identifierat återkommande teman och eventuella mönster i informanternas svar. Bryman (2011) 

påvisar någon typ av tematisering som återkommande i de flesta kvalitativa studier (s. 529).  

Denna analystyp kallas tematisk. Enligt Braun & Clarke (2006) nyttjas den för att rapportera 

erfarenheter (s. 9) och bör därför anses lämpad för denna studie, som undersöker specifikt 

informanternas erfarenheter av de lokala insatserna inom ett projekt. Vidare beskrivs den tematiska 

analysen som en induktiv ansats där forskaren tematiserar sitt material utan teoretisk ingång. 

Grundpelaren i ansatsen ligger i noggrann identifiering, analys och rapportering av mönster och 

teman. Något som identifierats i materialet kan bli ett tema då det fångar intresse, står i relation till 

en forskningsfråga samt representerar ett mönster i det insamlade materialet – i denna studies fall i 

informanternas svar. (Braun & Clarke, 2006: s. 6 & 9–10) Den tematiska analysen lägger vikt vid det 

latenta såväl som det manifesta i människors uppfattning (intervjustudier) såväl som textmaterial. 

Därför anses det viktigt att arbeta genom sitt material många gånger med kontinuerligt antecknande 

för att kunna hitta även latenta teman. (Braun & Clarke, 2006: s. 11) Bergström & Boreus (2012) 

beskriver vidare att för att kunna förstå människors uppfattning av saker och ting måste båda delar av 

semantik och det latenta i textmaterial (såsom transkriberingar) undersökas (s. 21–22). 

Konkret inleddes denna studies process i flera läsningar av transkriberingar, informanternas svar, för 

att få ett helhetsperspektiv och bygga en bild av sammanhanget. Sedan markerades tydliga nyckelord, 

återkommande teman och mönster i informanternas svar. Nämnda teman placerades under en av tre 

huvuddelar, en för varje frågeställning. Inom dessa teman gjordes ytterligare genomläsning för att 

etablera eventuella sub-teman. De teman som upptäckts, och dess sub-teman, är de som presenteras 

under studiens resultat. Efter att ha namngett studiens teman, och presenterat dem under 

resultatavsnittet, genomfördes studiens analys. Där har studiens teoretiska infallsvinklar nyttjats i 

försök att öka förståelsen kring respektive tema. Detta är uppdelat efter studiens tre centrala 

frågeställningar. 
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4.6 Etiska överväganden 
Forskningsetiska övervägandena och riktlinjer i samhällsvetenskapliga studier är viktiga för att 

upprätthålla kvalitet och för att forskning skall kunna fortsatt drivas och därigenom också vara en del 

i samhällets utveckling (Vetenskapsrådet, 2011: s. 2). I denna studie där tio intervjuer genomförts 

ligger mycket av de etiska övervägandena kring de intervjuades integritet, och i att undvika att denna 

skadas (Vetenskapsrådet, 2011: s. 27). För att upprätthålla ovanstående kvalitet skall krav på 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande uppfyllas.  

I avseende av information och samtycke har projektledarna bjudits till intervju, men fullständig 

frivillighet har varit central. Samtliga tillfrågade har gladligen accepterat och deltagit. Vid varje 

intervjutillfälle har studiens syfte förklarats och vidare har det beskrivits hur intervjuerna och de svar 

informanter där ger, endast används inom ramen för syftet i denna studie. Transkribering har 

genomförts i vanlig ordning, i början av en intervju bad en informant om att få läsa genom aktuell 

transkribering före publikation för att säkerställa att denne inte blivit felciterad eller missförstådd. 

Detta har genomförts utan invändning från personen i fråga.  

För att säkerställa informanternas konfidentialitet har som ovan beskrivs en semi-anonymisering 

anammats. Detta har varit en central del i den information som informanterna fått både vid 

intervjuförfrågan och vid intervjutillfället. I löpande text har informanterna kodats och vid referenser 

har författaren aktivt undvikit att nämna kommun, position, kön eller namn i samband med en av 

dessa kodningar. I löpande text såväl som citat har flera ställningstaganden genomförts för att skydda 

informanterna. Vid citering sker vid flera tillfällen att ort- eller kommunnamn byts ut mot godtyckligt 

ord för att fortsatt ge meningen samma innebörd men utan att informantens specifika exempel 

förblivit uppenbart. Intentionen har varit att upprätthålla informanternas anonymitet.  

Studiens ställningstagande i att återge de intervjuades namn i studiens referenslista har accepterats 

och tillåtits av samtliga informanter.  

Inom kravet för nyttjande kommer inhämtade uppgifter genom dokumentation såväl som via 

intervjuer endast att nyttjas för denna studies syfte och i denna studie. För att säkerställa detta har 

datafiler från intervjuer raderats efter transkribering.  
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5 Teori 
De teorier som används är teorier som beskriver policybegreppet och en kontext för att ge insikt i 

komplexiteten kring begreppet och policyprocesser i sig. Detta kommer klargöra varför ämnet är 

viktigt att fortsatt forska i. Teorierna i sig kommer ge grund att stå på för att kunna genomföra den 

forskning studien ämnar och framförallt ge ökad förståelse för hur svenska kommuner jobbar med 

lokal och regional utveckling. 

Sveriges system av flera nivåer resulterar i att en nivå (högre), ger en annan nivå (lägre) direktiv att 

tolka och översätta. Därför inkluderar detta avsnitt, inte bara grundläggande fokus på policyteorier 

och dess bakgrund men också ytterligare förklaring kring översättning av policy såväl som teori kring 

den tredje generationens politikområde där regional utveckling i högsta grad berörs. Översättning av 

policy och den tredje generationens politikområde kan kallas subteorier till policyteori och behöver 

nyttjas för att förstå den komplexitet som ovan nämns. Teorierna är snarare kompletterande än 

motsatta och behövs samtliga då inte en enstaka teori kan hjälpa till djupare förståelse för varför de 

lokala insatserna i pilotkommunerna tagit de former de gjort. 

Den inledande delen är metaförståelse kring policyteori, vad en policy kan tolkas som, hur och varför 

policy och dess implementering är komplex. Detta följs av en bakgrund, kring hur policyteorin har 

utvecklats från ett top-down-fokus till ett bottom-up-fokus till ett decentraliserat nätverksfokus (som 

inte tas särskilt fäste vid). Sedan inkluderas en del kring aktörer och strukturer och hur de kan påverka 

eller ha inverkan vid policy. 

Den andra delen redogör för tredje generationens politikområde, hur lokal och regional utveckling är 

ett nytt politikområde och vad detta inneburit för policy och dess implementering. Det beskriver hur 

det nya systemet krävt nya former av styrning samt hur globalisering, governance och EU:s 

institutioner lett till en projektifiering. 

Den sista delen förklarar hur översättning av policy är en viktig del i policyprocessen. Enstaka individer 

kan på olika sätt påverka översättningen och på samma sätt kan strukturer eller normer påverka 

utfallet. Även kontexten som översättningen sker i är relevant. 

5.1 Policyteori 

In the process of policymaking, problems are conceptualized and brought to government for 

solution; governmental institutions formulate alternatives and select policy solution; and 

those solutions get implemented, evaluated, and revised. (Sabatier, 2007: s. 1) 

Hjern skriver 1983 att policy är ”en eller flera idéer och försök att skapa institutionella arrangemang 

som gör idéerna möjliga att förverkliga” (s. 8). Johnson (2003) skriver att spridning av policy i realiteten 

är en spridning av idéer, och när den gått från högre instans sker en översättning av denna policy, av 

en lägre instans (s. 36–37). 

Skapande, överföring, översättning och implementering av policy anses övergripande som något 

komplext. Vedung (1997) påvisar komplexiteten och beskriver att då statliga interventioner är så 

extensiva, komplicerade och deras potentiella konsekvenser så djupa, är mycket viktiga 

forskningsområden (s. 2). Hjern (1983: s. 14–15), med stöd av Hall & Löfgren (2006: s. 14), menar 

vidare att det är ett viktigt forskningsområde då det är en länk mellan politik och förvaltning. Rothstein 
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& Vahlne Wästerhäll (2005) understryker samma saker med logik grundad i hur man legitimerar 

demokrati. Politiska beslut kommer oundvikligen tas, och de menar att staten kommer styra genom 

policy och om denna översätts på ett felaktigt sätt blir det odemokratiskt och illegitimt. (s. 215) Conteh 

(2011) menar att det är viktigt att koordinera kapaciteten av offentlig verksamhet och att 

implementering och översättning sker på rätt sätt. En koordinering är nödvändig för att policy 

överhuvudtaget skall kunna implementeras och korrekt översättning är behövlig för att upprätthålla 

demokratin. (s. 126–127) I denna studie är ändock varken legitimitetsaspekten eller rätt och fel-

perspektivet av specifikt intresse, utan togs mest upp då det ansågs relevant för policyteorins 

bakgrund. I denna studie undersöks hur attraktionskraft översatts lokalt, ett odefinierat begrepp, så 

det finns inget bestämt rätt eller fel i den lokala översättningen. 

Lenschow menar att det finns en tröghet i rutinmässigt policyskapande och implementering och att 

det därför kan behövas press från top-perspektiv (politiskt ledarskap) eller sociala rörelser utifrån för 

att verkligt få liv i processer (Lenschow, 2001: s. 16–17). Andersson beskriver detta som diffusion där 

idéer (policy) sänds ut via en sändare mot ett mål, men att det på vägen stöter på olika typer av 

trögheter och motstånd samtidigt som idén i stort blir oförändrad (Andersson, 2011: s. 25). 

Forskning kring policy intresserade sig inledningsvis till stora delar av: top-down-beslut och dess 

processer (se Bardach, 1977 & Pressman & Wildavsky, 1973). Förenklat betyder detta att en elit av 

politiker eller högt uppsatta förvaltningstjänstepersoner beslutade vad de ansåg vara ett problem och 

sen föreslog de åtgärder genom policy. Det var mycket hierarkiskt och i stora drag bestod 

policystyrningen av regleringar, det vill säga, regler, lagar och instruktioner för de lägre instanserna 

att följa. Sedermera skedde ett skifte i praktiken ganska samtida som forskningen insåg hur tidigare 

teoretiska och empiriska antagande varit eller blivit felaktiga. Policy formas eller skapas inte bara 

längst upp i hierarkin. Ny forskning kunde genomföras och påvisa att de som hade som uppgift att 

genomföra policies inte var fullständigt neutrala, de påverkas utav många orsaker, såsom lokala 

strukturer och normer samt brist på resurser. Detta ledde ofta till att översättningen kunde ta olika 

former på olika lokala förvaltningar (etc.) som haft olika typer av förutsättningar eller individer som 

mottagit dessa policies. Med ny förståelse av att gräsrotsnivån ofta själv skapade eller omformade 

policy, ledde till ny forskning och teorier kring bottom-up-perspektiv. Detta innebar egentligen att vad 

som initialt sågs som målgruppen för policyn, kunde vara med och skapa ny eller omforma den policy 

de blivit tilldelad. Dessa skolor har sedermera båda fått kritik för att i sig själva inte kunna förklara den 

komplexitet som infinns i policy och dess implementering eller översättning. Top-down- och bottom-

up-teorier har tillsammans kommit att kallas första generationens implementeringsforskning (Conteh, 

2011: s. 123). I slutet av 70-, början av 80-talet börjades dessa två metoder att slås ihop i gemensamma 

ramverk (se exempelvis O’Toole 1986) där båda delar tillsammans skulle kunna hjälpas åt för att 

förklara policyprocesserna. (Andersson, 2011: s. 34–35; Conteh, 2011: s. 123–124; Lipsky, 1980: s. 4)  

Efter detta har samhällen och organisationer generellt gått mot decentralisering, överlåtande av 

ansvar och partnerskap. Nätverk har blivit centralt och icke-statliga aktörer har nu mycket större 

inverkan på policies och översättning av den. Forskningen har naturligt slått följe och fokuserar idag i 

stort kring dessa fenomen och hur de kan påverka och eventuellt till och med forma policy. (Conteh, 

2011: s. 123f) Detta ligger nära den tredje generationens politikområde (och däribland regional 

utveckling), som tillika detta är en effekt av den globalisering och governance-våg som spridit sig 

genom västerländska samhällen såväl som Sverige under de senaste decennierna (Hedlund & Montin: 
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s. 18–21). 

Andersson (2011) beskriver implementering av policy som sätt att bedriva styrning. Han beskriver 

reglering, ekonomiska styrmedel och informativa styrmedel som de tre huvudsakliga styrmedlen. 

Reglering åsyftar regler, lagar, förordningar och vad som likställas med hårda, konkreta - 

administrativa - sätt att styra. Ekonomiska styrmedel är att tilldela eller frånhända resurser från en 

aktör. Informativa styrmedel är övertygande eller kunskapsöverföring. (s. 37f) Andersson lyfter vidare 

fram Jacobssons (1984) forskning som tyder på ett ytterligare styrmedel genom informella kontakter 

i form av samtal och dialog (s. 38). Styrning genom reglering, ekonomiska eller informativa medel 

kopplas mer traditionellt till government. Governance, å andra sidan, kopplas närmare till olika former 

av nätverksstyrning (Andersson, 2011: s. 37–38), men Andersson visar på forskning om att 

governances möjligheter till nätverksstyrning förutsätts av att dessa typer av styrformer existerar och 

fortsatt nyttjas (Statskontoret, 2007). Inom regional utveckling [se avsnitt nedan om tredje 

generationens politikområde] är den senare, governance-influerade typen av styrning dominant. 

En viktig del inom policyforskning var då man insåg hur kontext kan – och kommer – påverka hur policy 

formas och översätts. Istället för en traditionell syn i att organisationer skulle vara likformiga enheter 

och ha relativt tydliga hierarkiska former, beskrev forskningen istället hur det kan finnas en mängd 

avvikelser i form av normer, rutiner, regler och strukturer eller bara aktuell situation den översättande 

befunnit sig i. Detta kan vara lokalt men kan också skilja sig från sektor till sektor, avdelningar och 

enheter. När man kom till insikt med att dessa regionala och lokala skillnader fanns insåg man också 

att det inte var enstaka undantagsfall utan snarare var regelmässigt förekommande. (Conteh, 2011: s. 

121–123) Conteh (2011) beskriver vidare hur detta kan tolkas ur ett organisationsteoretiskt 

perspektiv. Denna hade betonat att hur bra en implementering av en policy lyckas i högsta grad berott 

på saker utanför organisationen. Organisationsteorin påvisar att organisationen spelar en roll, 

framförallt i aspekter som integritet och expertis men att den största faktorn bör anses infinna sig i 

hur nödvändig och angelägen de som berörs av policyn anser den vara. Om de som skall införa en 

översättning eller implementera eller policy inte är intresserade av detta sinar 

framgångsmöjligheterna för policyns implementering enormt. På motsatt sätt kan också en väldigt 

engagerad och angelägen aktör få igenom en policy. (Conteh, 2011: s. 126–127) Liknelser i logik kan 

dras till europeiska länders villighet att ge upp suveränitet för att bli medlemmar i den Europeiska 

Unionen. 

5.1.1 Aktörer och strukturers påverkan 

Lenschow (2001) har genomfört studier som påvisar att enstaka individer kan hålla tillbaka eller 

verkligt föra framåt centrala processer inom organisationer. Han menar att de översättande aktörerna 

har stor makt medan de centralt beslutsfattande har en begränsad sådan. Deras position 

marginaliseras på grund av policyprocessers storlek. (s. 16–17) 

Genomförande av policy kan anses lättare i samhällen av viss typ. Lenschow (2001) menar att det är 

enklare i homogena och/eller centraliserade samhällen. Denna karaktär effektiviserar 

implementeringen, medan det i mer decentraliserade samhällen, som exempelvis EU, kan skapa en 

tröghet och svårigheter. Inom mer decentraliserade samhällen eller organisationer är de 

institutionella strukturerna så nära länkade med rollen av aktörer och idéer att samtliga kan lägga sig 

i skapande, implementering eller översättning av policy. Å andra sidan hjälper också institutioner 

distribution och utövande av politisk makt i allmänhet och spridning av policy i synnerhet. (Lenschow, 
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2001: s. 17–19) Hedlund & Montin (2009) beskriver politikområdet regional utveckling som något där 

traditionella styrmedel ej nödvändigtvis kommer fungera och att man därför behöver vara innovativ i 

sin styrning. Exempelvis kan man jobba genom nätverk eller samverkan. Anledningen till detta är den 

alltmer utspridda globalisering och governance som medverkat till att många fler aktörer fått inverkan 

på politikområden och policy, medan den tidigare traditionella makten hos staten sinat. (Hedlund & 

Montin, 2009: s. 18–21) Lenschow skrev åtta år tidigare om hur det kan vara problematiskt att frångå 

vanlig styrning. Detta då det oundvikligen blir svårare att genomföra översättning och implementering 

av policy ju längre från traditionellt utövande man vandrar. (Lenschow, 2001: s. 17–19) 

5.2 Tredje generationens politikområde  

Tredje generationens politikområde åsyftar nyare politikområden, en tredje generation av politik, mer 

specifikt tillkomna under de senaste 20–25 åren. I Sverige framhäver Hedlund & Montin (2009) 

klimatpolitik, hållbar stadsutvecklingspolitik och för denna studie intressant, regional 

utvecklingspolitik som några exempel. Den första och andra generationen har förenklat inneburit att 

vi fick en nationalstat och representativ demokrati respektive den decentraliserade välfärdsstaten. 

Den nya generationen är istället en naturlig följd av globalisering i allmänhet och Sveriges medlemskap 

i EU och EU-institutionernas styrning mot regionalisering och ökad regional makt i synnerhet. (Hedlund 

& Montin, 2009: s. 18–20) 

Hedlund & Montin menar att dessa nya politikområden tillåtit friare tyglar för institutioner och 

myndigheter av olika slag i och med tre huvudsakliga faktorer. Förenklat är dessa: mindre styrning, 

mindre statliga resurser för att bygga välfärdsinstitutioner och mindre sammanhållning inom den 

offentliga sektorn. Aktörers större självständighet och nya sätt att organisera resurser leder därför till 

att man arbetar i projektform i mycket stor utsträckning. (Hedlund & Montin, 2009: s.18–19) EU är i 

det stora hela den största bidragande faktorn till denna projektifiering där man inom korta intervaller 

jobbar väldigt fokuserat inom ett område och sedan förväntas ha kunskap nog för att anamma detta 

inom ordinarie verksamhet. Likväl finns inga garantier om att denna överföring sedermera efterlevs. 

(Hedlund & Montin, 2009: s. 23) 

De nya områdena behöver nya former av styrning och samverkan, detta snarare på grund av diskurser 

kring områdena än områdenas specifika former eller karaktär. Inom den regionala utvecklingen kan 

detta betyda större involvering av icke-statliga aktörer: samverkan i allmänhet och arbete inom 

nätverk i synnerhet. (Hedlund & Montin, 2009: s. 19–21). 

Hedlund & Montin beskriver vidare hur ett tredje generationens politikområde försätter staten i ett 

läge av möjliggörande snarare än styrning (Hedlund & Montin, 2009: s. 15). 

5.3 Översättning 

Andersson (2011) beskriver översättningsperspektivet (av policy) som ”idéer förpackade i formen av 

policy” (s. 25). Vidare blir implementeringen alltså ett utförande av idéer där policy översätts. 

González Núñez & Meylaerts (2017) beskriver offentlig policy i allmänhet och översättning av policy i 

synnerhet som komplexa och kontextberoende fenomen. Förenklat menar de att inomorganisatoriska 

normer och regler ofta kommer leda till att två organisationer som står under samma lagar och regler, 

kan komma att översätta samma policy på två olika sätt. (s. 6) Detta går att koppla tillbaka till vad 

Conteh beskriver som kontextberoende inom organisationer. Kontentan av det hela blir att både olika 

organisationer kommer skapa policy på olika sätt såväl som att översättning av policy kommer att ske 
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på olika sätt. Statliga organ såväl som lokala organisationer står alla inför olika kontexter och kommer 

därför att direkt eller indirekt styras av olika faktorer i hur de ser på problem, finner åtgärder eller 

översätter direktiv. 

Stone (2012) beskriver översättning av policy som något komplext, och en förlängning av överföring 

av policy. Skillnaden har tillkommit som en kritik mot den rationellas syn i att man oproblematiskt kan 

transfera en policy från A till B, och har istället en fundamental ståndpunkt i att det inte är så lätt. (s. 

4–5) Den största kritiken till överföring av policy ligger i frånvaron av kontext och Stone pekar på att 

översättning ska tillåta utrymme för egen uppfattning och experimenterande vid applicering eller 

hopförande av en policy. Dessutom missar överföringsteorier störningar som kan uppstå mellan att 

en policy utdelas och det att den skall översättas. Förenklat tillåter översättningsteorin av policy 

kontext medan transferteorin av policy inte gör det. (Stone, 2012: s. 5f; Wihlborg, 2016: s. 1 & 4) Här 

går att urskilja kontraster mot policyteorin; här presenteras idéer om att översättningar kommer ske 

på olika sätt på grund av olika saker. Det vill säga skulle det vara omöjligt att ha en idé om hur en policy 

översätts på ett korrekt eller inkorrekt sätt, för den kommer översättas på olika sätt.  

Johnson (2003) beskriver översättning av policy i två former, praktisk och politisk. Han beskriver 

översättning som en interaktion mellan människor, en idé blir till en policy och den förverkligas då den 

översatts av en individ. Den praktiska översättningen sker på gräsrotsnivå då – i Johnsons studier inom 

sjukvården – sjuksköterskor, apotekare eller biträdespersonal lokalt måste översätta policy för att 

kunna verkställa daglig verksamhet. Han kallar dessa gräsrotsbyråkrater. Den politiska översättningen 

sker på mellanorganisatorisk nivå och är en viktig del i kedjan då den styr över ramar och riktlinjer som 

i sin tur styr den praktiska översättningen. (s. 36–37) Som redan tidigare konstaterat, håller Lipsky 

(1980) med om att det finns makt hos enstaka individer på gräsrotsnivå (den praktiska översättningen 

enligt Johnson), men att de i det stora hela är styrda av den mellanorganisatoriska nivån (den politiska 

översättningen). Lipsky (1980) pekar på att det finns en policyelit av politiska och administrativa 

tjänstepersoner av hög rang som formar den policy som den praktiska nivån skall översätta. Men att 

den praktiska översättningen ändock också beror på samhällsnormer, kontext och strukturer och inte 

är helt styrd av den politiska översättningen och dess utformning av ramar och riktlinjer för den. Dessa 

lokala influenser gör att det finns enorma skillnader i hur lokal praktisk översättning genomförs, 

oavsett politiskt område. (s. 14) 

Tidigare teoretiska grunder har ignorerat vad som i dagens forskning anses korrekt, att enskilda 

individer har möjligheter att påverka utvecklingens utfall. Naturligt kommer översättningen av en 

policy därför behöva undersökas på en mikronivå, ur ett kontextuellt synsätt. (Andersson, 2011: s. 26) 

För hur man än vrider och vänder på det, kommer en policys spridning alltid bli beroende av den som 

sedermera sprider det vidare (Johnson, 2003: s. 15). Andersson liknar översättningsteorin vid en 

fotbollsmatch, där varje nytt övertagande av bollen är det intressanta. Varje spelare som rör bollen 

kommer att påverka det slutgiltiga meddelande som sedermera lämnar organisationen. (2011: s. 26–

27) I denna studie har tio pilotkommuner spelat tio olika fotbollsmatcher och deras olika 

lagkonstellationer – eller projektledare och projektgrupperingar – kommer att ha påverkat hur de valt 

att översätta detta direktiv. 

Översättningar blir än mer komplexa i och med individuella influenser. Översättningar kan påverkas i 

och med en delaktig individs egna erfarenheter, mer specifikt kan de ta sina former i och med tidigare 

processer av lärande hos nämnd individ. Med hjälp av en kategorisering av Dupont & Radaelli förklarar 
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Stone reflexivt lärande samt mycket förhandlande och sociala interaktioner som de mest inflytelserika 

lärandeprocesserna som kommer påverka en individ i hur deras översättningar tar form och muteras. 

Väldigt grundläggande antas det reflexiva lärandet kunna påverka beslutsfattare att bli mer positiva 

till möjligheter för översättning eftersom ny kunskap kan antas påverka deras fundamentala tankar 

kring policyproblem och deras lösningar. Erfarenheter och deltagande i förhandling och sociala 

interaktioner antas leda till att beslutsfattare kan se alternativa rutter inom policy och uppskatta vilka 

som kan vara bättre än andra, på ett tydligt sätt. (Stone, 2012: s. 5–6) 

Wihlborg (2016) beskriver hur översättningar inte enbart formas av den översättande individen utan 

också av de nätverk denne aktör befinner sig i. I en specifik ansats för att försöka förstå hur idéer och 

policy sipprar ned genom organisationer i ett flernivåsystem beskriver hon hur aktörens involvering i 

olika nätverk direkt eller indirekt också gör att den policyöversättningen individen beslutar om också 

blir konstruerad genom detta nätverk. (Wilhborg, 2016: s. 3–4). Likväl besitter den enstaka individen 

stor makt och beskrivs ha tydliga möjligheter till att förändra översättningen efter egna behov och 

idéer. Det föreslås därför också att översättningar i organisationer skall förankras tydligt i de aktuella 

nätverk och/eller organisationer som krävs för att översättningen ska nå önskat resultat (och inte 

påverkas av den enstaka individen). Vid analys och forskning i området blir man tvungen att spåra 

såväl beslutfattande individ som involverade nätverk som varit centrala i arbetet i kedjan av 

flernivåsystemet för att kunna se vem eller vad som specifikt gett översättningen sin form (Wihlborg, 

2016: s. 4). 

González Núñez & Meylaerts (2017) beskriver utövandet av översättning som något väldigt komplext 

då både termen översättning och tillika termen policy, som översätts i detta fall, är komplexa och 

svårdefinierade. De beskriver hur det alltid finns någon typ av policy att översätta, även om det inte 

finns någon explicit policy att följa, finns det en implicit sådan. (s. 1–3) Översättning av policy täcker 

in i stort område av discipliner och förtjänar därför att undersökas och forskas kring (González Núñez 

& Meylaerts, 2017: s. 3). Undersökning av översättning av policy gör det möjligt att besvara om 

beslutsfattare och befolkning verkligen kan kommunicera med varandra. Problematiken landar i att 

behålla kontext när man ska generalisera resultat. (González Núñez & Meylaerts, 2017: s. 6) 

5.4 Att ta med sig vidare 

Nedan följer några saker författaren vill att läsaren skall ta med sig för att förstå vad författaren haft 

med sig in i dessa intervjuer och den empiri som kunnat framhävas. Det kan vara viktigt då det har 

format författarens blick på saker och ting. 

För det första beskriver policyteorin i viss utsträckning hur policy kan översättas på fel sätt om något 

går fel till. I detta projekt finns det inget rätt eller fel. Projektets direktiv är så öppet att projektledarna 

själva måste till att tolka på egen hand, precis motsatt vad klassisk policyteori föreslår i att det finns 

en korrekt och inkorrekt översättning.  

För det andra är den lokala och regionala utvecklingen ett mycket svårstyrt politikområde. Det är nytt 

och man måste vara innovativ i sina sätt att styra därinom. I stor utsträckning genomförs denna typ 

av styrning genom projekt, som i detta fall. Det kan ha sina för- och nackdelar men dessa 

pilotkommuner har frivilligt valt att ingå i detta projekt och kan därför också antas angelägna om att 

stärka sin attraktionskraft. 
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För det tredje är översättning av policy mycket kontextberoende. Individen kan påverka, det nätverk 

som översättande individ är en del kan påverka. Samhällsnormer, strukturer och andra saker kan 

påverka hur en översättning formas. Vidare finns det också politisk och praktisk översättning. Den 

politiska sker på mellannivå och skapar ramar och riktlinjer för den praktiska där översättningar 

genomförs av gräsrotsbyråkrater. 
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6 Resultat 
I det här avsnittet tematiseras informanternas svar. Informanternas svar på intervjufrågor presenteras 

och dispositionen är grundad i studiens frågeställningar, störst fokus ligger kring den huvudsakliga i 

hur de lokala insatserna för förstärkt lokal attraktionskraft sett ut. Tillväxtverkets fokus mot metoder 

tvingar likväl informanterna och därför också denna studie att lägga visst fokus på vilka metoder 

pilotkommunerna använt och utvecklat, därför finns också fokus vid detta. Även informanternas 

tolkning av attraktionskraft presenteras. 

Avsnittet inleds med informanternas tolkning av attraktionskraft. Det beskrivs vidare hur 

informanterna förstår begreppet metoder och till sist vilka metoder de använt och utvecklat inom sina 

projekt (vilka lokala insatser som genomförts). Detta fokus kring metoder beror huvudsakligen på två 

faktorer, a) metoder och insatser är i flera projekt svåra att särskilja, både för informanterna själva 

och för författaren som forskare. Ytterligare b) då Näringsdepartementet i sitt direktiv ombett 

kommunerna att lägga stort fokus vid att använda och utveckla metoder (Regeringen, 2014: s. 1–3). 

Problematiseringen kring begreppet metoder är snarlik den kring attraktionskraft. Båda är begrepp 

som nyttjas brett från nationellt håll men som samtidigt är breda och svåra att tolka. Detta avsnitt 

grundar inte i någon teoretisk förförståelse om vad någondera av begreppen betyder. Studien har 

istället valt att fokusera och redogöra för informanternas förståelse för begreppen. 

Studien har tre huvudgrupper, där var och en fokuserar på en egen frågeställning: de två första har 

ett begreppsligt fokus och består av redogörelser av hur informanterna förstår och tolkar 

attraktionskraft och metod. Den tredje gruppen fokuserar på de lokala insatserna eller de metoder 

pilotkommunerna har valt att nyttja för att stärka sin attraktionskraft; hur kommunerna översätter 

direktivet eller förenklat, vad de gör. 

Under de tre huvudgrupperna finns studiens tematiseringar. 

6.1 Attraktionskraft 
Denna första huvudgrupp berör huvudsakligen informanternas syn på attraktionskraft och 

tematiseringar är grundande i vad informanterna påvisat varit de viktigaste faktorerna för att uppnå 

attraktionskraft i sina kommuner. Likväl inleds det med en kort överskådlig insikt i kommunernas 

projektfokus och ett försök att genom lägesrapporter beskriva vart detta kan förväntas ligga  

6.1.1 Projektfokus 
Informanterna i den här studien har samtliga varit projektledare i sina respektive kommuner. Som 

följd av den bredd och valfrihet i hur kommunerna arbetat kring attraktionskraft, har informanterna 

haft väldigt olika roller inom sina organisationer. Titeln samt inom vilken avdelning eller sektor som 

informanterna besitter avspeglar vilken typ av fokus deras kommun haft inom sitt respektive projekt. 

Tabell 3 nedan visar de deltagande pilotkommunerna, deras projektledare och kommunernas 

projektfokus eller inom vilket politikområde projektet haft sitt främsta fokus. Idén har varit att detta 

är en indikation på hur kommunerna fokuserar insatser och därför också värderar attraktionskraft. 

Tabellens intention har varit att försöka göra en systematisk överblick över detta. Tabellens grund är 

ett antagande att attraktionskraft kan mätas på många olika sätt. Här undersöks vad projektledarna 

arbetar med och vart de säger att projektfokus ligger. Innehållet i tabellen har inte varit av specifikt 

fokus i intervjuerna eller lägesrapporterna och dess utfyllnad beror därför i huvudsak på hur ingående 

projektledarnas svar varit i intervjuer och lägesrapporter.  
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Tabell 3. Pilotkommunernas projektfokus.  

Kommun Yrke/titel och 

avdelning/sektor 

Politikområde/förvaltning/metod 

Flen Turismansvarig under 

näringslivsenheten 

Projektfokus har varit att arbeta 

med besöksnäringen i 

Översiktsplanen 

Gotland Näringslivsstrateg Projektfokus på besöksnäring 

och lokalt ansvar 

Haninge (projektledare 

nummer 2) 

Planeringschef på 

samhällsutvecklingsenheten 

(projektledare 1 satt under 

näringslivstaben) 

Sysslar med strategisk planering, 

har många frågor på sitt bord: 

trafikövergripande, folkhälsa, 

miljö osv. Har tagit fram 

stadsutvecklingsplan 

Härjedalen (projektledare 2) Konsult, anställd av 

kommunen 

Projektfokus har varit att göra en 

samhällsbyggnadsprocess, tagit 

fram Översiktsplan 

Kramfors På samhällsavdelningen Projektet har kallats 

”Framtidsbygget – en hel 

kommun”, projektfokus blivit en 

förlängning av Översiktsplanen 

Munkedal (projektledare 

nummer 2) 

Kultur- och fritidschef 

(projektledare nummer 1 var 

näringslivsutvecklare) 

 

Surahammar Näringslivsutvecklare Projektnamn ”Attraktivt 

företagsklimat” 

Vimmerby Näringslivsutvecklare på 

utvecklingsavdelningen 

(sammanslagning av 

näringslivsutveckling och 

kultur- och samhällsenheten) 

Projektnamn ”SLUS (Social lokala 

utvecklingsstrategin)” 

Östhammar (projektledare 

nummer 2) 

Översiktsplanerare Sysslar med mer strategisk 

planering och med långsiktiga 

mål 

Överkalix Anställd via kommunala 

utvecklingsbolaget 

Projekt Besökslandet 

(Haninge kommun, 2016b & 2017d; Härjedalen kommun, 2016b & 2017d; Munkedal kommun, 

2016b & 2017d; Östhammar kommun, 2016b & 2017; tjänsteperson 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10) 

6.1.2 Informanternas tolkning av attraktionskraft 
I förhållande till en kommun då alltså… Kan ju vara till den partner man vill träffa annars 

liksom. Det är ju ett väldigt brett begrepp. (Tjänsteperson 5) 
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Nånting som drar åt sig något, att man lyckas attrahera något, vad det nu är man är ute för. 

(Tjänsteperson 8) 

För mig handlar attraktionskraft om hur man förädlar en trakts kultur och geografi så att 

man får något mer tillbaka ifrån betraktaren, oavsett om betraktaren är en besökare, 

företagare eller inflyttare. Attraktionskraft blir det först i det fall att man kan skapa ett 

mervärde utifrån det som bara syns. Förädlingen ligger i hur människorna och företeelserna 

som finns på orten agerar för att bredda sin attraktivitet. (Tjänsteperson 10) 

Informanternas svar kring vad de anser attraktionskraft vara är mycket spridda. Flera svarar, som 

tjänsteperson 5 och 8 ovan, på ett sätt som inte är relaterat till geografisk attraktionskraft i sig. Andra 

informanter svarar på sätt som är väldigt specifika till geografiska platser och andra svarar istället 

generellt, som tjänsteperson 10 ovan. Andra har tydligare idéer om vad de anser attraktionskraft vara: 

Det som lockar besökare, det ska vara en reseanledning, att komma hit till oss. Antingen att 

det är attraktivt genom att det är vackert eller vi har besöksmål som lockar eller helheten i 

sig, det kan vara läget. Det finns många olika delar som är attraktionskraft. Det kan också se 

olika ut på olika orter. Vi har åtta orter i vår kommun, alla med sin egen särprägel. Det är 

väldigt viktigt att hålla fast vid dem, så det kan se väldigt olika ut. (Tjänsteperson 4) 

Flera informanter måste stanna upp för att kunna besvara frågan. Flera informanter uttrycker 

svårigheter kring begreppet. Exempelvis uttrycker tjänsteperson 1 stora interna diskussioner kring 

begreppet och snarlika begrepp som attraktiv livsmiljö och problematik kring att särskilja begrepp som 

dessa i sin kommun. Ett flertal kommuner har genomfört studier och kartläggningar av olika slag för 

att identifiera vad attraktionskraften är i deras kommun eller i någon eller några av deras specifika 

orter (ex tjänsteperson 2, 4 & 10). 

Ett tydligt exempel på hur enstaka individer kan tolka attraktionskraft på olika sätt återfinns i en 

kommun där projektet hade fokus på dialoger med civilsamhälle och föreningsliv (Munkedal kommun, 

2016b) före projektledaren avgick och en ny kom in. Denna nya hade en annan bakgrund än den 

tidigare och tolkade därför också Tillväxtverkets direktiv på annat sätt. Kommunens fokus förblev i viss 

utsträckning på samma sak men fick också ett ytterligare och allmänt fokus på kultur, där den nye 

projektledaren hade sin nuvarande position. (Tillhörande tjänsteperson) 

6.1.2.1 Redan befintliga invånare kontra presumtiva inflyttare, besökare och företag 

Många informanter beskriver attraktionskraft som en plats där man vill verka, leva och bo på. Här går 

det urskilja två olika fokus i informanternas svar. Den ena sidan pekar mot den redan existerande 

kommuninvånaren. Den andra sidan pekar snarare mot vikten vid att locka besökare och/eller 

exploatörer samt fokus på besöksnäringen som centrala för att kunna förbättra en orts 

attraktionskraft. De förstnämnda pekar på vikten av att ha en bra plats leva, verka och bo på för deras 

nuvarande kommuninvånare då de kommer bli ett bra ansikte utåt för kommunen. De kommer direkt 

och indirekt bli goda ambassadörer för kommunen och deras trivsel och välmående kommer hjälpa 

både besöksnäring och etablering. 

Är man nöjd med sitt liv och om kommunen fungerar, om kommunen svarar till upp 

medborgarnas behov och förväntningar på organisationen då är vi ju ofta nöjda och 

medborgarna blir väldigt bra ambassadörer för den bygden. (Tjänsteperson 2) 
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Attraktionskraft är först och främst att [en] kommun ska bli en ännu bättre plats att leva och 

verka på, för oss som bor här, för invånarna, sen spiller det här över på våra besökare för 

trivs vi bra här och känner att det här är en toppenplats då märks det utåt också. 

(Tjänsteperson 6) 

Andra informanters svar på frågor kring attraktionskraft pekar mot ett fokus på nya, presumtiva 

inflyttare, besökare och företagare. Det vill säga har en plats god attraktionskraft om den kan dra åt 

sig eller locka denna typ av grupper. En tjänsteperson (1) menar att det specifikt handlar om att dra 

till sig exploatörer och nyinflyttande. Tjänsteperson (3) pekar också mot företagarna men också vidare 

att en plats med god attraktionskraft drar till sig nya människor av olika slag, oavsett vilken typ av 

människor det är och vare sig det är besökare, presumtiva inflyttare eller företag. 

Flera (3, 6, 7, 9 & 10) pekar mot att trivsel på en plats ger attraktionskraft. En tjänsteperson (10) talar 

om hur de genomfört kartläggningar av vad som kännetecknar en ort med bra attraktionskraft på 

några mindre orter i den egna kommunen. Hen förklarar hur resultatet i alla tre orter pekade mot en 

och samma sak; orten skall vara en plats där barn och familjer kan växa upp och fostras på. Har orten 

barnomsorg, förskola, skola och det som behövs för att barn och familjer skall kunna leva ett bra liv, 

då har du en bra grund för att vidare kunna etablera men även locka de andra saker som behövs för 

en fungerade, attraktiv och frodande ort. Denna kommuns undersökningar i området pekar mot att 

detta lockar näringsliv och företag till denna plats. 

6.1.2.2 En stark kommunorganisation 

Fler än hälften av informanterna (1, 2, 3, 4, 6, 7 & 9) hävdar att kommunorganisationens roll är vital 

för att skapa en stark attraktionskraft till en kommun som plats. De menar att en stark och tillförlitlig 

kommunorganisation är centralt för företagare och deras trivsel i kommunen. Vidare uttrycker två 

informanter (2 & 4) hur det är viktigt att påvisa att kommunen har den expertis och kompetens som 

behövs för att hjälpa företag att etablera sig samt förbli verksamma inom kommunen. De menar att 

företagen och exploatörer enkelt och bekvämt skall kunna känna sig trygga i detta och istället kunna 

fokusera på sin verksamhet, snarare än oroa sig över det som är kommunens fokus. Dessa två 

informanter, med understöd i en tredje (1), menar att en kommun inte bara tydligt skall kunna visa 

att det finns plats och attraktiva miljöer att etablera sig på i kommunen. Det skall också finnas en stark 

och stabil kommunorganisation där det finns expertis och goda samverkansmöjligheter. 

Det ska finnas en väl fungerande samhälls- och infrastruktur som tillåter företag att etablera sig, men 

som också erbjuder dem hjälp och stöd vid behov. Kommunen ska jobba tillsammans för att skapa 

dessa strukturer. En tjänsteperson (7) ger exemplet av att man är en stad och varje ort är ett kvarter. 

Tillsammans utgör dessa kvarter helheten av staden och för att lyckas med något måste 

organisationen jobba tillsammans. Om samarbete inte existerar och en del av staden fallerar döms 

hela organisationen ut och då kanske man förlorar en presumtiv etablering av ett företag. 

[Se senare rubrik om interna processer & organisation för det arbete pilotkommunerna genomfört i 

detta område.] 

6.1.2.3 Socialt kapital och kontinuerligt utvecklingsarbete 

Med ett medborgarfokus påpekar ett flertal informanter att attraktionskraft ligger i kontinuerligt 

arbete med utveckling och med ett lokalt fokus i detta arbete. Flera andra framhäver vikten av att 

utveckla socialt kapitalt, jobba nära medborgarna och att alltid hålla dörren öppen för att tillåta en 

dialog. De båda ligger relativt nära varandra och handlar i stort om att hålla kommuninvånarna nöjda 
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– oavsett om det rör sig om att upprätthålla bra service eller kontinuerlig medborgardialog eller 

kontinuerligt utvecklingsarbete. Den generella synen bland dessa informanter är att en nöjd invånare 

blir en god ambassadör för kommunen.  

Är man nöjd med sitt liv och om kommunen fungerar, om kommunen svarar till upp 

medborgarnas behov och förväntningar på organisationen då är vi ju ofta nöjda och 

medborgarna blir väldigt bra ambassadörer för den bygden. (Tjänsteperson 2) 

Dessa informanter uttrycker att utvecklingsarbetet skall vara kontinuerligt men en tjänsteperson (2) 

menar att det försiktigt måste anpassas efter kontext och de arbetsformer man nyttjar. Även om vissa 

saker måste arbetas med kontinuerligt och samhällsplaneringen förändras så är attraktionskraften i 

en ort – eller kommun – något delikat. Felaktiga åtgärder, även investeringar, kan leda till en sämre 

attraktionskraft. 

Om jag tar till en bygd, man har väldigt fint renoverade hus och man har målat och det är 

ordning i trädgårdar, det kan ju ge en viss form av tydlig attraktionskraft. Sen finns det väldigt 

subtila signaler, alltså signalsystem som kan väcka en attraktion, det kan vara – i min värld 

– är det för tillrättalagt och för raka gräsmattor så kan det förta attraktionskraften. Då kan 

det, för mig, gå förbi en gräns där attraktionskraft där det inte bara är ordning utan också 

blir tråkigt. (Tjänsteperson 2) 

Flera informanter uttrycker vikten av att upprätthålla en kontinuerlig dialog. Dialogen skall finnas 

mellan kommunorganisation och kommuninvånare såväl som närings- och föreningsliv. Samma 

informanter pekar vid vikten av att arbeta med socialt kapital och att detta är centralt för att 

upprätthålla en kommuns attraktionskraft. De informanter som påvisar detta pekar på delaktighet, att 

skapa tillsammans. Det handlar om att lägga ett gemensamt pussel, kommunorganisationen måste 

internt vara delaktig, fungerande och uppdaterad. Även medborgarna, företag och föreningsliv – i det 

externa – skall vara delaktiga. 

Tre informanter talar uttryckligen om socialt kapital eller mjuka värden. Detta handlar om tillit och 

tolerans mellan kommunorganisation och medborgare, det ligger nära diskussion ovan om att hålla 

medborgaren nöjd. Detta skapar i sin tur goda medborgarattityder hos invånarna som antas tala gott 

om hur de trivs i kommunen. Det blir gratis marknadsföring. Informanterna menar att det sociala 

kapitalet byggs upp av arbete nära medborgarna. Men den kontinuerliga och fungerande dialogen 

mellan kommunen och kommunens aktörer, i civilsamhället, närings- och föreningsliv, måste infinna 

sig för annars skadas istället det sociala kapitalet, kommunorganisationens trovärdighet och tilliten till 

den. (Tjänsteperson 6, 7 & 9) 

Sen, attraktionskraft, kan ju också vara det här sociala kapitalet som skapas om vi som bor 

här mår bra och gillar att bo här. De ligger väldigt nära varandra. Jag har försökt läsa om 

tillit och tolerans osv, här i [vår] kommun har vi vetat om att vi haft ett problem med det men 

vi har inte direkt pratat om det, utöver sagt ”det är ett problem”. Vi har nog inte tidigare 

förstått vilken stor kraft det här är. Är det grus mellan kommun och näringsliv/föreningsliv 

så tar det väldigt mycket på en kommuns utvecklingskraft. Kan man vända det i sin favör tror 

jag man kan vinna väldigt mycket på det. Det skapar attraktionskraft. (Tjänsteperson 6) 



 33 

6.2 Metod 
Som beskrivits vid flera tidigare tillfällen i denna studie är det inte uppenbart vad en metod är, men 

likväl har det fått en central roll i detta projekt där kommunerna ombetts att pröva och utveckla 

metoder. Under denna huvudgrupp redogörs för hur informanterna tolkat metod. Det har endast en 

tematisering, detta mycket beroende av att informanterna funnit det problematiskt att greppa hur 

man skall tolka det. Tematiseringen är relativt generell om hur informanterna uppfattat metod i sina 

projekt.  

6.2.1 Synen på metoder som fenomen 

Informanternas syn på vad en metod är har varit svårbedömd då flera snarare istället gett svar på vilka 

metoder de använt eller utvecklat under sina respektive projekt. Tre av tio informanter svarade inte 

på frågan (tjänsteperson 1, 5 & 6), medan tre andra uttryckt att de funnit problematik med begreppet 

i sig eller att de vid författarens fråga insett att det var en svår fråga som de inte självsäkert kunde 

besvara (tjänsteperson 6, 8 & 9). 

Metod är ett sätt att göra saker på, ett sätt att nå resultat på? Kanske? Vägar att nå resultat. 

(Tjänsteperson 9) 

De sju informanter som svarar på en fråga kring hur de ser på en metod beskriver det sammantaget 

som ett tillvägagångssätt och/eller ett arbetssätt som genomförs på ett systematiskt sätt. Fem 

informanter använder begreppet tillvägagångssätt. En tjänsteperson beskriver en metod som ett 

teoretiskt utarbetat tillvägagångssätt för att komma framåt i en process, ofta är dessa metoder 

prövade men de fungerar inte alltid utan modifikation (tjänsteperson 2). En annan beskriver det 

specifikt som ett tillvägagångsätt där man har tydliga tankesätt och roller (tjänsteperson 4). Flera 

pekar mot målsättning; att man specifikt jobbar mot en målsättning (tjänsteperson 7, 8 & 9). En av 

dessa (tjänsteperson 7) fyller på med att man jobbar mot mål men att det också är på ett systematiskt 

sätt. En annan tänker att en metod är arbete mot mål men också oftast i samverkan med andra (8). 

Två betonar vikten vid att kunna göra det kopierbart (tjänsteperson 3 & 10) eller att åtminstone 

eftersträva kopierbarhet (10). 

En metod bygger egentligen på någon form av systematik eller ett sätt för att egentligen nå 

syfte och mål med någonting, väldigt förenklat. (Tjänsteperson 7) 

I den bästa av världar är metod något man jobbar igenom och i olika sammanhang ska man 

kunna använda en likartad metod. Transparens, uppföljningsbarhet är centralt. 

(Tjänsteperson 10) 

De som besvarade frågan kring vad de ansåg en metod vara med vilka metoder de använt och 

utvecklat i processen, de beskriver att de nyttjat metoder som varit tydligt anpassade för den 

kommunala kontexten och/eller vad deras projekt ämnat att uppnå för mål. I en kommun ansåg en 

tjänsteperson (1) att en metod var att tydliggöra erbjudandet för företagare. Att visualisera hur vissa 

processer inom kommunorganisationen går till för att hjälpa presumtiva och befintliga företagare 

tydligt se var kommunen står i specifika frågor, vart det finns mark till salu och så vidare. En 

tjänsteperson (5) besvarade istället frågan på ett metaplan och beskrev en ”trial by error”-metod där 

dennes kommun avsiktligt gått in i detta projekt utan en tydlig metod i åtanke. Hen beskriver ett 

exempel av detta enligt följande: 
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Vi har kört en process där vi till exempel har arbetat med att förtydliggöra, vilken ordning 

man ska ta, när man ska målformulera, har man inte gjort det kan man inte lägga några 

strategier. Eller man vet inte vilken fråga man ska prioritera att lösa för då blir det ad hoc-

krati av alltihopa. Det är väl det som tenderar att vara, inte bara inom politik utan även i 

näringsliv, bli ”snabba fix”. (Tjänsteperson 5) 

En annan tjänsteperson (6) beskriver hur de i dennes kommun varit osäkra på hur och vad de skulle 

tänka när de skrev sin ansökan om att få ta del av detta projekt. De tyckte att begreppet metod var 

svårt. Samtidigt visste de redan då att skulle jobba med en viss gruppering. En gruppering bestående 

av en väldigt specifik och genomtänkt konstellation av människor samt hur de både inom denna och 

utanför denna skulle arbeta för att ta sig till sitt projekts mål. Informanten beskriver osäkerheten kring 

begreppet som något de egentligen ej reflekterade särskilt mycket över utan tänkte mindre på och de 

arbetade istället på som de själva ansåg lämpligt. 

6.3 De metoder som använts och utvecklats  

Denna tredje huvudgrupp har fått ett större fokus då den berör studiens huvudsakliga frågeställning i 

hur de lokala insatserna tagit form, och detta har även resulterat i fler tematiseringar. Dess teman är 

en beskrivning av de metoder som använts i pilotkommunerna, det vill säga vad kommunerna har 

gjort eller hur översättningarna av direktivet sett ut rent konkret. 

De metoder som använts och utvecklats av pilotkommunerna i detta projekt är väldigt varierande. 

Vissa kommuner har haft ett väldigt tydligt mål och nyttjat en väldigt tydlig metod för att nå detta mål 

utan större avvikelser. Andra kommuner har inte haft några tydligt monterade metoder från början 

men landat i en större sådan i slutändan och vissa har landat i många små metoder. Det blir tydligt hur 

målsättningar, lokala kontexter och även projektledarens som individ har stor betydelse för vilka 

metoder som nyttjats i de respektive projekten.  

6.3.1 Centrala grupperingar 

En av de mest nyttjade metoderna som gått att urskilja har handlat om att etablera en central 

gruppering med en noga övervägd konstellation av medlemmar. Det finns exempel på en grupp som 

jobbat internt i kommunorganisationen (Mark- och exploateringsgruppen), en grupp bestående av 

tjänstepersoner och företagare (Centrumsamverkan) och en där kommunala tjänstepersoner, 

politiker, företagare, föreningsliv och civilsamhälle alla samsas (Advisory Board). [Namn förklaras 

nedan.] 

Två av dessa exempel arbetar specifikt mot näringslivet. En av dessa har fokus på exploatörer och den 

andra involverar fastighetsägare direkt i grupperingen. Båda dessa grupper skapades för att uppnå 

effektivitet och för möjliggöra dialog på rätt nivå med den specifika delen av näringslivet som berörs. 

Grupperna har också blivit centrala inom samverkan för att föra respektive områdes utveckling framåt. 

Utformningen har varit olika, där mark- och exploateringsgruppen har bestått av förvaltningschefer 

för de förvaltningar som ansetts berörda och vars involvering kan vara bra att mobilisera internt för 

att underlätta externa aktörer att exploatera. Samverkansgruppen har varit ett 

förvaltningsöverskridande arbete där var och en av cheferna har mycket goda kunskaper inom sina 

respektive områden, mandat över dessa och bra nätverk sinsemellan. Grupperingen tillåter många 

centrala personer för exploatörer att samlas kring ett och samma bord, vilket underlättar både 

utvecklingsarbete och effektivisering. (Tjänsteperson 1 & 8) Exemplet på denna typ av mobilisering 

kring ett och samma bord har även nyttjats i en annan av pilotkommunerna (tjänsteperson 10). Med 
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serviceeffektivisering i åtanke samlar man viktiga kommunanställda med kunskaper och nätverk kring 

ett och samma bord en eller två gånger i månaden och så får exploatörer eller olika typer av 

intressenter besöka och ställa frågor och kan förvänta sig snabba svar. I denna kommun har detta 

ändock inte varit en gruppering utan endast en satsning och mobilisering mot effektiviserad service. 

Denna typ av förvaltningsöverskridande ”på tvären”-metodik leder till enligt dessa informanter till en 

stor effektivisering för presumtiva exploatörer. (Tjänsteperson 1 & 10) 

Den andra grupperingen mot näringslivet kallas Centrumsamverkan lokalt och består av 

pilotkommunens största fastighetsägare. Gruppen har varit delfinansierad av det deltagande 

näringslivet och kommunen tillsammans och har arbetat för att utveckla kommunens 

stadsutvecklingsplan. Gruppen har kallats en centrumsamverkan och informanten (tjänsteperson 8) 

menar att den tillåtit en effektiv direkt kontakt med näringslivet; en nödvändig dialog att ha för att 

kunna genomföra denna typ av projekt. Projektledare beskriver det enligt följande: 

Det har blivit uppenbart att man inte kan göra en plan utan att ha en tanke om vem som är 

investerare, vem som är fastighetsägare vem som är intressenten i det hela, om det ska bli 

nåt liv i det hela. (Tjänsteperson 8) 

I det tredje ovanstående exemplet hade man en tydlig intention av att etablera en kontinuerlig dialog 

med näringslivet men man mötte tidigt motstånd på grund av ett stökigt politiskt läge. Kommunens 

misslyckade försök mynnade ut i en avsiktsförklaring bland alla kommunens partier där de tvunget fick 

lova att de skulle arbeta för kommunens bästa och med dess kommuns attraktionskraft i varaktig 

åtanke. Under denna problematiska period beskriver informanten hur man ändock etablerat en 

styrgrupp där näringslivet med flera var delaktiga, men dessa fick vänta med att starta sitt 

utvecklingsarbete till efter avsiktsförklaringen skrivits under (tjänsteperson 6). Gruppen hade alltid 

planerats att få en central plats i kommunens projekt och kallas i projektet för Advisory Board. Den 

etablerades med huvudsakligt fokus att skapa en kommunal strategi och hade en allsidig konstellation 

på 15–20 medlemmar. Medlemmarna var både tjänstepersoner och politiker från kommun, näringsliv, 

föreningsliv samt vanliga medborgare. Bland medborgarna menar informanten i kommunen att det 

finns eldsjälar bland invånarna, personen väldigt stort engagemang och som är mycket värdefulla för 

kommunerna i allmänhet och för en sådan här grupp i synnerhet. (Tjänsteperson 6; tillhörande 

kommuns lägesrapporter från 2016b & 2017c) 

Utöver dessa tre exempel finns det fler kommuner som skapat intressanta grupper. Dessa består i stor 

utsträckning av kommunorganisationen, ibland i kombination med närings- och föreningsliv. 

Grupperingarna är av olika storlek och det verkar inte finnas någon generell storlek utan verkar 

snarare handla om just konstellationerna. Konstellationerna är beroende av vad man vill uppnå och är 

till för att skapa dialog på rätt nivå. I en av pilotkommunerna är det påtagligt att man försökt etablera 

en styrgrupp där näringslivet skulle vara representerat. Detta fungerade inte och projektledaren tog 

istället fram ett antal rapporter på intressanta utvecklingsområden för att diskutera i en mycket 

mindre styrgrupp bestående av endast några få högt uppsatta politiker. Dessa politiker hade stort 

mandat och den mindre styrgruppen tillät för mer frekventa träffar och att projektet fick en stor och 

effektiv spridning då politikerna tillät ett stort engagemang på högt uppsatt nivå redan på 

diskussionsplan. (Tjänsteperson 3) [Se senare avsnitt om Politiskt genomslag.] Denna informant menar 

att denne, mindre och interna styrgrupp, blev rätt konstellation och dialog på rätt nivå för just denna 

kommun. Även om de ämnade att centrera gruppen kring näringslivet och de istället nästan helt 

exkluderades har denna konstellation fungerat bra för dem. (Tjänsteperson 3) 
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Ge plats för dialogen på rätt nivå – näringslivsfrågor, attraktivitet – det är inget jag upplever 

att man diskuterat på hög politisk nivå. Det finns ingen vana av det, det kan man kanske se 

som en metodik att, nu träffas vi varannan vecka, vi har en agenda och vi driver frågorna 

framåt. (Tjänsteperson 3) 

Alla kommuner har ålagts att skapa en styrgrupp, utöver det har vissa valt att skapa centrala 

grupperingar som metoder. Tre kommuner har skapat grupper som explicita metoder för att uppnå 

sina mål om stärkt attraktionskraft (tjänsteperson 1, 6 & 8), detta är de exempel som nämns ovan. 

Andra kommuner har skapat grupper som mer implicita metoder inom sina explicita metoder för att 

nå attraktionskraft. Två pilotkommuner har nyttjat grupperingar inom sina mer tydligt utstakade 

metoder genom att skapa en projektgrupp (tjänsteperson 4) och genom att lyfta upp sin styrgrupp 

och gett den en central roll (tjänsteperson 3). Flera har haft olika centrala grupperingar där man 

involverat kommunorganisationen, ofta både tjänstepersoner och politiker, näringsliv och 

föreningsliv. Ibland har dessa varit styrgrupperna. Ibland har dessa haft centrala roller i vissa frågor 

inom projektet, men utöver de exempel som nämn ovan lyfts de ej fram som grupper som varit särskilt 

frekvent och kontinuerligt involverade i själva projektprocesserna. Däremot kan de ha varit centrala i 

beslutsprocesserna. 

De grupperingar som har skapats (eller de obligatoriska styrgrupper som lyfts fram som centrala i 

kommunernas metoder) i pilotkommunerna har grundats med olika mål men samtidigt kan några 

gemensamma nämnare urskiljas: 

1. De involverar många olika kunskaper, i de flesta fall tjänstemän eller politiker från en eller 

flera specifika förvaltningar, eller med en god kunskap i ett visst område. Flera kommuner har 

valt att involvera näringsliv och föreningsliv, och i flera fall har dessa varit lika eller till och med 

ännu mer involverade och delaktiga i processerna för vilken riktning de kommunala projekten 

har kommit att gå, än deltagare från kommunalt håll. 

2. De har oftast en tydlig intention och likaså har dess konstellation. Grupperingar med 

näringslivsfokus har etablerats då det ska genomföra processer där näringslivet måste 

involveras på kontinuerlig basis eller om intentionen är att specifikt underlätta för näringslivet 

att lättare navigera sig. Exempel på detta finner vi i Mark- och exploateringsgruppen som ovan 

nämns. Där har kommunen i viss mån involverat exploatörer, men framförallt har den 

engagerat kommunanställda som specifikt arbetat för att exploatörer lättare ska kunna 

navigera sig mot enklare etablering och exploatering (tillhörande kommuns lägesrapporter 

från 2016b & 2017d). I Centrumsamverkan har fastighetsägare direkt involverats och de har 

direkt engagerats. De har varit delar av den kommunala grupp där man arbetat med en 

stadsutvecklingsplan (tillhörande kommuns lägesrapport från 2017d). 

3. De har fungerat som sätt för att skapa dialog på ”rätt nivå” (tjänsteperson 3). Detta har betytt 

väldigt olika storlek på grupper, väldigt olika konstellationer, olika nivåer och mängd kunskap 

och olika nivåer av involvering av näringsliv, föreningsliv eller civilsamhälle. 

6.3.2 Dialogfokus 

Många av informanterna talar om delaktighet; att aktivt engagera människor för att nå ett specifikt 

mål med det övergripande målet om en starkare lokal attraktionskraft. I vissa kommuner vill man 

förbättra sina processer där närings- eller föreningsliv är aktiva, och då talas det om delaktighet och 

aktivering av dessa. Deras involvering i processkapandet förbättrar arbetet och förenklar arbetet för 

att faktiskt bli bättre i områden där dessa berörs, till exempel service vid etablering. I väldigt många 
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kommuner beskriver man delaktighet av civilsamhället och den gemene mannen. Informanterna talar 

om betydelsen av att komma nära individen och fler än hälften (tjänsteperson 2, 4, 5, (6), 7 & 9) talar 

om att de nyttjat medborgardialoger som en metod för att göra detta. Generellt uttrycks det hur 

delaktighet är viktigt då det ger tjänstepersoner och politiker bekräftelse i att de gör ett bra arbete 

som är förankrat eller tycks vara korrekt av kommunens medborgare. Däremot uttrycker flera 

informanter svårigheter i att etablera bra och kontinuerlig kommunikation av betydelse och vikt till 

sina medborgare. Summerat talar informanterna om att etablera en kontinuerlig dialog med olika 

typer av grupper, vanliga medborgare, föreningsliv eller näringsliv. Vissa har etablerat dialoggrupper 

för att implementera detta i den ordinarie verksamheten och andra har valt att involvera 

medborgarna, föreningslivet och/eller näringslivet i någon form av gruppering som är central i 

respektive projekt. Sedermera talar också fler än hälften av informanterna om att de nyttjat 

medborgardialoger som metoder för att nå förbättrad attraktionskraft. 

6.3.2.1 Generell dialog 

I vissa kommuner uttrycker man vikten vid att ha en generell kontinuerlig dialog med medborgare. I 

en kommun har en av deras mest centrala metoder varit att etablera en kontinuerlig dialog för att en 

sådan kommer att hjälpa de att förstå vad som gör kommunen attraktiv och vad som behöver 

förbättras för att göra den mer trygg och trivsam etc. Dialogen skall aktiveras inifrån 

kommunorganisationen. I två kommuner (tjänsteperson 2 & 5) pekar man på att alla inom 

kommunorganisationen skall eftersöka kontinuerlig kontakt och dialog med medborgare. En 

kontinuerlig dialog kommer innebära två saker, för det första håller man medborgarna uppdaterade 

om saker och ting som pågår i kommunen och för det andra får man ett medborgarperspektiv på saker 

och ting.  

En del i det här stora arbetet enligt mig är att etablera en konstant medborgardialog, ej den 

som annars vanligtvis hålls av kommunen på X datum liksom. Gärna varje dag ska man prata 

med en medborgare, när man går till jobbet, eller tränar eller vad som helst. 

Medborgardialogerna måste fungera på ett annat sätt, så under hela processen har också 

haft medborgardialoger, kontinuerligt, dagligen, med människor. Hela det här projektet har 

inkluderat och handlat om att ha kontinuerliga medborgardialoger. (Tjänsteperson 5) 

Så fort jag pratar om stärkt lokal attraktionskraft så pratar jag om dialog. Syftet med det har 

varit att vi måste prioritera dialogen och arbetet måste fortskrida i dialog, vi kan inte blunda 

för det och vi kan inte sitta vid våra skrivbord och bara göra handlingsplaner och hålla det 

internt. Vi måste ha en extern och en intern dialog så att organisationen är förstådda med 

begreppet attraktionskraft. Vi säger att [vår kommun] ska vara attraktivt att leva, verka och 

besöka i. (Tjänsteperson 2) 

6.3.2.2 Dialoggrupper och kontinuerlig dialog 

En kommun har valt att etablera dialoggrupper, som skall finnas även efter detta projekts slut och 

fungera som just en kontinuerlig dialogplattform. Dialoggrupperna har bestått av vanliga medborgare 

och kommunanställda och här understryker informanten vikten vid att hitta rätt konstellation: 

Det handlar om att hitta de konstellationer där kommunen känner att ”här får vi ut 

information och kunskap om organisationen” för att ju mer kunskap vi får ut av vår 

organisation ju mer förstår vi ju. Involverade, form av engagemang, de tycker något som fler 

än bara den tycker. Influencers som har egna nätverk. ”Vi i vår kommun måste hitta dem 
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som har ett engagemang i samhällsfrågor, som har en lojalitet till bygden och har ett gott 

anseende i bygden.” Supporterklubb [lokalt namn] som supportar alla lag, ishockey, fotboll 

och föreningsnätverkar, står på torg et cetera är bra exempel. (Tjänsteperson 2) 

En annan kommun påvisar samma sak och talar om eldsjälar. Informanten från kommunen menar att 

kommuners eldsjälar är ovärderliga för kommuner på grund av deras engagemang, ett engagemang 

som de valt att utnyttja genom att ge ett fåtal väl utvalda personer plats i en styrgrupp för detta 

projekt. Styrgruppen består av dessa individer, såväl som näringsliv, tjänstepersoner, politiker och 

föreningsliv. Involveringen av dessa personer leder till att man enkelt når ut till medborgarna på ett 

annat sätt genom dessa personer nätverk och deras engagemang, och på samma gång får kommunen 

också ta del av personen och dess nätverks tankar och idéer kring hur saker och ting bör förbättras. 

(Tjänsteperson 6) 

Det finns en idé av att den kontinuerliga dialogen ska hjälpa kommunerna att lättare kunna hantera 

både aktuella lokala frågor och mer övergripande långsiktiga lokala frågor. Tre informanter uttrycker 

därför också vikten i att inte ha för styrande dokument, för styrande dokument kan hindra detta. En 

informant (tjänsteperson 5) uttrycker att denne istället för handlingsplaner vill se gemensamma 

strategier för hur man ska arbeta och ta sig framåt och sen skulle den kontinuerliga dialogen, som är 

förankrad hos invånare, näringsliv och/eller föreningsliv, bestämma hur man ska hantera just den 

fråga som nu är aktuell. En kontinuerlig dialog i olika plattformar kan ge insikt i vad politiken vill ha ut, 

vad folket vill ha ut, vad som anses behövs förbättras i skolan, i vården, i samhället för att göra det 

mer trivsamt, och med mindre styrande dokument kan man också agera utefter vad de som faktiskt 

berörs tycker och tänker i frågan. (Tjänsteperson 2, 5 & 7) Med en mer kontinuerlig dialog mellan 

kommunorganisation och medborgare (med flera) hade också en arena med kontinuerlig dialog kring 

hur den lokala attraktionskraften skall förbättras, öppnats upp.   

En kommun ville etablera en kontinuerlig dialog med näringslivet för att få insikt och hjälp med 

förståelse av hur de på bästa sätt skulle förbättra företagsklimatet i kommunen, med mera. Detta var 

ändock inte helt oproblematiskt och kunde inte upprättas då näringslivet var missnöjda med 

kommunorganisationens dåvarande ordning; de ansåg det vara stökigt. Istället för att etablera en 

kontinuerlig dialog gjorde man då istället kartläggningar med hjälp av kommunorganisationen, med 

människor som hade näringslivskontakter och insikt i det, och genomför nu förändringar utifrån detta. 

Informanten förklarar hur de försöker upprätta en kontinuerlig dialog med frågor och information 

ändå, för att de verkligen värdesätter näringslivet insikt i området. De har därför nu börjat med att 

skicka mail till alla berörda företag som är aktiva i kommunen. (Tjänsteperson 3) Informanten 

uttrycker vidare vikten vid att upprätthålla en dialog med delar och grupper som berörs av processer 

och beslut men menar att det förargligt nog är problematiskt i dennes kommun, en problematisk 

dialog där näringslivet är missnöjda och inte litar på kommunorganisationen beskrivs. På frågan kring 

hur det går med en viss målsättning svarar informanten följande: 

Den rapporten har vi inte jobbat med alls sen vi ändra i styrgruppen. Vi har skrivit att det är 

enormt svårt att nå den målsättningen i dagsläget, stora delar av organisationen internt – 

både på tjänstemanna- och politiknivå – motarbetar, medvetet eller omedvetet de lokala 

företagen på en mängd områden. Du kan inte exkludera en hel målgrupp så här och tro att 

du har de med dig så just nu är förtroendet från näringslivet ganska naggat i kanten när det 

gäller relationen mellan kommunen och företagarna. (Tjänsteperson 3) 
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Ett missnöjt företag som känner sig motarbetat kommer inte sprida goda tankar till varken existerande 

företag eller presumtiva etablerare eller exploatörer. (Tjänsteperson 3) 

6.3.2.3 ”Medborgardialog” 

[Detta är en sub-tematisering grundad i nyckelordet ”medborgardialog”.] 

Det är återkommande hur kommunerna strävar efter att jobba nära kommunmedborgarna för att nå 

just förankring och samtidigt för att få ut det annars outnyttjade engagemang som finns. Begreppet 

medborgardialog som metod för att nå förbättrad attraktionskraft används av de flesta informanterna 

och anses generellt som ett viktigt verktyg för att nå ut till medborgarna. Två informanter uttrycker 

det på följande vis: 

Man ska jobba nära människor, det är där jag tror att mycket av drivkraften finns om man 

ska nå ett riktigt förändringsarbete. Jobba nära individer och tillsammans skapa 

förutsättningar för förändringar, det handlar mycket om individens drivkraft och i ett större 

perspektiv. (Tjänsteperson 7) 

Det är när de kommunala tjänstemännen lämnar sina skrivbord, det är då det händer 

någonting, vi måste vara närmare våra medborgare. Vi kan inte sitta på våra kontor och bara 

producera olika handlingsplaner, vi måste ut i verkligheten och vara närvarande och göra 

mindre… Gör mindre omfattande handlingsplaner, lägg en strategi och ha fokus på det 

strategiska uppdraget. För då tar man steg mot målet men i handlingsplaner då kan man 

fastna i fel saker, i handlingsplaner lägger man ju aktiviteter och då kan man plötsligt fastna 

i fel aktiviteter och då kan lyckas skjuta vid sidan av målet. (Tjänsteperson 2) 

För att nå ut till dessa medborgare har många kommuner genomfört medborgardialoger, en term de 

också explicit uttryckt i intervjuerna. Dessa har sett ut på många olika sätt, och medan vissa har nyttjat 

det som en av sina mest centrala metoder för att nå attraktionskraft, har andra snarare använt det 

som en delmetod för att uppnå det. Delaktighet och engagemang är centrala termer som används för 

att förklara varför man genomfört medborgardialoger. Man vill göra medborgarna, näringslivet, 

föreningslivet delaktiga i processen, man vill nå ut till dessa. Om kommunerna lyckas med detta kan 

de också skapa engagemang. Något som informanterna återkommande uttrycker är något väldigt 

värdefullt för kommunerna i deras arbete i allmänhet och utvecklingsarbete och arbete kring 

attraktionskraft i synnerhet. 

Medborgardialogerna har varit utsatta möten för medborgare och föreningsliv (tjänsteperson 2), 

temadagar där politiker, tjänstepersoner, medborgare och företag deltagit (tjänsteperson 4), 

visualisering av framtida företag ungdomar skulle kunna se sig själva driva om tio år (tjänsteperson 5), 

eller något helt annat. Många har nyttjat medborgardialoger för att uppnå just delaktighet, få 

medborgarna engagerade i processerna och förankring i framtida beslut. Vissa kommuner har haft 

möten med medborgare, näringsliv, föreningsliv och kommunanställda och/eller politiker på samma 

möte. Vissa kommuner har haft möten med specifika grupper, vissa har valt att ställa sig utanför 

butiker eller på mässor. Flera olika typer av sätt för att nå ut till medborgarna har nyttjats, ofta 

innovativt för att nå ut till så många som möjligt, ibland mer slentrianmässigt med en typ av 

information för mötets plats och tid, ett möte som i de flesta fall menas resultera i ett dialogmöte där 

en viss typ av person alltid kommer och en annan aldrig kommer. 
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Några metoder som nyttjats med tydliga kopplingar till kommunens attraktionskraft kan urskiljas. I en 

kommun har man haft flera möten med ett specifikt tema på att bo, leva och verka. 

Medborgardialogerna vi har haft och vi nu har, har vi nått ut med på olika sätt, genom 

utskick, information på hemsidan, i vår kommuntidning [namn på tidning], vi har försökt att 

nå ut till våra invånare på alla tänkbara sätt. För att få med så många som möjligt i 

processen. Vi har också stått på olika platser vid olika event, med utställning och de här 

frågekorten som vi då tog fram för att där försöka nå de som inte haft möjlighet att komma 

på de workshops som vi har haft. (Tjänsteperson 4) 

I en annan kommun har man genom medborgardialoger tagit fram en mental karta för att beskriva 

mjuka värden. 

Om vi tar mentala kartan som exempel så var syftet att ta reda på de mjuka faktorerna, vad 

gör man på olika orter, varför besöker man olika platser, vilka besöker man inte eller tycker 

jättemycket om att besöka osv. Vilka orter hör ihop och inte ihop? Det handlar mycket om 

värderingar, upplevelser, då var syftet att kartlägga och sen utvecklade vi en metod för att 

kartlägga det här genom en dialogprocess, en medborgardialog där vi tog ungefär 200 

personer som utifrån en färdig processledning fick rita på kartor, processa fram och sen fick 

vi ut ett material i slutändan som vi kallade ”resultat av mental karta”. (Tjänstperson 7) 

En annan informant beskriver hur de också arbetat med medborgardialoger och ansträngt sig för att 

involvera fler än bara de ”vanliga” som kommer på de vanliga medborgardialogmötena. Nedan följer 

ett exempel på hur en medborgardialog sett ut: 

Elever har fått delta. De fick visualisera hur de om de skulle ha ett företag om 10 år med 100 

anställda i [kommun], vad pysslar ni med och hur kom ni dit? Vad gör er framgångsrika? De 

gjorde det i grupp och tog fram idéer, och vi fick också veta vilken typ av företag de skulle 

kunna tänka sig att driva, vart deras intressen låg. Vi frågade också vilka som ville vara med 

och samhällsplanera, vilka som ville vara politiker i framtiden. Det är väldigt många äldre, 

och gubbar som är politiker här idag. Det behövs yngre och nytt blod, som tycker och 

påverkar. (Tjänsteperson 5) 

Det finns flera bra exempel på metoder för att nå ut till specifika grupper som inte vanligtvis deltar i 

medborgardialoger, för att nå ut till dessa är viktigt för att kunna förstå den större bilden av vad 

kommunens invånare vill. En kommun har använt sig av en ”mina vänner”-bok, fast ”min kommun”-

bok, hos individer i årskurs 4–9 där de fått beskriva just vad de tycker är bra med kommunen och vad 

de hade velat se för att göra den bättre. Intressant nog pekar informanten också mot att kommunen 

just mättat ett behov som påvisats i denna medborgardialog med de yngre medborgarna; man satte 

upp en strandkudde vid kommunens strandpromenad. (Tjänsteperson 9) En annan kommun har också 

aktivt valt att jobba med de som inte vanligtvis kommer på vanliga större möten för medborgardialog: 

asylsökande och nysvenskar, ungdomar samt personer med funktionsvariationer. 

”Det är ju skillnad” … Nej, det är ingen skillnad på behovet av service. Det är precis samma 

behov som alla andra människor har. Man vill bli sedd, älskad och lyssnad på, man vill vara 

delaktig. Däremot kan det behövas särskilda insatser för att den här servicen ska kunna 

kommas åt, men det är en annan fråga. (Tjänsteperson 7) 
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Samma kommun har väldigt tydligt arbetat kring sina medborgardialoger, för att ge de större 

genomslag och för att göra de på ett så optimalt sätt som möjligt. 

Det räcker inte med att bara gå ut och göra medborgardialog, du behöver en modell med 

olika steg för att göra bra dialog, att man vet att det finns riktlinjer, varför gör vi dialoger, 

vad ska vi ha det till, vad är syftet? Att det finns en organisation, att vi har idéer, tankar, att 

vi kommunicerar, återkopplar, kopplar till styrdokument osv. Det bygger också på någon 

form av systematik men samtidigt måste man vara medveten om att en modell inte är allting. 

Det handlar också om fingertoppskänsla när man gör projekt som framtidsbygget faktiskt är. 

(Tjänsteperson 7) 

Informanten ovan beskriver vidare hur man har som intention att fortsatt driva en medborgardialog 

och man har därför valt att utbilda ett 50-tal tjänstepersoner och politiker i hur man skall genomföra 

medborgardialoger, för hur de ska jobba nära kommunens medborgare. En mer utbildad 

kommunorganisation kommer på flera sätt göra kommunen mer attraktiv, inte minst genom 

kompetens vid medborgar-, närings- eller föreningslivsbemötande. Medborgardialogen är mycket 

viktig, men för att skapa en bra medborgardialog krävs det inte bara att man når ut till invånarna, inte 

ens att nå ut till alla invånare, utan även att tjänsteperson och politiker aktivt anstränger sig för att på 

bra och väl genomtänkta sätt kommunicera med invånarna. 

Vi har mycket med saker som skapar delaktiga, det innebär att när vi jobbat med 

medborgardialoger har vi jobbat på både individnivå och göra egna värderingar men också i 

grupper när vi exempelvis jobbar med vanlig service och man fundera på vad som är bra och 

mindre bra. Då har vi valt att dela in deltagarna in i grupper och i varje grupp fanns 

representanter från medborgarna, politiken och tjänstepersoner. Då är jag tillbaka där jag 

pratade om för en stund sen, för att vi ska kunna driva bra medborgardialoger behöver vi 

alla dessa tre grupper, arbetandes tillsammans. (Tjänsteperson 7) 

6.3.3 Planer och strategier 

Flera kommuner har valt att skriva dokument, planer eller strategier, eller att jobba med delar av 

dessa, för att stärka sin attraktionskraft. Tre piloter har skrivit rena planer, en översiktsplan 

(tjänsteperson 5), en stadsutvecklingsplan (tjänsteperson 8) och en serviceplan (tjänsteperson 7), en 

pilot har tagit fram en strategi med stort fokus mot mjuka värden och den sociala kontexten av att 

leva i och verka kommunen (tjänsteperson 6) och andra har arbetat med specifika områden av sina 

översiktsplaner (tjänsteperson 4 & 7). 

En koppling som går att göra är hur två kommuner som har valt att ta fram dokument för att stärka 

sin attraktionskraft också har skapat eller nyttjat redan existerande grupperingar och gett de som 

huvudsakligt fokus att göra detta. I en kommun där man tar fram en stadsutvecklingsplan gjorde man 

detta genom Centrumsamverkansgruppen som nämns tidigare avsnitt. I en kommun där man tagit 

fram en strategi med fokus på sociala värden, har man skapat en gruppering (Advisory board) som har 

ett större fokus än bara denna strategi men med denne som ett av de mest centrala målen. 

Informanten från kommunen där man etablerat Centrumsamverkansgruppen framhäver, utefter att 

deras arbete med nämnd gruppering fortskridit, hur det blivit tydligt att man behöver näringslivet 

närvarande när man etablerar ett dokument som de ska ta del av. Intressant nog etablerades denna 

gruppering på efterfrågan av en gemensam kommunal strategi för framtida stadsutveckling. 

(Tjänsteperson 8) I den andra kommunen framhäver man liknande tankar; det krävs involvering av de 
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berörda grupperna. I deras fall berördes närings-, föreningsliv och vanliga medborgare och man valde 

därför att involvera samtliga i en central styrgrupp. Informanten beskriver grupperingen som ett 

Advisory Board, men att det i realiteten är en styrgrupp för projektet som de med det engelska namnet 

försökt höja statusen på. Den har på flera sätt fungerat som ett sätt att engagera och sprida kunskap 

och information ut till resterande i samhället som inte sitter med i gruppen. (Tjänsteperson 6) 

Det har blivit uppenbart att man inte kan göra en plan utan att ha en tanke om vem som är 

investerare, vem som är fastighetsägare vem som är intressenten i det hela, om det ska bli 

nåt liv i det hela. Och det är där attraktionskraften kommer in. Att se den här kopplingen, 

man kan göra hur många planer som helst på översiktlig nivå men det händer ingenting, det 

är att få det att hända… I det här sammanhanget började vi i andra änden, med 

centrumsamverkan först – det är att ta i för detta har pågått länge, det skapades någonstans 

på vägen och sen har projektet uppstått ur det så att säga. Men det har haft tanken att den 

ska hålla ihop den fysiska utvecklingen av platsen och samtidigt få med sig intressenterna på 

resan och få något att hända. (Tjänsteperson 8) 

Men i projektansökan hade vi skrivit att vi skulle bilda ett advisory board för syftet med 

projektet var att vi skulle utveckla det här SLUS-dokumentet, Sociala Lokala 

Utvecklingsstrategin. För att kunna göra det måste vi ha en dialog med civilsamhället, vad 

tycker de och hur når vi de på ett smidigt sätt? Vi kan ej ha stormöten och direktdemokrati 

för varje steg i processen. Vi bestämde oss alltså redan i ansökan att vi skulle bilda en advisory 

board, där sitter det 17 personer. Det är representanter från kommun, tjänstemän och 

politiker, det är näringsliv, föreningsliv och eldsjälar, vanliga medborgare. Det är lyckat. Vi 

kände av läget och visste att de här personerna fanns därute och visste att vi ville ha med 

dem och den sammansättningen blev väldigt bra, det har funkat väldigt bra. (Tjänsteperson 

6) 

6.3.4 Visualisering av erbjudande 

Flera kommuner har arbetat i metoder för att förtydliga och visualisera sina erbjudanden på olika sätt. 

Flera kommuner arbetar på ett eller annat sätt med sitt varumärke, men de flesta som en bi-metod i 

det stora hela av sina projekt. En kommun arbetar med att visualisera vad kommunen har att erbjuda 

med ett specifikt fokus mot exploatörer (tjänsteperson 1), en kommun arbetar med att tydliggöra hur 

de är som besöksmål och varför de skall besökas (tjänsteperson 2). En annan kommun arbetar med 

sitt varumärke och har därför genomfört kartläggningar för vad residenter och besökare förknippar 

kommunen med (tjänsteperson 8). 

Erbjudandearbetet har sett ut på många olika sätt i de olika kommunerna. I en kommun beskriver 

informanten hur man har en väl fungerande besöksnäring och att de behöver lägga större fokus vid 

att inte bli en ”getaway” för turister och jobba med kommunen som helhet än att stärka 

besöksnäringen ytterligare (tjänsteperson 10). I andra kommuner läggs det istället stort fokus vid 

besöksnäringen och man vill locka till sig fler turister. En kommun beskriver hur de inte lyckats 

integrera sig i sin region och marknadsföra sig där och på olika platser. De arbetar i nuläget med att 

styra cykelleder mellan två närliggande länder genom sin region och via sin kommun och sina orter, 

för att förbättra sin attraktionskraft och för att locka fler till sin kommun (tjänsteperson 2). Mer än en 

kommun arbetar eller har för intention att arbeta med att förtydliga vad de har att erbjuda för 

exploatörer eller företagare som kan komma att vilja etablera sig i kommunerna (tjänsteperson 1 & 

3). 
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En av pilotkommunernas projektfokus har legat vid mark och exploatering. Denna kommun har haft 

som en delmetod att tydliggöra vad de erbjuder för presumtiva exploatörer, för att i längden locka fler 

och på kort sikt bjuda in de som står och lutar. För att göra detta har de valt att visualisera 

detaljplanprocessen på sin hemsida, sett över hur de bemöter dessa presumtiva etablerare och även 

genomfört undersökningar för att försöka komma ifrån komplex och tråkig retorik. Man har också 

tagit fram en onlineportal. Förenklat en hemsida där hela näringslivet kan inhämta tydlig information 

kring processer och vart det finns ledig mark att etablera sig på. (Tjänsteperson 1) 

Generellt går det att konstatera att kommunernas insatser mot förbättrade visualisering av deras 

erbjudande är formade mot en särskild målgrupp för att stärka den lokala attraktionskraften. 

6.3.5 Interna processer & organisatoriska förbättringsmetoder 

Stora delar av metoderna som använts i de tio pilotkommunernas arbete har centrerats kring interna 

processer och försök till att förbättra dessa. Den mest använda metoden har varit fokuserad kring 

service och hur man skall förbättra och effektivisera den kommunala servicen. I intervjumaterialet går 

det vidare också att urskilja intressanta saker som påvisar problematik i de interna processerna och 

som informanterna menar skulle behöva förbättras för att ge kommunerna bättre attraktionskraft. 

6.3.5.1 Servicefokus 

Det finns stora uttryck för hur pilotkommunerna skall arbeta kring service, förbättring, effektivisering 

och personifiering av service i kommunernas ansökningar till Tillväxtverket men intervjuerna och 

lägesrapporterna ger ett intryck av att detta blivit mindre centrala metoder och fått ett mindre fokus 

än annat i slutändan. Ansökningar påvisar likväl inte den planerade utsträckningen inte av 

servicearbetet och kontentan blir således att arbete kring service för stärkt lokal attraktionskraft i stor 

omfattning blivit mindre centrala metoder. (Flen kommun, 2015a; Gotland kommun, 2015a; Kramfors 

kommun, 2015a; Surahammar kommun, 2015a) 

Likväl uttrycker hälften av informanterna att de arbetat med service på ett eller annat sätt, nästan alla 

av dessa har genomfört olika typer av kartläggningar: vart finns den kommunala servicen? Vart anser 

kommuninvånarna att den behövs? Vart anser vi, internt i kommunorganisationen, att den behövs? 

Hur ser budgeten ut? Detta och liknande frågor har funnits med i de kommunala kartläggningar som 

lokalt har eller ska försöka nyttjas för att visualisera läget i kommunen och/eller effektivisera och göra 

det mer tillgängligt för kommuninvånaren eller företag. Två kommuner har arbetat väldigt konkret 

(och med detta som centrala metoder) mot förbättrad service; den ena har tagit fram en serviceplan 

och den andra har haft som central målsättning att skapa tillgänglig, personlig, enkel och snabb service 

(tjänsteperson 3 & 7). Den förstnämnda kommunen har arbetat mot ett mål om att förbättra den 

kommunala flerkärnigheten, att alla kommunens orter skall arbeta tillsammans och mot samma mål 

– tillsammans ska de lägga pusslet som är den egna kommunen (tjänsteperson 7). Som en del för att 

kunna uppnå detta etablerade man därför en serviceplan, ett dokument med kartläggningar om vart 

service finns, vad de olika orterna ansågs tillföra till detta pussel, vad som hände på de olika orterna 

med mera (tjänsteperson 7). I den andra kommunen har man genomfört kartläggningar kring hur 

dagens service ser ut, och informanten beskriver hur man undersökt vart brister finns och hur det är 

viktigt att försöka eliminera dessa och istället försöka upprätthålla en stabil och väl fungerande 

serviceorganisation, framförallt mot företagen (tjänsteperson 3). 

Sen har vi under workshopsen pratat om, mycket utifrån de fyra värdeord vi har i våra mål: 

vi ska vara tillgängliga, enkla, personliga och ge snabb service. Vad som ligger i de här 
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begreppen och vad företagen ska kunna förvänta sig av oss som grupp. Vi har pedagogiskt 

försökt likna det här vid en kedja, alla är länkar i den här kedjan. När man pratar om 

attraktivitet i företagsklimatet är det inte näringslivsenhetens område enbart utan alla som 

möter företag – direkt och indirekt – har ett ansvar i den här kedjan för om nån inte gör som 

vi kommit överens så kommer vi att dömas efter den fadäsen. Vi har haft och har en väldigt 

stuprörsorienterad organisation men vi börjar bli medvetna om det och vi börjar försöka göra 

hängrännor mellan dem. (Tjänsteperson 3) 

Informanten beskriver vidare hur de i sin kommun idag aktivt arbetar med att öka dialogen till de 

företag som söker sig till service. Informanten (tjänsteperson 3) beskriver en tids- och resursbörda 

som kan återfinnas i att kommunicera väl och mycket med de som söker service men att kommunen 

ändå ser det som en viktig, prioriterad del av attraktionskraften. Informanten menar att sådana här 

saker, som att jobba lite mer interaktivt och lite närmare nära sina företag, kan vara avgörande för att 

ett företag väljer deras kommun över en annan. Kommunerna är kunskapskällor och ska finnas där 

när företagen behöver hjälp. (Tjänsteperson 3) 

Vi har sagt så här ”du har lyckats när du har fått en företagare att känna, att de känner att 

vi vill att det ska gå bra för dem”. Företagarna ska kunna använda vår specialistkompetens 

för att själv kunna förbättra kvalitén i sitt företag. Där har det varit mycket diskussion kring 

hur mycket dialog och rådgivning får du ha som en myndighetsperson och där har vi tagit ut 

svängarna, idag ger vi ordentligt med rådgivning och dialog för att företagarna ska kunna 

höja kvalitén. (Tjänsteperson 3) 

Två kommuner beskriver explicit hur de arbetat med digitalisering för att hjälpa visualisering och 

effektivisering av informationsinhämtning för företag såväl som gemene kommuninvånare. 

(Tjänsteperson 1 & 10) Det tydligaste exemplet återfinns i den onlineportal som tjänsteperson 1 

beskriver i tidigare avsnitt om Visualisering av erbjudande. 

6.3.5.2 Kundbemötande och attityd 

Vissa kommuner har aktivt arbetat med kundbemötande och flera andra informanter har tagit upp 

kundbemötande eller attityder inom den egna organisationen då det blivit aktuellt i deras respektive 

projekt. 

En pilotkommun har arbetat med att utbilda politiker och tjänstepersoner i hur de skall kommunicera 

med sina invånare. Informanten (tjänsteperson 7) menar att kommunen gör en hel del saker riktigt 

bra och att man därför också bör vara stolt över detta. Sprider man denna stolthet till din omgivning 

så kommer den också vidare spridas utanför de nätverk du är en del av. Enkelt förklarat har kommunen 

arbetat mot att bygga attraktionskraft inifrån. Med en kommunorganisation som bemöter sina 

invånare på ett bra sätt kommer en positiv attityd sprida sig vidare utåt. Denna pilotkommun har 

utbildat några av sina kommunanställda och politiker i värdskap och kundbemötande för att bygga 

den lokala attraktionskraften inifrån kommunorganisationen i sig själv. 

Själva värdskapsutbildningen, där var målbilden väldigt tidigt att vi skulle jobba med hela 

kommunorganisationen, det räcker inte bara med ledningen eller förvaltning för då får du 

inget som genomsyrar allt. Det handlar om att väcka en tankeförändring, få ett 

förhållningssätt. (Tjänsteperson 7) 
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Två kommuner (tjänsteperson 3 & 7) har aktivt arbetat med specifikt kundbemötandet. En informant 

(tjänsteperson 3) beskriver hur de talat med kommunanställda tjänstepersoner kring hur de dagligen 

bemöter kunder och försökt hjälpa dem att förstå sina roller och hur de bör bemöta dessa för att 

hjälpa den lokala attraktionskraften. Den andra informanten (7) beskriver hur deras kommun utbildat 

kommunanställda samt politiker i hur de talar med medborgare och bemöter dessa. Även dessa 

påvisar det som tidigare konstaterats hur informanterna ser den kommunala servicen som en och 

samma komponent. Denna komponent kan likställas med kedja där hela kedjan står och faller på 

vardera enstaka länk. Konkret betyder det att en kommun kan dömas ut av en enstaka individ bemöter 

en kund på ett icke önskvärt sätt. (Tjänsteperson 3 & 10) 

En informant pekar på en problematisk attityd inom kommunorganisationen; man ser inte 

verkligheten och ser bara genom fingrarna kring kommunens begränsningar och problem 

(tjänsteperson 3). 

Det tar tid för först måste du själv reflektera kring ditt eget beteende och din attityd och sen 

måste du gå att mogna och omvärdera det här före du kan skapa en förändring. Vi sitter fast 

i ett gammalmodigt sätt att se på verkligheten. (Tjänsteperson 3) 

Det är lite problemet vi har, man sitter fast i gamla attityder och värderingar och man vill 

inte se verkligheten ur ett annat perspektiv. Det kommer lite, lite grann men det sitter fast 

väldigt mycket. (Tjänsteperson 3) 

Det är väldigt svårt att komma in och utmana attityder, det tar tid. Det måste göras på rätt 

nivå. (Tjänsteperson 3) 

En annan informant påpekar svårigheter i att engagera tjänstepersoner i processer, enligt vad hen tror 

är ett revirtänk och en rädsla kring att förlora sina arbeten (tjänsteperson 9). Denna typ av problematik 

kan då hjälpas genom att politiken visar vägen, och påvisar vad som stämmer och inte, för en politisk 

ledning skall enligt denne studies informanter vara ledande och vägledande för 

kommunorganisationen. [Se avsnitt nedan för utveckling på detta.] 

6.3.5.3 Politiskt genomslag 

Flera informanter har framhävt vikten av att uppnå en politisk förankring och att aktivera den lokala 

politiken för att kunna få genomslag hos kommunorganisationens anställda tjänstepersoner. Tre 

informanter pekar mot vikten vid att politiken visar vägen i processer, deras SLA-projekt som goda 

exempel på detta. Dessa menar att för att uppnå en förändring eller få något att fästa sig i 

kommunorganisation och vidare också frambringa engagemang så behövs politisk förankring. 

(Tjänsteperson 3, 5, 6 & 9) 

Det blir lite knepigt när man har så här korta mandatperioder och tror att man kan ändra 

hur som helst. Det tar lång tid att driva, planera och lägga detaljplaner. Därför krävs det en 

metod som innebär att du får med dig en bred politisk förankring där de också känner själva 

att de faktiskt, och det har vi också fått faktiskt, någon politiker sa ”det här känns som första 

gången som att det är vår produkt”. Plocka ur målbilderna ur politikerna, det är därför de är 

politiker, de brinner för detta. De ska känna igen sig, igenkännlighet i det de har uttryckt sig. 

Sen tar vi det vidare till nämnderna. Man ska ta det i den ordning och rollfördelning som man 

ska. (Tjänsteperson 5) 
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En generell åsikt bland de ovan nämnda informanterna är att man skall hålla helheten av 

kommunorganisationen informerad, en oinformerad organisation kan inte engagera sig, något som 

värdesätts högt både inom och utom organisationen. Flera informanter förklarar hur de har hållit sina 

organisationer kontinuerligt informerade och hur de etablerade kontinuerliga dialoger i försök att 

skapa engagemang och vidare förankring. En kommun har till exempel haft flera föreläsningar och 

infomöten om projektets resultat med den egna organisationen (tjänsteperson 6). Men det är inte 

utan svårigheter man når förankring i organisationen och informanterna menar därför att den kan 

underlättas om den får skjuts av politiken och att om den är förankrad där kan det visa 

tjänstepersonerna vägen.  

Två informanter påvisar att de haft problem med att politiker inte satt kommunens bästa i framkant, 

eller att den åtminstone försvunnit för en stund och att de därför behövt tillta åtgärder för att rätta 

till detta. En kommun fick inledningsvis i detta projekt övertala alla kommunpolitiker att skriva under 

en avsiktsförklaring för att de skulle hålla kommunens välmående i framkant såväl som att de aktivt 

skulle jobba med kommunens attraktionskraft (tjänsteperson 6). En annan pilotkommun fann 

problematik i att få planer och strategier att hålla sig över mandatperioder och etablerade därför en 

politikerdialog där man tog fram gemensamma mål hos alla partier för att kunna komma fram till 

dokument som tvunget kommer fästa sig över mandatperioder. (Tjänsteperson 5) 

Vi har drivit processer med politiker där politiker fått arbeta i grupp över partigränser för att 

komma fram till vad som är styrkor, svagheter och möjligheter i [vår] kommun. Vad är det 

de måste kommunicera i översiktsplaner et cetera för att bli tydligare på vad [vår kommun] 

kan erbjuda och särskilt till dem som ej varit i [vår kommun] förut? Hemvändare vet ju lite 

mer sedan tidigare. Det bästa resultat skulle jag tippa har varit att få politiker eniga, över 

partigränser, om vad som måste kommuniceras. (Tjänsteperson 5) 

Informanterna menar att det kan behövas politiskt engagemang för att engagera resterande 

organisation och vidare att det är bra då det ger tydlig förankring i organisationen. En informant menar 

ändock att det politiska engagemanget inte är helt utan avigsidor, generellt tycker den att 

engagemang inom kommunorganisationen skall uppmuntras men att rollerna mellan tjänstepersoner 

och politiker måste särskiljas, och att de ska hålla sig till sitt arbete. Tjänstepersonerna har ett jobb: 

att förbereda politikerna för att göra deras: att fatta beslut. 

Ibland brukar jag säga ”vi får de politiker vi förtjänar” så tjänstemän som säger ”politiker 

fattar tokiga beslut”, men då har man ju inte haft den beredning, tjänstemannaberedning 

som är allsidigt belyst som gör att den politikern kan fatta ett beslut. Det beslutet kan man 

ju oavsett tycka är bra eller dåligt men, det är bara att acceptera det då. Så [det handlar] 

väldigt mycket om roller. (Tjänsteperson 5) 

Ett kontinuerligt informationsflöde är viktigt. En (eller flera) tjänsteperson(er) har ett huvudsakligt och 

formellt ansvar för något och är den som ska hålla sig ajour i det området. Men det betyder ändock 

inte att flera förvaltningar och tjänstepersoner inte kan arbeta med eller inom överlappande delar av 

detta område. Med ett kontinuerligt organisatoriskt kommunikationsflöde kan det därför undvikas 

både onödiga utgifter och missförstånd.  

Vidare problematik kan påvisas i att flera av kommunerna har valt att publicera, eller med planer på 

att publicera, olika typer av plandokument eller strategier på strategiska tidpunkter för att undvika 
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annan uppståndelse (exempelvis valåret 2018) som skulle kunna ta uppmärksam från dokumentet 

(tjänsteperson 4 & 6).  

Det är ju val på g men jag tror och hoppas inte att det gör något för oss, det borde inte ställa 

till något för oss. [Vårt dokument] la vi dock strategiskt före nyår så det ej var fokus på valet 

snarare än den. (Tjänsteperson 6) 

6.4 Att ta med sig vidare 
Från resultatavsnittet blir det naturligt att ta med sig de tematiseringar och vissa undertematiseringar 

som kunnat urskiljas under respektive frågeställning. Kring informanternas tolkning av attraktionskraft 

har det fokuserat kring redan befintliga kommuninvånare kontra presumtiva inflyttare, besökare eller 

företag. Det finns tydliga tankar kring en stark kommunorganisation, och därinom bland annat dess 

samordning och kompetens, som viktiga för attraktionskraft. Sedermera uppfattar informanterna 

socialt kapital, närhet till invånarna och mjuka värden, och kontinuerlig platsutveckling som viktiga.  

Informanternas tolkning av metod som begrepp har varit svårbedömt då de anser det vara ett svårt 

begrepp att tolka. Generellt kopplar de det till tillvägagångssätt, arbetssätt och i viss utsträckning 

också att jobba systematiskt. 

Kommunernas lokala insatser har varit mycket varierade. Tematisering går att urskilja i centrala 

grupper, ett generellt dialogfokus, dokumentproduktion och interna processer för att nämna några. 

Generellt har det funnits vissa kommuner som haft tydliga metoder och andra med mindre tydliga 

metoder. Det talas mycket om engagemang, delaktighet, konstellationer som fungerar för aktuell 

kommun och slutligen att hitta på vilken nivå man hittar en bra dialog med resterande delar av 

samhället.  
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7 Analys & slutsatser 
I detta avsnitt kommer studien analysera inhämtad empiri utifrån teoretiska utgångspunkter i 

policyteori, den tredje generationens politikområde och översättning. Empirins tematiseringar 

inkluderas, några av dem lyfts fram och fördjupas. Dispositionen består av ett avsnitt för varje 

frågeställning, under respektive av dessa besvaras aktuell frågeställning och här dras även slutsatser 

[se vidare diskussionsavsnitt för mer koncentrerade svar på studiens frågeställningar].  

Först redogörs för attraktionskraft och hur teorin kan hjälpa att öka förståelsen kring de empiriska 

fynd som gjort där, bland annat blir det tydligt hur attraktionskraft varit ett centralt policybegrepp. 

Sedan redogörs för informanternas syn på metoder och hur de funnit denna problematisk att 

precisera. Detta följs av en övergripande teoretisk reflektion till projektet i sig, och övergripande 

policyanalyser kring attraktionskraft och metod. Slutligen presenteras en analys av de lokala 

insatserna, hur och varför de kan ha tagit så olika former. Detta följs av en kortare sammanfattning 

om vad som bör anses det vitala att ta med sig från studien. 

7.1 Attraktionskraft 
Resultatet påvisar att informanterna uppfattar begreppet attraktionskraft på många olika sätt. 

Studiens tematiseringar pekar mot tydliga skillnader i hur vissa piloter fokuserar på att upprätthålla 

en god attraktionskraft för de invånare de redan har och hur vissa andra har ett mycket större fokus 

mot att locka nya invånare, besökare eller företag. Studiens teoretiska utgångspunkter skulle beskriva 

detta som en naturlig följd av att kommunerna befinner sig i olika situationer; i olika kontexter där 

enstaka individer eller nätverk som aktivt arbetat med samhällsutvecklingen skulle kunna ha påverkat 

hur olika projekt gått i olika riktningar. Vidare kan kontext såväl som samhällsstrukturer och normer 

besvara varför man ser på attraktionskraft på ett särskilt sätt. De tidigare formerna av policyteori med 

idéer om tydliga hierarkier och likformiga enheter hade aldrig kunnat förklara dessa avvikelser, i att 

olika organisationer kan tolka samma direktiv på olika sätt, som senare teorier beskrivit som 

regelmässigt förekommande snarare än i undantagsfall. 

Exempelvis kommer huruvida en kommun valt att arbeta med besöksnäring, eller för att locka 

besökare, teoretiskt sett i stora drag bero på den kontext kommunen befunnit sig i vid ansökan om 

att delta i projektet. Ett exempel på varför finner vi i pilotkommunen Gotland. Gotland är en 

regionkommun som redan före detta projekt hade en god besöksnäring och många årliga besökare. I 

sin ansökan till Tillväxtverket beskrivs en kontext där kommunen behöver fokusera på att ge de som 

tills vardags bor på Gotland ett gott vardagssamhälle, snarare än ett locka fler besökare. (Gotland 

kommun, 2015a) Å andra sidan har en annan kommun fokuserat kring att locka exploatörer. Deras 

kontext när de gått in i detta projekt bestod i brist på arbetsgivare eller arbetstillfällen och deras val 

för förbättrad attraktionskraft landade därför i att försöka etablera flera sådana (genom att finna 

exploatörer) (Östhammar kommun, 2015a). Generellt blir det tydligt hur kontext och situationer har 

en stor inverkan på piloternas riktningar för förbättrat attraktionskraft.  

Informanternas svar tyder på hur en stark kommunorganisation ger en kommun stark attraktionskraft, 

kanske framförallt i avseendet för företag men också i hur de aktivt arbetar för utveckling och i dialog 

med vanliga kommuninvånare. Det ger trygghet när företag och befolkning kan lita på att kommunen 

gör det de förväntas göra och vidare blir det tydligt hur att en kommunorganisation som uppvisar 

expertis och kompetens påvisar samarbetsmöjligheter för företag. Detta tyder på en intressant 

kontrast till den teori som utgåtts från, som påvisar hur den utspridda governance-vågen går från 
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dessa historiska element av starka organisationer och institutioner med centraliserad kunskap och 

makt. Studiens informanter menar att de ser på attraktionskraft som något där organisationen 

fortfarande skall vara storebror. Teoretiskt kan detta kopplas till att man vill ha effektivitet och en 

oproblematisk organisation. Detta då decentralisering kan beskrivas som något som kan leda till 

tröghet och svårigheter vid genomförande av policy. 

Attraktionskraft har varit ett tydligt policybegrepp i detta projekt. Näringsdepartementet såg ett 

problem i den lokala attraktionskraften i Sveriges kommuner, de gav därför Tillväxtverket ett uppdrag 

att fördela stöd så att attraktionskraften skulle kunna förbättras. Tillväxtverket såg rätt lösning i att 

skapa detta projekt, och valde därför att forma en åtgärd, policy, efter detta. Hjerns beskrivning av 

policy som idé blir relevant ”en eller flera idéer och försök att skapa institutionella arrangemang som 

gör idéerna möjliga att förverkliga” (1983: s. 8). I detta sammanhang delar Tillväxtverket ut ett direktiv 

där idén är att lokal attraktionskraft skall bli bättre och kommunerna själva försöker därefter etablera 

olika typer av institutioner som ska hjälpa förverkliga idén om förstärkt lokal attraktionskraft. Det 

tydliga begreppet inom policyn blir attraktionskraft. Det har varit konstant centralt och styrande i alla 

delar av projektets gång och det är idén som legat till grund för hela processen.  

7.2 Metoder 
Studiens frågeställning kring hur informanterna har uppfattat metoder har varit svår att besvara. 

Resultatet av frågorna blev tunt och utan mycket substans, flera svarade inte alls och andra fann 

svårigheter i att beskriva begreppet. Det har varit svårt att få ut en precisering från informanternas 

svar. Det som generellt kunnat konstateras är att de ser på metoder som tillvägagångssätt och/eller 

arbetssätt och vissa betonar att det skall ske systematiskt. Vidare beskriver flera att de haft tydlig 

problematik i tolkning av begreppet och en projektledare beskriver hur de diskuterat liknande begrepp 

lokalt i sina organisationer. 

Denna osäkerhet får ändock ses som ett resultat i sig självt. Piloterkommunerna skall översätta ett 

direktiv med krav på att använda och utveckla metoder, men de får ingen definitionen på vad metoder 

är och de har själva en ganska vag uppfattning om vad det betyder. Näringsdepartementet i detta 

projekt – och andra statliga instanser i många andra fall väljer att bedriva verksamhetsstyrning (policy) 

genom nyttjande av vaga begrepp som detta. Teorin skulle kunna beskriva detta som medvetna beslut 

som tvingar de regionala eller lokala nivåerna att genomföra översättning. Detta framtvingar en lokal 

anpassning av kontext, samhällsnormer och strukturer i den lokala tolkningen och översättningen.  

Teorin föreslår vidare att projekt som detta förväntas kunna överföras till ordinarie verksamhet vid 

projektens slut, men att detta inte är garanterat. Överförbarheten kan till exempel bero på vilka 

resurser eller angelägenhet hos involverade organisationer. I detta fall uppstår frågan om förståelse 

eller kunskap finns för att kunna överföra de metoder som de högre instanserna också vädjar om att 

använda och utveckla.  

7.2.1 Övergripande kring projektet och policybegrepp 
Projektet i sig är ett tydligt exempel på en effekt av vad policyteorin beskriver som projektifiering, och 

detta i sin tur är en effekt av att nya politikområden som regional utveckling har formats. Här krävs 

nya typer av styrning. De nya formerna av styrning kan efterfråga projektliknande satsningar snarare 

än mer traditionella metoder. Projektet har möjliggjorts genom friare tyglar där det finns färre krav på 

institutioner och myndigheter. Det går enkelt konstatera att detta inte är någon av dem mer 

traditionella typerna av styrning, där man styrt genom reglering, ekonomi eller information. Medan 
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den traditionella ekonomiska styrningen närmast kan liknas vid detta projekt skiljer det sig i direktivets 

utformning, där detta projekt krävt att piloterna gjort sina egna tolkningar, och inte själva förväntats 

översätta efter en statlig idé där det finns en tydlig tanke om att det kan ske en korrekt eller inkorrekt 

implementering. I detta projekt finns det ingen rätt eller fel översättning. De översättande förväntas 

och måste istället göra sin egen tolkning för att implementering överhuvudtaget skall kunna 

genomföras. Detta då de mest centrala begreppen i attraktionskraft och metod inte definieras.  

Effekten av detta projekt – och projektformer av detta slag – blir att endast ett fåtal av Sveriges alla 

kommuner får ta del av de resurser som Tillväxtverket delar ut för att Sveriges lokala attraktionskraft 

skall bli bättre. Tio piloter får ett stort stöd istället för den tidigare mer traditionella fördelningen av 

välfärd där detta stöd fördelades till alla landets kommuner. För att försöka hämta in detta har 

Tillväxtverket ålagt hur deltagande kommuner måste sprida den kunskap och resultat de under 

projektet erhållit till andra kommuner. Resultatet av detta blir likväl att dessa kommuner själva måste 

göra en ny översättning av vad de fått presenterat för sig. 

Detta har varit ett frivilligt projekt, där pilotkommunerna själva ansökt om att få vara med och få stöd 

och stärka sin attraktionskraft. Därför har det heller inte funnits något krav på att organisationer ska 

översätta detta direktiv, de deltagande har varit en del av ett frivilligt projekt där kommunerna fått 

ett relativt öppet direktiv för att översätta policy. Hedlund & Montin beskriver detta som effekten av 

de nya politikområdena, där staten snarare är i ett läge där de tillåter möjliggörande för kommunerna 

än att styra dem. Vidare angående frivillighet beskriver teorin hur en policys implementering i stor 

utsträckning beror på hur angelägna berörda är av att anamma åtgärden. Har tar frivilligheten ut detta, 

piloterna har ansökt om att få vara en del av detta projekt och måste förväntas vara angelägna och 

motiverade att implementera policyn. 

Teorin skulle beskriva det som att Näringsdepartementet gett Tillväxtverket ett uppdrag, styrning i 

form av reglering, en instruktion för vad de ska göra. Sedan har Tillväxtverket i sin tur utlyst för detta 

projekt som pilotkommunerna frivilligt valt att delta inom, en ny typ av styrning frambringad av de fria 

tyglar som den tredje generationens politikområde och spridningen av governance tillåtit. Inom 

projektet har det allokerats resurser – ekonomisk styrning – med ett antal krav de måste utföra för att 

få fortsatt stöd. Men huvudsakligen har direktivet varit öppet för tolkning, som ovan beskrivs. 

7.3 De lokala insatserna 
De lokala insatserna för stärkt attraktionskraft har sett väldigt olika ut i de olika pilotkommunerna. Det 

blir väldigt tydligt hur kontext spelar in kring hur översättning av policy går till. Tio olika kommuner 

har deltagit i projektet varav noll har tolkat Tillväxtverkets direktiv på samma eller ens särskilt likartat 

sätt. Vi ser exempel på hur tre kommuner valt att etablera grupperingar som sina huvudsakliga 

metoder för att nå förbättrad attraktionskraft. En av dessa kommuner gör det för att skapa en bättre 

och effektivare samverkan mellan förvaltningar för att ge en bättre och mer förenad service när 

exploatörer och presumtiva företagsetablerare behöver hjälp. En annan pilot skapar en grupp på 

efterfrågan av näringslivet, där näringslivet vill ha tydlighet i kommunens syn på framtida 

stadsutveckling. Kommunen väljer då att skapa en gruppering med kommunens sex största 

fastighetsägare, som alla är högst involverade i gruppen, för att gemensamt ta fram en 

stadsutvecklingsplan. Den tredje piloten skapar en styrgrupp med politiker, kommunala 

tjänstepersoner, näringsliv, föreningsliv och vanliga invånare. De förhöjer statusen på gruppen genom 

att kalla den advisory board och skapar sedermera tillsammans en gemensam kommunal strategi för 

hur de skall arbeta kring social lokal utveckling. 
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Kontext kan antas vara en betydande faktor i de flesta kommunernas val av insatser i detta projekt 

och alla tre ovan nämnda grupperingar. Har en kommun funnit en problematik i deras servicekedja, 

eller kanske företagsklimat, då är det troligt att de haft ett sådant fokus i denna studie. Kanske hade 

de nyligen ett seminarium där en forskare talade om kundbemötande eller attityder inom 

organisationen och just därför, för att det var färskt i minnet hos de som skrev ansökan till 

Tillväxtverket, blev det denne kommunens fokus? I de tre ovanstående kommunerna ser man 

problematik a) i samordning mellan förvaltningar, b) kommunens syn på stadsutvecklingen och c) den 

sociala lokala strategin. De står alla inför olika svårigheter och kontexter, och finner alla olika lösningar 

på vad de anser är oattraktiva miljöer genom att skapa olika typer av grupperingar. Deras 

översättningar kan kallas deras åtgärder och nästan egna policies, efter etablerade problem.  

Wihlborg beskriver hur översättning inte bara sker genom individen utan också genom de nätverk 

individen som översätter är en del av. Detta kan endast spekuleras i då spårning av hur och varför 

översättningen fått sin exakta form inte genomförts, men det framgår ändock av flera informanter hur 

man diskuterat saker och ting i sina kommunorganisationer eller nätverk före man genomfört idéer. 

Ovan nämnd advisory board är ett tydligt exempel på detta. Gruppen har som styrgrupp blivit central 

i samtliga eller de flesta av besluten som fattats inom pilotkommunens projekt. Således har detta 

nätverk spelat en tydlig roll hur projektledaren har valt att tolka sina översättningar av policy. 

De planer och strategier som har tagits fram av pilotkommunerna har generellt utarbetats inom noga 

utvalda grupper eller grupper specifikt utformade för att ta fram denne plan eller strategi. I dessa 

grupper går det urskilja hur konstellationerna varit centrala. En gruppering som tagit fram en lokal och 

social strategi för sin kommun kan liknas vid ett nätverk där man velat inkludera samtliga delar av 

samhället: politiker, kommuntjänstepersoner, näringsliv, föreningsliv och vanliga medborgare. Detta 

är en metodik de valt att nyttja för att effektivt kunna nå den allsidighet de velat ha i sin kommunala 

strategi, och mycket tydligt influerats av de nya styrformer som tillåter nätverk och icke-statliga 

aktörers påverkan över offentliga beslut. Ett annat tydligt exempel på vikten vid att ha rätt 

konstellationer och som vidare kan kopplas till att hitta rätt typ av dialog och på rätt nivå återfinns i 

en kommun där man eftersökt direkt dialog med näringslivet men mötte motstånd på grund av en 

stökig politisk organisation. Projektledaren genomförde därför istället ett flertal undersökningar som 

fick agera underlag för hur denne och tre högt uppsatta politiker ofta och med tidig politisk involvering 

kunde diskutera vad de ansåg potentiella policylösningar för lokal och regional utveckling. Teorin 

förklarar detta som krav på samordning och koordinering av olika nivåer och sektioner. Utan nämnd 

koordinering och samverkan blir det svårt att kunna jobba kring policy i det minsta.  

Teorin beskriver i stort hur den enstaka individen kan ha stort inflytande över översättningen av policy. 

I detta projekt har mycket få personer haft centrala positioner i projekten och man skulle kunna anta 

att den enstaka individen haft en mycket stor påverkan över kommunernas metoder och lokala 

insatser med grund i flera saker. För det första verkar det relativt slumpmässigt vem som fallit över 

Tillväxtverkets utlysning från de olika kommunerna, projektledarna är och har varit väldigt utspridda 

över många olika politikområden och det är i stor utsträckning de som ansökt om att få detta stöd 

som först blev projektledare i kommunerna. För det andra har många projektledare bytts ut under 

tiden av deras projekt och med ny personal har ibland även fokus på projektet för stärkt lokal 

attraktionskraft bytts ut.  

Dessutom återges två konkreta exempel när en individs påverkan spelat in på policyprocessen och 

översättning. Det första återfinns i informanternas allmänna liknelse av att den kommunala servicen 
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är en kedja, och om en av länkarna i kedjan fallerar så fallerar kedjan i dess helhet. Ett tydligt exempel 

på Johnsons (2003) definition av praktisk översättning av policy. Det andra återfinns i en pilot där en 

nytillsatt projektledare, med en annan bakgrund än den tidigare, tolkade direktivet på ett annat sätt 

än den tidigare. Projektets fokus förblev till viss del detsamma men fick ett ytterligare fokus vid kultur, 

ett område den nytillsatte också arbetade inom på daglig basis. Teorin beskriver detta som naturligt, 

individer har erfarenhet och bakgrund som spelar in på dennes beslut och tolkningar av saker och ting. 

Dennes reflexiva lärande kan ha sett möjligheten att bli ny projektledare som en möjlighet för nytt 

lärande. Det går att göra ytterligare kopplingar till Anderssons teoretiska liknelser mellan översättning 

och fotboll. En ny spelare tar över bollen och väljer att byta riktning, fortfarande mot motståndarlagets 

mål (och mot samma övergripande målsättning), men den går en helt annan riktning. I detta exempel 

ett dialog- och kulturfokuserat mål, där den nya projektledaren ville skapa en kontinuerlig dialog och 

daglig dialog med medborgarna medan den tidigare prövat andra dialogmetodiker och inom projektet 

inte visat något särskilt intresse för kulturen. Här blir det tydligt hur samhällsnormer och kontext inte 

bara differentieras mellan kommuner, utan också olika avdelningar inom samma kommun. Detta då 

den föregående inte haft en position inom kulturen. 

Flera informanter beskriver hur de fokuserat vid interna processer samt hur det är viktigt att nå politisk 

förankring för att kunna uppnå genomslag i kommunorganisationen. Detta är intressant ur 

policyteoretiskt avseende då den förespråkar koordinering inom organisationer för att 

överhuvudtaget kunna implementera policy. I ett flernivåsystem behöver samma koordinering finnas 

för att inte inkorrekt översättning skall ske – förutsatt att någon rätt eller fel sådan finns. Vidare 

påvisar informanterna och teorin samma saker om att politiskt ledarskap och press ovanifrån kan 

behövas i decentraliserade system som detta. Lenschow skriver att det kan behövas press från top-

perspektivet eller sociala rörelser för att få liv i rutinmässigt policyskapande och implementering. 

Detta är också något som flera informanter tagit upp, de menar att tjänstepersoner ibland kan vara 

mindre angelägna att lyssna eller anamma ny policy, och då kan det behövas att politiken visar vägen. 

Teorin menar annars att den allmänna trögheten i decentraliserade organisationer eller samhällen kan 

grunda i att de institutionella strukturerna är så nära länkade att för många vill vara med och 

bestämma eller översätta policy. 

7.3.1 Övergripande empiriska fynd i de lokala insatserna 
Övergripande går det att kalla denna insats som helhet en effekt av decentralisering och det går tydligt 

att koppla till governance-vågen och EU:s bidrag för en stärkt regional nivå. Resultatet diskuterar inte 

nätverk eller andra aktörers och dess inverkan på policy speciellt grundligt, men det går ändock att 

urskilja vissa intressanta metoder där dessa spelat en viktig roll. Ovan nämnda grupperingar, där ser 

vi två exempel där kommunerna a) skapar en förvaltningsöverskridande grupp för att tillfredsställa 

exploatörer – ett tydligt exempel på hur den regionala utvecklingen nu utspelar sig på en marknad 

mycket mer lik den vanliga företag agerar på. Kommunerna konkurrerar med varandra om att få dessa 

exploatörer att etablera sig hos just dem. Samt b) skapar en samverkansgrupp efter efterfrågan av 

näringslivet och där näringslivet också är direkt involverat. Man mättar näringslivets förfrågningar då 

man vill åt deras investeringar. Dessutom blir det i allmänhet tydligt hur de lokala insatserna har 

involverat många olika aktörer och nätverk. 

I stor utsträckning har dialog och dialog på en fungerande nivå för en specifik organisation varit 

centralt i pilotkommunernas satsningar mot stärkt attraktionskraft. Generellt talas det om delaktighet, 

aktivering av civilsamhälle och att skapa engagemang. Kommunerna vill höra vad invånare tycker och 
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tänker, det leder till förankring och trygghet i det arbete de utför. De flesta kommunerna har aktivt 

nyttjat medborgardialoger för att få insikt i kommuninvånarnas tankar och idéer i olika frågor. Detta 

är metoder och idéer som tyder på att kommunerna tydligt anammat nya styrmetoder där man aktivt 

arbetar för att involvera icke-offentliga aktörer i sin verksamhet och policyskapande. 

Ett viktigt empiriskt fynd från denna studie kan kopplas till Johnsons teoretiska idéer om politisk kontra 

praktisk översättning. I denna studie går det inte att urskilja någon direkt skillnad mellan dessa, de blir 

väldigt synonyma i kommunernas översättning och det går att konstatera att deras reella översättning 

inte passar in i Johnsons teoretiska modell. Johnson beskriver den politiska som en mellannivå som 

formar de ramar och riktlinjer som sedan styr den översättning den praktiska nivån sedermera gör. 

Den praktiska översättningen är den översättning som gräsrotsbyråkraterna genomför. I denna studie 

går detta närmast att lika vid kedjan Näringsdepartementet till Tillväxtverket (mellannivå) för politisk 

översättning till pilotkommunernas projektledare och nätverk för praktisk översättning. Men det blir 

svårt att se Tillväxtverket som en mellannivå och ett organ som här gör en översättning, teorin föreslår 

istället att både politisk och praktisk översättning skall ske på regional och lokal nivå. I realiteten 

genomförs en blandning av detta. Samma personer som agerar mellannivå, politiska översättare och 

de som av formar ramar och riktlinjer för den praktiska översättningen, genomför också den praktiska 

översättningen. Förenklat gör pilotkommunerna båda delar. Lipskys liknande logik med undantag i att 

den praktiska översättningen inte styrs så hårt av den politiska översättningen, och istället påverkas 

av samhällsnormer, kontext och så vidare, blir på samma sätt irrelevant. Den politiska översättningen 

försvinner i stora drag eller smälter ihop med den praktiska översättningen; det finns inga tydliga 

ramar eller riktlinjer att förhålla sig till. I avseendet av att Tillväxtverket skulle sköta den politiska 

översättningen, skulle det gå att konstatera att vagheten i begreppen attraktionskraft och metod 

skulle tillåta den praktiska översättningen i pilotkommunerna att ta vilka former som helst, då de inte 

begränsas av direkta ramar eller riktlinjer. 

7.4 Sammanfattande 
Sammanfattat går det konstatera att begreppet attraktionskraft tolkas på många olika sätt, detta 

beror med största sannolikhet av olika kontexter såväl som individer (och de nätverk denne ingår i) 

som översatt policyn i de olika kommunerna. De lokala insatserna för attraktionskraft har därför också 

sett mycket olika ut. Olika kontexter och behov i kommunerna har format de olika metoderna för att 

uppnå – vad de anser som – stärkt attraktionskraft. Attraktionskraft som begrepp har varit ett centralt 

policybegrepp i projektet och har fungerat som ett centralt begrepp som inte definierats av de högre 

instanserna. Informanterna har ändå gett ett positivt intryck i hur de förstått och kunnat tolka detta. 

Metod-begreppet å andra sidan har inte varit lika självklart. Flera av kommuner har funnit detta svårt 

att definiera. Detta kan anses problematiskt då en central del av Tillväxtverkets uppdrag varit att 

piloterna skall pröva och utveckla metoder. 

De lokala insatserna för stärkt lokal attraktionskraft, det vill säga vad kommunerna har gjort, har som 

ovan nämnt varierat mycket, några teman som går att urskilja finns i a) centrala grupperingar, b) stort 

fokus vid dialog med invånare eller näringsliv, c) utformning av planer eller strategier, d) visualisering 

av vad kommunerna har att erbjuda för presumtiva inflyttare, besökare eller företag, e) interna 

processer för förstärkt/förbättrad organisation och f) fokus på service.    
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8 Diskussion 
Studiens grundläggande problemformulering i att bedriva styrning genom vaga begrepp, verkar för de 

lokala nivåerna inte nödvändigtvis vara helt oproblematisk. Medan det centrala policybegreppet i 

attraktionskraft har kunnat tolkas och informanterna har lyckats skapa klara – om än mycket olika – 

bilder kring dess definition har metod som begrepp varit mer tvivelaktigt. Med ett huvudsakligt fokus 

i att pröva och utveckla metoder (i direktivet) och med grundläggande teoretiska idéer i att detta skall 

kunna överföras till ordinarie verksamhet, kan det uppstå problematik. För hur överför man något 

man inte förstår? Visst kan man överföra det man utvecklat och man anser blivit bra, men är det 

metoder? Är det relevant eller är det oviktigt om det är renodlade metoder man överför? Det får 

Näringsdepartementet såväl som Tillväxtverket stå till svars för, men det är tillsynes inte helt klart.  

Konkret påvisar studien att pilotkommunernas projektledare tolkar attraktionskraft på ungefär tio 

olika sätt. Det går att urskilja teman i hur projektet valt att fokusera vid befintliga invånare eller 

lockande av nya invånare, besökare eller företag. Viss vikt läggs vid socialt kapital och kontinuerligt 

utvecklingsarbete för att skapa goda mjuka värden och nöjda medborgare. Slutligen har ett intressant 

empiriskt fynd återfunnits i det att en stark kommunorganisation anses som vital för en kommuns 

attraktionskraft. Detta skapar tillit och trivsel för invånare såväl som företagare. 

Metod har varit svårt att tolka. Förvisso kanske inte informanterna har funderat eller diskuterat dess 

definition lika mycket som den av attraktionskraft, men de erkände ändå problem kring det vid mina 

intervjuer. Ett generellt tema gick att urskilja, även om det var vagt: metod är ett tillvägagångssätt 

och/eller arbetssätt och det kan dessutom vara systematiskt. Men å andra sidan visar denna studies 

bakgrund, och en väldigt enkel och övergripande titt på två andra policydokument, hur metod och 

arbetssätt inte är samma sak. Problematiken kring begreppet och dess definition kvarstår. Kontentan 

kring tolkningen av metod blir att det varit svårbedömt för både informanterna som översättare och 

för mig som författare.  

I avseendet av vad piloterna har gjort har det varierat enormt. Grundläggande teori beskriver detta 

som rimligt då kontext, situation, centrala individer (och dessutom de nätverk denne är en del av), 

samhällsnormer, strukturer och resurstillgångar kan spela en roll i hur saker och ting översätts. Flera 

kommuner har valt att etablera grupperingar, andra har producerat dokument, andra har fokuserat 

på dialog med medborgare. Flera har kombinerat dessa. Det finns många exempel på insatser och 

teman samtidigt som det går att konstatera att inga kommuner har gjort precis samma saker. Ett 

intressant teoretiskt fynd som ertappats återfinns i hur realiteten av översättningen inte passar in i 

Johnsons modell av politisk och praktisk översättning. Här går det inte särskilja på var den politiska 

nivån och den praktiska nivån är. De är väldigt synonyma.  

Den generella observationen av studien i sin helhet är att detta är ett rörigt och rörligt politikområde. 

Regionalisering och utvecklingen av den regionala tillväxtpolitiken i Sverige som politikområde kan 

tolkas på många olika sätt. Kanske är detta inte en helt oskyldig del i de många olika tolkningar av 

attraktionskraft som denna studie påvisar kan göras. 

Vad som hade kunnat få ett större fokus i denna studie och som jag föreslår som fortsatt forskning 

infinner sig i vaga begrepp som typ av styrning. Flera frågor kring begrepp som metod – i denna studie 

– och verktyg i policydirektiv och dokument uppstår. Är det avsiktligt och medvetet inkluderade utan 

definitioner? I så fall, varför? Är intentionen grundad i teori om att lokala tolkningar och anpassningar 

skall få genomföras? I så fall, på vilket sätt gynnas man av att ord som metod och verktyg lämnas 

odefinierade? Frågan om de avsiktligt lämnas odefinierade för att kommunerna ska göra tolkningar 

och högre huvudmän sedermera ska kunna definiera dem genom de lokala tolkningarna uppstår. 
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Oavsett finns en tydlig problematik kvar. Kontinuerligt nyttjas vaga begrepp i policydokument såväl 

som direktiv. Vilken intention har detta och hur kan man försvara att fortsatt göra det utan vidare 

förklaring? Vad än Näringsdepartementet och Tillväxtverkets intention varit i åläggande av prövning 

och utveckling av metoder tror jag inte att särskilt mycket kommit av det. Någon, några eller möjligen 

till och med alla piloterna kanske lyckats ta fram en eller flera metoder, men vet de själva i så fall om 

att det är metoder de tagit fram?   
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9.3 Intervjuer 
Informanterna har kodats i löpande text men presenteras här nedan. De två översta intervjuerna är 

genomförda på tu man hand och de åtta nedersta är genomförda via telefon. 

Carina Östh, Vimmerby kommun – genomförd 2018-03-20. 

Pernilla Hagström, Flens kommun – genomförd 2018-03-23. 

Margareta Svensson-Hjorth, Munkedal kommun – genomförd via telefon 2018-03-28. 

Lena Åhman, Härjedalen kommun – genomförd via telefon 2018-03-19. 

Susanne Sedvall, Surahammar kommun – genomförd via telefon 2018-03-27. 

Berit Petterson, Haninge kommun – genomförd via telefon 2018-03-26. 

Andreas Gylling, Kramfors kommun – genomförd via telefon 2018-03-22. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/FolkmangdNov/?rxid=e67d909b-1ada-4703-8d17-6d613980114b
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/FolkmangdNov/?rxid=e67d909b-1ada-4703-8d17-6d613980114b
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Torsten Blomé, Östhammar kommun – genomförd via telefon 2018-03-29. 

Louise Engström, Överkalix kommun – genomförd via telefon 2018-03-21. 

Mats Janson, Region Gotland – genomförd via telefon 2018-03-21. 

9.4 Ansökningar och lägesrapporter 
Fullständig lista följer nedan, samtliga av dessa behöver ej ha refererats till i texten.  

9.4.1 Ansökningarna 
Flen kommun (2015a): Ansökan utan datum. 

Gotland kommun (2015a): Ansökan 2015-04-15. 

Haninge kommun (2015a): Ansökan 2015-08-27. 

Härjedalen kommun (2015a): Ansökan 2015-04-14. 

Kramfors kommun (2015a): Ansökan 2015-08-18. 

Munkedal kommun (2015a): Ansökan 2015-08-26. 

Surahammar kommun (2015a): Ansökan 2015-08-26. 

Vimmerby kommun (2015a): Ansökan 2015-08-27. 

Östhammar kommun (2015a): Ansökan 2015-08-X. 

Överkalix kommun (2015a): Ansökan 2015-08-19. 

9.4.2 Lägesrapporter hösten 2016 
Flen kommun (2016b): Lägesrapport 2016-09-05. 

Gotland kommun (2016b): Lägesrapport 2016-11-03. 

Haninge kommun (2016b): Lägesrapport 2016-09-07. 

Härjedalen kommun (2016b): Lägesrapport 2016-08-31. 

Kramfors kommun (2016b): Lägesrapport 2016-09-07. 

Munkedal kommun (2016b): Lägesrapport 2016-09-01. 

Surahammar kommun (2016b): Lägesrapport 2016-09-01. 

Vimmerby kommun (2016b): Lägesrapport 2016-08-24. 

Östhammar kommun (2016b): Lägesrapport 2016-08-31. 

Överkalix kommun (2016b): Lägesrapport 2016-09-01. 

Överkalix bilaga (2016ba): Lägesrapport 2016-09-01. 

9.4.3 Lägesrapporter våren 2017 
Flen kommun (2017c): Lägesrapport 2017-03-10. 

Gotland kommun (2017c): Lägesrapport 2017-03-17. 
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Haninge kommun (2017c): Lägesrapport 2017-02-23. 

Härjedalen kommun (2017c): Lägesrapport 2017-02-22. 

Kramfors kommun (2017c): Lägesrapport 2017-03-02. 

Munkedal kommun (2017c): Lägesrapport 2017-02-28. 

Surahammar kommun (2017c): Lägesrapport 2017-02-22. 

Vimmerby kommun (2017c): Lägesrapport 2017-02-21. 

Östhammar kommun (2017c): Lägesrapport 2017-02-28. 

Överkalix kommun (2017c): Lägesrapport 2017-02-X. 

9.4.4 Lägesrapporter hösten 2017 
Flen kommun (2017d): Lägesrapport 2017-09-12. 

Gotland kommun (2017d): Lägesrapport 2017-10-05. 

Gotland kommun (2017da): Lägesrapport komplettering 2017-11-23. 

Haninge kommun (2017d): Lägesrapport 2017-08-30. 

Haninge kommun (2017da): Lägesrapport komplettering 1. 

Haninge kommun (2017db): Lägesrapport komplettering 2. 

Härjedalen kommun (2017d): Lägesrapport 2017-08-31. 

Kramfors kommun (2017d): Lägesrapport 2017-08-31. 

Munkedal kommun (2017d): Lägesrapport 2017-11-01. 

Surahammar kommun (2017d): Lägesrapport 2017-08-29. 

Vimmerby kommun (2017d): Lägesrapport 2017-09-29. 

Östhammar kommun (2017d): Lägesrapport 2017-11-17. 

Överkalix kommun (2017d): Lägesrapport 2017-08-31. 
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10 Bilaga 

10.1 Intervjuguide 

Intervjuguide 
Presentation 

Kort presentation av dig själv och din organisation med fokus på projektet SLA. 

Attraktionskraft 

I det här projektet står lokal attraktionskraft i centrum. Samtidigt kan det begreppet betyda många 

olika saker...  

 Vad är attraktionskraft för dig?  

 Vad har lokal attraktionskraft inneburit eller betytt i ert projekt? 

 Attraktionskraft är ett brett begrepp… vilka delar av kommunens organisation har varit 

involverade i just ert arbete? (Vilka nämnder, förvaltningar, politikområden…) 

Metod 

Ert uppdrag har varit att pröva och utveckla metoder för lokal attraktionskraft. Samtidigt kan 

begreppet ”metod” betyda många olika saker...  

 Vad är en metod som du ser det? 

 Har tanken på att utveckla ”metoder” varit viktig i ert projekt?  

 Vilka metoder skulle du säga att ni använt och utvecklat i just ert projekt?  

 Vem är det som ingår i arbetet med de här metoderna? (Är det civilsamhället, näringslivet… ) 

 Vad syftar metoderna till, mer konkret?  

 Hur kom det sig att ni utvecklade och använde just dessa metoder?  

 

 

 

 

 


