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Sammanfattning 
Abstract 
Den senaste tiden har kommunernas verksamheter präglats av besparingskrav, höjda skatter och 
nedtagna ambitionsnivåer, samtidigt som skillnaderna mellan olika regioner i Sverige blir alltmer 
påtagliga. Både verksamheter liksom en allt större del av befolkningen drar sig till storstäderna på 
bekostnad av landets övriga delar. Av Sveriges kommuner gick 67 procent med förlust 1999 och 
hela 208 kommuner minskade befolkningsmässigt mellan år 1995 och 2000. 
 
Syftet med denna uppsats är att genom en jämförande fallstudie av kommunerna Smedjebacken 
och Söderköping undersöka vilka faktorer som ligger till grund för den utveckling som ägt rum i 
de båda kommunerna med avseende på områden som offentlig ekonomi och 
befolkningsutveckling. Avsikten har varit att studera en kommun med en negativ trend och 
ytterligare en med en positiv trend enligt kriterierna befolkningsutveckling, ekonomisk balans, 
skuldsättning, kommunal skattenivå och arbetslöshet. Den negativa trenden representeras av 

   



Smedjebacken och den positiva av Söderköping. 
 
Studiens teoretiska ansats fokuserar kring aktör – strukturperspektivet och relationen stat – 
kommun. Det empiriska materialet baseras på tolv intervjuer som genomförts med politiker, 
tjänstemän, fackliga representanter och näringslivsrepresentanter. I undersökningen av 
kommunernas situationer har åtta potentiella förklaringsfaktorer använts: geografiskt läge, 
politiskt styre, offentlig ekonomi, befolkningens sammansättning, näringsliv och arbetsmöjligheter, 
samarbete, relation till staten samt värderingar och visioner hos kommunens ledare. 
 
Resultaten visar att båda kommunerna har områden som fungerar bra och andra som kan 
åtgärdas. Samtliga åtta förklaringsfaktorer är av relevans i fråga om att förklara en kommuns 
situation, och det tillkommer även ytterligare element. Smedjebacken har en lång negativ trend, 
men ser en ljusning inom ekonomin. Det finns förhoppningar om befolkningstillväxt och ett utökat 
näringsliv, men det finns även mycket att åtgärda exempelvis vad gäller låneskulden. 
Smedjebacken har varit beroende av två stora arbetsgivare liksom av statlig hjälp. Söderköping 
med en positiv trend enligt urvalskriterierna har fått ekonomiska problem, men har fortfarande 
många fördelaktiga utvecklingsfaktorer som närheten till Norrköping, läget mitt i en 
arbetsmarknad och den positiva befolkningstillväxten. Den ljusa trenden i kommunen tenderar att 
vara beroende av flera faktorer som kommer av det geografiska läget. Fördelar som gör att 
verksamheter fungerar automatiskt kan medföra att kommuner är oförberedda inför eventuella 
framtida problem som står utanför de yttre faktorernas makt. 
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Abstract 
In recent times the municipal activities has been characterized by saving demands, increased taxes 
and lower ambitions. At the same time the differences between regions in Sweden becomes more 
obvious. Industries and other kind of activities as well as a large part of the population move to big 
cities at the expense of remaining parts of the country. 67 percent of the Swedish municipalities 
could not balance their budgets in 1999 and 208 municipalities lost population between 1995 and 
2000.  
 
This essay is a comparative case study of two Swedish municipalities Smedjebacken and Söderköping. 
The purpose is to analyse which factors that has influenced the development in these municipalities 
regarding areas such as public economy and population growth. The aim of the essay was to study 
one municipality with a negative trend and another one with a positive trend, according to five 
selection criteria’s; population development, economic balance, debts, local taxes and 
unemployment. Smedjebacken is a representative of the negative trend and Söderköping of the 
positive trend.  
 
The theoretical aspects of the study focus on the actor-structure perspective, and on the relationship 
between state and municipality. The empirical material is based on twelve interviews with 
politicians, civil servants, union representatives and representatives from trade and industry. Eight 
potential explanatory factors have been used in the survey of the situation of the municipalities:  
geographical position, politics, economy, population, trade and industry, employment, co-

 

   



operation, relationship to the state, and also the values and vision of the municipal leaders.  
 
The result shows that both of the municipalities have fields that work well and others that has to be 
dealt with. Smedjebacken has had a negative trend for a long period of time, but now has a positive 
development in the economy. They are hoping for a population growth as well as a growth in the 
business area, but still have a lot of work to do when it comes to financial debts. Smedjebacken has 
been dependent on two big companies as well as on economic support from the government. 
Söderköping, with a positive trend according to the selection criteria’s, has evolved economical 
problems but has still a lot of advantageous factors as the closeness to Norrköping and its positive 
population growth. The positive trend that has characterized Söderköping tends to depend upon 
several factors connected to its geographical position. Benefits that make the activities work 
automatically can cause the municipalities to be unprepared when it comes to problems that the 
future might bring.  
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Bland Sveriges 290 kommuner finns sådana som håller en välbalanserad budget och ökar i 
näringsliv. Det finns kommuner där människor av olika anledningar väljer att stanna kvar 
eller bosätta sig. På den andra sidan finns kommuner med budgetunderskott och hög 
skuldsättning. Industrier effektiviseras och affärsverksamheter går dåligt, vilket leder till en 
utökad arbetslöshet bland befolkningen. Människor väljer därmed att söka sig till en annan 
kommun, och många flyttar till större städer. Hur vänder man på en sådan negativ trend?  
 
Det bör betonas att det finns kommuner som lyckas hålla en positiv trend, och även de som 
lyckas vända en tillbakagång till något positivt på längre sikt. Trots att många av de svenska 
kommunerna under en tid haft problem finns det alltså positiva utvecklingar att ta lärdom av. 
Även om det mer eller mindre är omöjligt för kommuner att lyckas inom alla områden kanske 
vissa kan utveckla ett samarbete med andra aktörer, medan andra kan hålla en hög 
utbildningsnivå bland befolkningen. Med andra ord har förmodligen de flesta kommuner en 
lyckad strategi inom något område, som andra kan lära av. Varför inte ta chansen och nyttja 
idéer och kunskap från andra som lyckats bättre? 
 
Smedjebacken och Söderköping är de två kommuner som denna jämförande fallstudie handlar 
om. Näringslivet i den gamla bruksorten Smedjebacken i södra Dalarna har länge präglats av 
några större industrier, som nu har omstrukturerats och därigenom minskat antalet anställda. 
Även befolkningen i kommunen har minskat och under i stort sett hela 1990-talet har 
budgeten präglats av underskott. Efter några års avtal med Kommun- och 
Bostadsdelegationerna visade dock Smedjebacken ett ekonomiskt överskott 2003. 
Söderköping i Östergötland har ett ursprung som en betydande handelsstad i och med Göta 
kanal och närheten till havet. Kommunen har under många år haft en positiv 
befolkningstillväxt och har även enligt årsredovisningar under flera år haft en positiv balans i 
ekonomin. 2003 slutade dock med ett underskott. Söderköpings näringsliv präglas av 
småföretag. Smedjebacken och Söderköping har i grunden skilda förutsättningar och har även 
alltså utvecklats i olika riktningar. Frågan är vilka faktorer som formar och är avgörande för 
en kommuns situation. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att genom en jämförande fallstudie av kommunerna Smedjebacken och 
Söderköping undersöka vilka faktorer som ligger till grund för den utveckling som ägt rum i 
de båda kommunerna med avseende på områden som offentlig ekonomi och 
befolkningsutveckling. Uppsatsen tar sin teoretiska utgångspunkt i aktör – 
strukturperspektivet och relationen stat – kommun.  

 
• Vilka likheter och skillnader mellan kommunerna Smedjebacken och Söderköping, 

kan urskiljas? 
• Vilka faktorer påverkar likheterna och skillnaderna mellan Smedjebacken och 

Söderköping? 
• Vad kan göras för att skapa en positiv utveckling? 



1.3 Metod och material 

1.3.1 Fallstudien som metod 
Enligt Merriam är fallstudien den bästa metoden då frågor som varför och på vilket sätt ska 
besvaras.1 Utgångspunkten inom kvalitativa utredningar är att det finns fler än en verklighet. 
Den värld vi lever i är subjektiv och har uppkommit i människors samverkan med varandra, 
vilket medför att en tolkning av verkligheten är bättre än en mätning av den.2 Ett problem som 
berörs i samband med fallstudier är att läsaren kan få för sig att studien skildrar helheten, då 
den egentligen endast framställer en del. Forskare menar att det i fallstudier inte är möjligt att 
göra generaliseringar.3 Syftet är inte att denna studie ska vara representativ för alla Sveriges 
kommuner, utan undersökningen av Smedjebacken och Söderköping är ett exempel på hur 
verkligheten kan se ut. Resultaten borde dock till viss utsträckning vara applicerbara på 
ytterligare kommuner.  
 
Hur väl forskningsresultatet stämmer överens med den verklighet vi lever i, det är vad intern 
validitet handlar om. Det är nödvändigt att ha i åtanke att det alltid finns någon som tolkar 
informationen som samlats in, eftersom den inte ”talar för sig själv”.4 Vad en forskare inom 
denna metod strävar efter att få fram är den bild av verkligheten som intervjupersonerna har. 
Med det i åtanke är snarare det som framstår som sanning mer betydelsefullt än vad som 
verkligen är sant.5 Reliabilitet är ett annat begrepp som används inom forskning, som ställer 
frågan om det är möjligt att vid flera tillfällen få fram samma forskningsresultat.6 Den externa 
validiteten handlar om resultatens generaliserbarhet. Syftet med en fallstudie är dock att få 
djupare insikt om en specifik företeelse eller situation, och inte att få fram generaliseringar 
som går att applicera på flera eller alla fall. Annat gäller när urvalet är helt slumpmässigt.7  
 
Då forskaren är huvudinstrumentet vid insamling av data krävs vissa egenskaper för att 
resultatet av fallstudien ska bli bra. Ett krav som ställs är att forskaren ska vara medveten om 
att det finns egenskaper och faktorer i omgivningen som kan påverka undersökningen. Det 
handlar exempelvis både om miljön i sig liksom om de egna möjliga bristerna, som fördomar 
och värderingar.8 Dessa förutsättningar är nödvändiga för att en fallstudiebaserad avhandling 
ska kunna anses vara vetenskaplig.9 

1.3.2 Urval av kommuner 
Vid urvalet av kommuner var min första utgångspunkt att välja två kommuner som visar 
skillnader i ett antal faktorer. Jag har således valt en kommun med en positiv trend och en 
annan med en negativ trend. Urvalsbegränsningen sattes vid fem faktorer som skiljer 
kommunerna åt: befolkningsutveckling, ekonomisk balans, skuldsättning, kommunal 
skattenivå och arbetslöshet (jämför Henning s. 28).  
 
Ytterligare en utgångspunkt i samband med valet av analysenheter har varit att finna två 
kommuner med jämförbara befolkningsstorlekar. Det är intressant att undersöka kommuner 

                                                 
1 Merriam, Sharan B (1994): Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund, s. 23 
2 Ibid. s. 30f 
3 Ibid. s. 47 
4 Ibid. s. 177 
5 Ibid. s. 178 
6 Ibid. s. 180f 
7 Ibid. s. 184 
8 Ibid. s. 51f 
9 Ibid. s. 176 
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med jämförbara befolkningsmängder, framför allt då utvecklingen under flera år gått åt olika 
håll. Smedjebacken visade sig vara passande för min studie med avseende på dess negativa 
trend i enlighet med urvalskriterierna, och Söderköping återfanns som en lämplig kandidat 
genom dess positiva trend.  

1.3.3 Intervjuer 
Det empiriska materialet i studien är huvudsakligen baserat på de tolv intervjuer som 
genomförts. Avsikten har varit att både ge en politisk och en mer tjänstemannamässig bild av 
kommunernas situationer, varvid fyra personer från varje kommun intervjuats vid personliga 
möten. Jag har intervjuat näringslivschefen eller motsvarande i de båda kommunerna liksom 
kommunchefen. Företrädare för det parti eller den koalition som leder kommunen har även 
intervjuats, liksom företrädare för det största oppositionspartiet.  
 
Dessa åtta intervjuerna har spelats in med hjälp av bandspelare, för att vidare transkriberades 
ordagrant med syfte att underlätta den materiella bearbetningen. Att komplettera inspelningen 
med kortare anteckningar medför att intervjuaren har möjlighet att direkt skriva ner sina egna 
reaktioner på något speciellt som sägs, samtidigt som det är möjligt att genom anteckningar 
styra intervjuns tempo.10  
 
Som ett komplement till intervjuerna med politiker och tjänstemän har jag genomfört 
ytterligare två intervjuer per kommun. Syftet med dessa har varit att få mer av ett 
utifrånperspektiv av kommunernas verksamhet. Med tanke på uppsatsens omfång och 
tidsbegränsning ansåg jag det rimligt att genomföra dessa via telefon- och mailkontakt. Som 
externa aktörer har jag i de båda kommunerna valt att intervjua en facklig representant liksom 
en representant från en lokal näringslivsorganisation.  
 
Den frågemanual11 jag använt mig av vid intervjuerna är i stort sett densamma. 
Frågeordningen och vissa frågor har dock skiftat beroende på vem som intervjuats. Samtalen 
har varit öppna och följdfrågorna har varierat. Merriam framhåller att de flesta intervjuer är en 
kombination av både strukturerade och mer öppna frågor. Detta kan underlätta för forskaren 
då informationen till viss del blir standardiserad, samtidigt som det är en fördel om 
intervjupersonerna tillåts vara spontana.12  
 
Vid de personliga intervjuerna har det tydligt framkommit att politiker och tjänstemän inom 
de båda kommunerna tidigare diskuterat min uppsats, och eventuellt då även samtalat kring 
intervjufrågorna som jag skickat ut i förberedande syfte. Vid flera av intervjuerna hänvisar de 
till varandra genom att exempelvis säga ”den informationen har du fått av X” eller ”det kan 
du fråga X när du ska intervjua honom”. Den nära kontakten är naturligtvis ofrånkomlig, 
framför allt då många delar kontorsbyggnad eller till och med har angränsande kontor, men 
det är viktigt att ha de eventuella konsekvenserna av detta i åtanke. Det är dock för mig 
omöjligt att se i vilken utsträckning den nära kontakten mellan intervjupersonerna har 
påverkat svaren, även om det tydligt framgår att en diskussion ägt rum. 

                                                 
10 Merriam, s. 96 
11 Se bilaga  
12 Merriam, s. 88f 
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1.3.4 Teoretisk utgångspunkt 
De teoretiska perspektiv som är relevanta för studien är relationen aktör – struktur liksom stat 
– kommun. Den teoretiska ansatsen är baserad på material från Lennart Lundquists 
Förvaltning stat och samhälle och Hans Bengtssons Förskolereformen, där aktör – 
strukturperspektivet behandlas. Den sistnämnda författaren har tagit fram den aktör – 
strukturmodell som jag använt mig av. När det gäller stat – kommun används Ingvar 
Hjelmqvists avhandling Relationer mellan stat och kommun. Även Jon Pierres Den lokala 
staten har nyttjats, liksom Självstyrelse och omvärldsberoende.  

1.3.5 Förklaringsfaktorer  
Utgångsläget i studien har varit att inom kommunerna undersöka vissa faktorer som kan 
tänkas påverka kommunernas situationer. Dessa förklaringsfaktorer är inte nödvändigtvis 
sammankopplade med varandra, men det jag avser att undersöka är om de självständigt eller i 
kombination med varandra kan bidra med information kring de kommunala förhållandena. 
För vissa variabler studeras även undergrupper.   
 
En möjlig förklaringsfaktor är geografiskt läge, där närheten till större städer och universitet 
är av relevans.  Politiskt styre är en annan med undergrupper som politisk majoritet, 
omsättning och medelålder. En tredje faktor som kan förklara kommunernas situationer är 
offentlig ekonomi. Här är budgetbalans, skattenivå och låneskuld viktiga element. Vidare finns 
även befolkningens sammansättning som en potentiell förklaring, där områden som 
befolkningsutveckling, ålderssammansättningen och utbildningsnivå ingår. Kommunens 
näringsliv och arbetsmöjligheter är ytterligare en förklaringsfaktor. Näringslivets inriktning, 
pendling och handel hör därtill. Samarbete är en sjätte faktor, och relationen till staten en 
ytterligare. Den åttonde och sista återfinns i värderingar och visioner hos kommunens ledare. 
(Jämför Henning s. 26 f och Arena för tillväxt (2001) s.3f). 
 
1.4 Begreppsdefinitioner 
Att sätta ord på vad en positiv respektive negativ kommunal trend innebär är problematiskt. 
Det finns många olika faktorer att mäta och subjektiviteten spelar ofta en betydande roll. Det 
kan mycket väl vara så att en kommun som visar en positiv trend på arbetsmarknaden visar en 
helt annan utveckling vad gäller befolkningens utbildningsnivå. Begreppen är alltså inte 
entydiga. Då det enligt Nutek13 och Svenska Kommunförbundet14 inte finns några allmänt 
accepterade definitioner har jag valt att konstruera en definition för denna uppsats. Det känns 
naturligt att här återkomma till fallstudiens urvalskriterier, med tanke på att jag redan i urvalet 
utgick ifrån kommuner med en positiv respektive negativ trend. Kommunurvalet och 
definitionen baseras därför på samma kriterier. 
 
En kommun med en positiv trend är således en kommun med ökande befolkning, som 
redovisat ett övergripande positivt ekonomiskt resultat, och som har lägre skuldsättning, 
kommunalskatt och arbetslöshet än riksgenomsnittet. En kommun med en negativ trend är 
därmed en kommun med motsatta förhållanden. 
 

                                                 
13 Lindblad Sverker, analysavdelningen Nutek, e-mailkontakt, 040602 
14 Ljungkvist Torgny, enheten för tillväxt och regional utveckling, Svenska Kommunförbundet, e-mailkontakt, 
040630 

 4 
 

 



1.5 Avgränsningar 
Med avseende på uppsatsens omfattning har jag valt att begränsa mig till två kommuner. De 
fem kriterier som återkommer vid kommunurvalet i avsnitt 1.3.2 och vid begreppsdefinitionen 
i avsnitt 1.4 har något skilda tidsbegränsningar. Befolkningsutvecklingen har undersökts från 
1950 och framåt. Vad gäller den ekonomiska balansen har jag valt att avgränsa mig till att 
fokusera på siffror från de fem senaste åren, vilket innebär perioden 1999-2003. Uppgifterna 
om skuld- och skattenivån är hämtade från 2004, liksom arbetslöshetssiffrorna.  
 
1.6 Tidigare forskning 
Svenska Kommunförbundet framhåller i rapporten Mot strömmen att mycket pekar på att de 
mindre kommunerna kommer att fortsätta tappa invånare, men framhäver samtidigt att den 
negativa utvecklingen är möjlig att förändra. En prognos som förutspår en negativ 
befolkningsutveckling ska snarare ses som en varning istället för en sanning, då det är möjligt 
att motarbeta prognosen genom en förändring i förhand. Det framhävs även att en negativ 
prognos kan medföra att utvecklingen blir mer negativ än nödvändigt, då befolkningen 
riskerar att påverkas i onödan och således erkänner sig besegrade i förväg. Kommunförbundet 
tar upp samarbete mellan kommuner som ett lyckosamt arbetssätt för att utveckla näringslivet 
och för att utöka förutsättningarna för boende. Att ungdomar flyttar till större städer för att 
studera är ett faktum, och något som enligt förbundet inte ska ses som negativt. Ungdomarnas 
studievanor blir inte bara en tillgång för dem själva utan även för samhället, och förbundet 
menar i sin rapport att det är en utmaning för kommunerna att locka tillbaka ungdomarna, 
liksom att locka till sig andra grupper av människor som vill bo i mindre kommuner. 
Resultaten pekar på att en stabil eller ökad inflyttning till mindre kommuner inte bara är viktig 
för att en negativ befolkningsutveckling ska undvikas, utan infrastrukturen och all form av 
service anses få bättre förutsättningar. Då befolkningens omsättning ökar är chansen större att 
efterfrågan på arbetskraft kan möta utbudet. Då de som kommer tillbaka eller flyttar till 
mindre kommuner ofta har utbildat sig medför denna inflyttning att samhället påverkas i 
positiv riktning.15 
 
Arena för tillväxt, ett samarbete mellan bland annat Svenska Kommunförbundet och 
Föreningssparbanken, gjorde 2001 en jämförande studie kring åtta kommuner som skiljer sig 
från varandra vad gäller befolkningsutveckling och ekonomi. Smedjebacken tas här upp som 
ett exempel i gruppen med både minskande befolkning och negativ ekonomisk utveckling. 
Studien visar att det i Smedjebacken finns en politisk stabilitet och att kommunen har en hög 
skatt om man jämför med det övriga länet, liksom höga kostnader och höga 
borgensåtaganden. Trots den minskande befolkningen har kommunen en mycket hög skuld. 
Enligt rapporten finns det strukturella förutsättningar, som exempelvis geografiskt läge, som 
är omöjliga för kommuner att förändra.16  
 
1999 tillsattes Kommundelegationen av staten, med uppgift att hjälpa kommuner att komma 
ur svåra situationer och få budgeten i balans. I delegationens slutrapport konstateras det att en 
kommuns möjlighet att ta sig ur problem till stor del avgörs av dess ledarskap och av ledarnas 
förmåga att planera, utvärdera, budgetera och kräva ansvar inom verksamheten. 
Förutsättningarna i övrigt står enligt delegationen inte alls i samma fokus. En konkurrens 
mellan kommuner om invånare och näringsliv kan medföra att ekonomin utvecklas till det 
negativa, där låg skatt är en konkurrensfaktor som påverkar befolkningsutvecklingen. I det 
motsatta kan samarbete utvecklas till det positiva. Delegationen ser ett samband mellan det 

                                                 
15 Svenska Kommunförbundet (2002): Mot strömmen – en studie om inflyttare till mindre kommuner, s. 7f 
16 Arena för tillväxt (2001): Varför har vissa kommuner en god ekonomi trots en minskande befolkning?, s. 5ff 
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utökade antalet småkommuner och den utflyttning som pågår, som i sin tur förstärker en 
åldersstruktur som inte gynnar samhället. ”Det finns med största sannolikhet en smärtgräns 
för hur liten en kommun kan vara för att det ska finnas ekonomiska och andra förutsättningar 
för att bedriva en kommunal verksamhet som håller en standard som är rimlig i ett nationellt 
perspektiv.”17 Ett annat perspektiv som nämns är att de yrkesverksamma i kommunerna måste 
förändras till att bli mer yrkeskunniga och flexibla. Delegationen konstaterar att det är vanligt 
att kommuner inte inser att de verksamma människorna måste anpassas till de behov och 
resurser som finns, speciellt på de platser där neddragningar är ett måste.18 Det påpekas även 
att de kommuner som sökte stöd från Kommundelegationen inte framstått som annorlunda 
jämfört med andra kommuner vad gäller exempelvis geografiskt läge och vad de kallar 
”övriga strukturella faktorer”. De yttre förutsättningarna ansågs således inte vara en förklaring 
till varför vissa kommuner haft en negativ ekonomisk utveckling. Det framgår dock att en hög 
skattesats var vanlig bland dem som sökte hjälp.19  
 
Kommunförbundet har i sin rapport Växa och krympa forskat kring hur nära sammanbundna 
kommuners ekonomiska resultat är med dess befolkningsutveckling. I inledningen konstateras 
det att omkring 60 procent av Sveriges kommuner har lägenheter som står tomma, och då 
kommunerna kan tvingas täcka upp för hyresförluster och liknande påverkar detta resurserna 
till skola och vård i negativ riktning. Kommunala problem har lett till att närmare 100 
kommuner sökt hjälp av Kommundelegationen och/eller Bostadsdelegationen som har till 
uppgift att hjälpa kommuner att få balans i ekonomin respektive bostadssituationen. Resultatet 
visar dock på ett mycket svagt samband mellan en negativ ekonomisk utveckling och en 
minskande befolkning. Födelsenettot och flyttningar verkar ha liten inverkan på en kommuns 
ekonomi.20 Vidare förkastas även hypotesen om kommunernas överskott på lägenheter som 
orsak till en dålig ekonomi, trots faktumet att 86 kommuner sökt stöd från 
Bostadsdelegationen. Det har dock framkommit att kommuner som tappar befolkning och har 
dålig ekonomi ofta har ett geografiskt läge som inte gynnar dem, då det gäller näringspolitiskt 
svaga områden.21 Som en möjlig orsak till de svaga sambanden som visats i rapporten tas 
utjämningssystemet upp. Förbundet påpekar även möjligheten att vi ännu inte sett effekterna 
av den senaste periodens befolkningsutveckling. En viktig aspekt som tas upp är att 
kommunernas oförmåga att anpassa verksamheten efter de pengar som finns tillgängliga har 
större inverkan än man kan tro. Kommunförbundet menar avslutningsvis att det alltid krävs 
mer än en enskild faktor som förklaring till en kommuns ekonomiska situation.22 
 
På spåret - en studie om pendling och regionförstoring behandlar svenskarnas ökade 
pendling. Frågor som varför människor pendlar tas upp samt om pendlingen varierar efter var 
i landet man befinner sig. Resultaten visar att kommuner med en framgångsrik arbetsmarknad 
också har stor inpendling, liksom att pendlingen ökar med goda 
kommunikationsmöjligheter.23 Söderköping tas upp som ett exempel på en omtyckt 
boendekommun, där det är vanligt att befolkningen pendlar till Norrköping och samtidigt 
väljer att ha boendet i den mindre staden. Studien visar också att kommuner med 
Söderköpings förutsättningar vad gäller utpendling ökar befolkningsmässigt. Orter där 

                                                 
17 SOU: Kommundelegationen (Fi 1999:09), Slutrapport, s. 22 
18 Ibid. s. 23 
19 Ibid. s. 5 
20 Svenska Kommunförbundet (2000): Växa och krympa – flyttströmmarna, utjämningen och de 
kommunalekonomiska konsekvenserna, s. 9ff 
21 Ibid. s. 13 
22 Ibid. s. 14f 
23 Arena för tillväxt (2003): På spåret – en studie om pendling och regionförstoring, s. 5 

 6 
 

 



människor väljer att arbeta men inte att bo tappar invånare.24 Rapporten visar att utvecklingen 
i flera kommuner som det gått dåligt för har vänt i och med att pendlingen har ökat.25 
Pendlingen inom Östergötland har ökat, vilket exempelvis kan bero på Linköpings 
universitet.26 Studien konstaterar också att kommuner vars näringsliv präglas av industrier har 
en låg utpendling, vilket möjligtvis kan förklaras med att utpendling från industrikommuner 
aldrig varit vanligt om man tittar bakåt i tiden.27 ”Kan kommuner som vill minska sin 
sårbarhet och sitt beroende av en alltför ensidig arbetsmarknad ha som strategi att växa ihop 
med sina grannkommuner?” frågar man sig i rapporten.28 
 
1.7 Disposition 
Nästföljande kapitel innehåller uppsatsens teoretiska ansats, där de två olika perspektiven 
aktör – struktur och stat – kommun behandlas. Kapitlet avslutas med en analysram, inom 
vilken sambandet mellan teorin och uppsatsens empiri tydliggörs. Det tredje kapitlet ägnas åt 
att uppmärksamma den allmänna kommunala situationen i Sverige, liksom åt att ge läsaren en 
bild av kommunerna som är aktuella för denna studie. Avsnittet avslutas med en kortare 
sammanfattning där de två kommunernas egenskaper och förutsättningar jämförs. Uppsatsens 
fjärde kapitel innehåller en redovisning av de tolv intervjuer som genomförts under 
uppsatsens gång, som också avslutningsvis sammanfattas. I detta avsnitt bör man ha i åtanke 
att det kan vara problematiskt att skilja mellan vad som är fakta och vad som är 
intervjupersonernas egna attityder och upplevelser av den kommunala situationen. Det sista 
kapitlet består av en slutdiskussion, där empirin knyts samman med teorin, med hjälp av 
uppsatsens frågeställningar, förklaringsfaktorer och tidigare forskning.  
 

                                                 
24 Arena för tillväxt (2003), s. 17f 
25 Ibid. s. 35 
26 Ibid. s. 39f 
27 Ibid. s. 25 
28 Ibid. s. 35 
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2 Teori 
Syftet med den teoretiska ansatsen är att tydliggöra uppsatsens problemområde. Genom att 
sammankoppla de teoretiska perspektiven med fallstudien av Smedjebacken och Söderköping 
underlättas förståelsen av verkligheten. Det som eftersträvas att finna är en teori som kan 
förklara de data som samlats in. ”Vad vi ser beror på vilka frågor vi ställer, vilket teoretiskt 
perspektiv och vilka metoder vi väljer.”29 Teoretiska perspektiv som är relevanta för studien 
är aktör – strukturperspektivet och relationen stat – kommun.  
 
2.1 Aktör – struktur 
För att möjliggöra förståelsen av den samhälleliga verksamheten är relationen mellan aktör 
och struktur ett användbart analysinstrument. En aktör är en individ eller ett kollektiv som 
innehar en viss frihet och förmåga att agera. Beroende på den individuella kunskapen, viljan 
och förmågan att förstå kan denne handla på olika sätt. Aktörens påverkansmöjligheter är 
dock inte bara beroende av de personliga egenskaperna, utan även av strukturens 
uppbyggnad.30 En struktur uppkommer av aktörernas individuella och kollektiva 
beteendemönster liksom av deras verklighetsuppfattningar. Strukturer är med andra ord 
aktörernas verk, vilka aktörerna ständigt är bundna till och kan påverka. Exempel på 
samhällsstrukturer är institutioner, värdesystem, regler, rollmönster och relationer. Vissa 
strukturer uppfattas av aktörerna som omöjliga att påverka, trots att de från början var 
aktörernas produkt. Aktörer agerar inom, är beroende av och influeras av de strukturer som 
finns i samhället. Vissa strukturer kanske aktörerna inte ens är medvetna om, men påverkas 
ändå av dessa. Andra är däremot välkända eftersom de är beständiga, vilka oftast är i form av 
institutioner.31 En kommun är ett exempel på en beständig struktur, liksom lagar och politiska 
partier. Bengtsson delar upp de samhälleliga strukturerna i beteende- och idéstrukturer. Dessa 
två strukturer kan vidare delas in i tre understrukturer; den sociala, den politiska och den 
ekonomiska.32  
 
Aktörer och strukturer är beroende av varandra och påverkar varandra växelvis. Strukturerna 
är aktörernas verk som skapas genom aktörens handling och information. Aktörer agerar inom 
strukturer, och kan således genom åtgärder förändra dessa. I det omvända beskrivs 
strukturernas påverkansmöjligheter på aktören i tre kanaler.33 Den första är socialisation, 
vilken är knutet till aktörernas uppfostran och socialisering till att få grundläggande 
värderingar och bilder av verkligheten. Det är här strukturen skapar sammanhang för aktören. 
Strukturen påverkar alltså aktören genom socialisation, men det finns också en form av 
socialisation som går från en aktör till en annan. Svagare aktörer kan därmed påverkas till att 
ta över en mäktig aktörs värderingar. Den andra kanalen är information, som är en mer eller 
mindre rättvisande föreställning av den aktuella situationen och de strukturella förhållandena. 
En aktörs värderingar påverkar hur denne tar till sig information och influerar även tolkningen 
av densamma. Informationen påverkar aktörens beslut vad gäller dennes handling och åtgärd. 
Den sista kanalen som en aktör kan påverkas genom är restriktion, vilken avgör effekterna av 
den åtgärd som aktören valt. Här innefattas de begränsningar som kommer av strukturens 
uppbyggnad, som exempelvis rådande maktförhållandena eller normer. Om aktören fått 
information kring strukturens begränsningar har denne ändå en möjlighet att få de effekter han 

                                                 
29 Bengtsson Hans (1995): Förskolereformen – en studie i implementering av svensk välfärdspolitik 1985-1991, 
Lund Political Studies 86, Lund, s. 67 
30 Ibid. s. 68 
31 Lundquist Lennart (1992): Förvaltning, stat och samhälle, Studentlitteratur, Lund, s. 41ff 
32 Bengtsson, s. 68 
33 Lundquist, s. 43f 
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vill ha genom sitt agerande.34 ”Med hjälp av strömmarna från strukturer till aktörer kan vi 
klargöra inte bara vilka föreställningar aktörerna har, utan även varför de har dem. När vi 
känner till föreställningarna kan vi också förstå varför aktörerna tolkar verkligheten på det sätt 
han gör, dvs. har den information han har. Vi kan även förstå varför han väljer de åtgärder han 
gör. Slutligen kan vi klarlägga varför åtgärderna ger de aktuella effekterna.”35  
 
 
 

Aktör 
 
Individer         Kollektiv 

 
 
 
 
 
            
                                   Socialisation         Information          Restriktion 
 
  

Samhällsstruktur 
 
     Politisk    Social    Ekonomisk 

 
 
 
 

 
Figur 2:1 Relationen mellan aktörs- och strukturnivåerna36 

 
 
 
Figuren ovan beskriver alltså aktörer som individer och kollektiv, som påverkar strukturerna 
genom sina värderingar och handlingar. Samhällsstrukturen, som har ett politiskt, socialt och 
ekonomiskt innehåll, påverkar i sin tur aktören genom socialisation, information och 
restriktion.  
 
Det är även viktigt att påpeka att vissa fenomen både kan inta formen av aktör och struktur. 
Då en kommun agerar mot staten eller mot andra kommuner fungerar den som en aktör. 
Kommunen kan vidare vara en struktur för aktörer, som politiker och tjänstemän, som verkar 
på den lokala nivån. Detta dubbelagerande problematiserar analysen.37  
 
Den kommunala verksamheten påverkas av aktörernas värden av vad som är gott eller ont, 
effektivt eller ineffektivt. Aktör – strukturmodellen underlättar förståelsen i och med att den 
kan utformas så att den inbegriper helheten.  Fördelen med ett helhetsperspektiv är enligt 
Lundquist att det utöver aktören och strukturen finns ytterligare faktorer i omgivningen som 
kan påverka relationen mellan de två förstnämnda. Det kan även antas att detta nätverk vidare 
endast är ett fragment av ytterligare ett sammanhang av större art.38 Nätverk är relationen 
mellan olika aktörer och kan vara formella eller informella. Relationen kan vara inom en 
organisation eller mellan större aktörer. Även relationen till omgivningen ingår i nätverket.39  

                                                 
34 Bengtsson, s. 68 och Lundquist, s. 44 
35 Lundquist, s. 44 
36 Bengtsson, s. 69 
37 Ibid. 
38 Lundquist, s. 39ff 
39 Bengtsson, s. 70f 
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Strukturerna är avgörande för vad aktörerna kan uppnå, men också för värdet av olika 
egenskaper. Egenskaper värderas olika beroende på vilket samhälle du lever inom, då det 
exempelvis krävs olika saker i ett högindustrialiserat samhälle och ett jordbrukssamhälle. I 
och med att aktörerna har olika egenskaper behandlar strukturerna dem olika, vilket både kan 
vara en för- och nackdel för aktören i fråga. Vid en snabb förändring eller omstrukturering 
tydliggörs värdena. Bengtsson menar att det är av stor betydelse att samhällsförändringar 
beaktas i samband med aktör – strukturmodellen. Den struktur som aktörerna verkar inom kan 
av olika anledningar komma att förändras. Statliga beslut förändrar kommunens struktur, 
genom exempelvis nya resursfördelningar. Aktörer har ett inflytande på en organisations 
utformning. Då aktörer interagerar förändras organisationen. Aktörer handlar efter att ha 
tolkat olika fenomen. Tolkningen av fenomenets innebörd påverkas av samhället vi lever i. 
Av dessa anledningar är det av betydelse att försöka förstå aktörers ageranden istället för att 
ägna sig åt beteendeobservationer. Detta är viktigt att ha i åtanke vid en analys av varför en 
aktör handlade som han gjorde.40  
 
Pierre framhäver att kommuner strävar efter att dra ner på kontakterna med de aktörer som de 
får mindre tillbaka av, i jämförelse med vad de utför i gengäld. Framför allt gäller detta 
förhållningssätt kommunernas relation till staten, men samma sak påvisas i relationen mellan 
kommunen och näringslivet. Gamla bruksorter tenderar idag ha liten kontakt med bruket, 
medan man aktivt söker kontakt med diverse andra företag. Enligt Pierre ser inte kommunen 
att de får ut något av att ha kontakt med bruket, medan de i andra företag ser större potential. 
Ett varierat och utökat näringsliv ses som något som erbjuder större resurser.41 Pierre berör 
samtidigt att ett ökat samarbete med näringslivet medför att kommunens suveränitet minskar. 
Näringslivet får en så central position att den lokala politiska ekonomin kommer vara helt 
beroende av näringslivets vilja att agera eller inte agera. Vid ett aktivt samarbete och 
lyhördhet aktörerna emellan kan effekterna bli positiva, men om näringslivet fokuseras på 
dess egna intressen kan övrig lokal verksamhet bli lidande.42 
 
2.2 Stat – kommun 
Ansvarsfördelningen mellan stat och kommun är idag otydlig. Som följd av detta har 
relationen mellan dessa två kommit att präglas av frågor kring ekonomi och vem som bär 
ansvaret för nationella och kommunala problem som arbetslöshet, negativa 
befolkningsförändringar och ekonomiska underskott. I denna uppsats behandlas 
förutsättningar kring kommunala problem inom exempelvis nämnda områden, vilket innebär 
att relationen stat – kommun är av högsta relevans. 

2.2.1 Kommunal självstyrelse 
Kommunernas befogenheter regleras i kommunallagen, speciallagar och även i vissa 
särlagar.43 Kommunernas befogenheter gentemot staten regleras i vad man kallar den 
allmänna kompetensen, som innebär att kommunerna har rätt att råda över frågor inom dess 
område som är i allmänhetens intresse, då inte staten eller annan aktör ska hantera frågan.44 
Den specialreglerade kompetensen innebär att kommunerna ansvarar för exempelvis 
utbildningen inom dess territoriella område, men att de ändå inte har fria händer att bestämma 
över den totala utformningen. Kommunerna har således vissa obligatoriska uppgifter att 
                                                 
40 Bengtsson, s. 70f 
41 Pierre Jon (1994): Den lokala staten – Den kommunala självstyrelsens förutsättningar och restriktioner, 
Almqvist & Wiksell Förlag AB, Göteborg, s. 178 
42 Ibid. s. 91 
43 Gustafsson Agne (1999): Kommunal självstyrelse, SNS Förlag, Stockholm, s. 93 
44 Ibid. s. 95ff 
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utföra, samtidigt som möjligheten att komplettera dessa efter egna intressen finns.45 Genom så 
kallade särlagar kan staten ge kommuner och landsting en utökad möjlighet att själva hantera 
vissa frågor.46  
 
Hjelmqvist menar att kommunal självstyrelse som begrepp är ”en grundläggande, normativ 
idé och princip om relationen mellan stat och kommunen”.47 Självstyrelsen innebär att 
kommunen har bestämmanderätt över den egna verksamheten. Relationen mellan stat och 
kommun har beskrivits som en kombination av styrning och samverkan, men även enligt 
följande: ”Inom de ramar som måste uppställas för att tillgodose nationella intressen bör 
kommuner och landstingskommuner ha stor frihet att själva fastställa sin 
verksamhetsinriktning samt välja sättet att uppnå de uppställda målen och utforma sin 
verksamhet”.48 Hjelmqvist påpekar dock att det är omöjligt att konkret dela på kommun och 
stat eftersom riksdag och regering måste kunna föra en övergripande politik för hela Sverige. 
”Staten måste alltid ha möjligheten att, då det nationella intresset så kräver, gripa in och 
genom lagstiftning eller på annat sätt inskränka den kommunala handlingsfriheten. I den 
meningen är den kommunala självstyrelsen villkorlig”.49 Det framhålls att fördelningen av 
arbete och befogenheter mellan stat och kommun måste anpassas efter 
samhällsutvecklingen.50  
 
Hjelmqvist framhåller två modeller som speglar kommunens roll i modern tid. Den första 
kallas kommunernas självstyrelsemodell. Här återfinns det traditionella förhållandet mellan 
stat och kommun, där de två parterna är åtskilda. I denna modell är statens uppgift att bevaka 
kommunernas verksamhet, samtidigt som det kommunala området inte får inkräktas. I 
självstyrelsemodellen är det tämligen lätt att fördela uppgifterna mellan stat och kommun. 
Den andra modellen är de central-lokala relationernas integrationsmodell, där stat - 
kommunrelationen definieras i det motsatta i förhållande till den föregående modellen. 
Ansvarsfördelningen är här flexibel och måste kunna justeras om särskilda behov föreligger. 
Det påpekas att de båda modellerna kan innehålla statlig övervakning, men också ömsesidig 
samverkan. Hjelmqvist framhåller att kommunernas uppgifter inte längre endast fokuserar 
kring dess kommunmedlemmar, utan menar att kommunerna även är med i uppbyggnaden av 
samhället i stort.51 

2.2.2 Styrning och samverkan 
Styrning berör i allra högsta grad relationen mellan stat och kommun, då staten har flera 
styrmedel att tillgå och på så sätt kan påverka den kommunala situationen. Tre 
styrningsmodeller som är relevanta i detta sammanhang är regelstyrning, anslagsstyrning och 
informationsstyrning.52 Regelstyrning är en form av direkt styrning, där lagar och 
förordningar är viktiga styrmedel. Denna form av styrning är generell och den vanligaste 
varianten i stora organisationer. Anslagsstyrning är däremot en indirekt form av styrning, och 
kan vara specifik eller generell. Här tilldelas förvaltningen pengar från statligt håll, för att 
kunna verkställa den direkta styrningen. Anslagen som kommunen får ska räcka till 
driftskostnader i form av löner och utrustning, liksom till verksamhet som sjukvård och 
                                                 
45 Gustafsson, s. 20 
46 Ibid. s. 102 
47 Hjelmqvist Ingvar (1994): Relationer mellan stat och kommun, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms 
universitet, s. 3 
48 Regeringens skrivelse 1984/85:202, i Hjelmqvist s. 1 
49 Ibid. 
50 Hjelmqvist, s. 3 
51 Ibid. s. 15f 
52 Ibid. s. 18 
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underhåll. I de fall där villkor följer med anslagsstyrning räknas villkoren till regelstyrning. 
Informationsstyrning är ytterligare en indirekt styrning som även den kan vara specifik eller 
generell. Staten kan använda informationsstyrningen mot kommuner för att exempelvis 
påverka dess förvaltningskultur, där utbildning av offentliga tjänstemän är en variant. De två 
förstnämnda styrningsformerna är vanligtvis formella medan informationsstyrning ofta är 
informell. Påverkan på förvaltningen kan ske i informella former, genom exempelvis 
uttalanden i massmedia eller privata kontakter.53  
 
Det är ett faktum att grundförutsättningarna kring kommunernas indelningar och 
verksamheter bestäms av staten i form av olika lagar som beslutats på central nivå. I och med 
att det övergripande ansvaret för den samhällsekonomiska stabiliteten ligger inom statens 
område medför detta att ekonomin blir ett styrmedel för staten gentemot kommunerna. 
Statsbidrag betalas till kommunerna för att obligatoriska eller enligt staten önskvärda åtgärder 
ska genomföras. Hjelmqvist menar att utjämningsbidragets införande innebar att statens 
ekonomiska styrning avtagit, men framhåller även att styrningen ökade i och med de 
specialdestinerade statsbidragen som kan användas som finanspolitiska åtgärder. En 
åtstramning av statbidrag till kommunerna påverkar naturligtvis kommunernas ekonomi, och 
blir således ett möjligt statligt verktyg. Grundlagarna, den ekonomiska politiken, det 
regionalpolitiska stödet och den fysiska planeringen är exempel styrmedel som ger staten 
möjlighet att kontrollera kommunerna och deras verksamhet.54 ”I vilken utsträckning 
statsbidragen täcker kommunens faktiska kostnad för en viss verksamhet, beror dels på 
kommunens politiska och administrativa ambitionsnivå, dels på statsmakternas beslut om 
graden av sådan kostnadstäckning.”55 
 
Pierre framhäver att kommunernas självständighet är beroende av flera förutsättningar för att 
den ska fungera som önskat. ”En svag ekonomi urholkar den formella kommunala 
självstyrelsen, dels genom att den hindrar kommunerna att bedriva sådana verksamheter som 
de formellt sett är tillåtna att driva, dels genom att den tvingar kommunerna att använda lokalt 
mobiliserade resurser för reglerade verksamheter…”56 
 
I och med kommunernas utökade uppgifter har alltså beroendet mellan stat och kommun ökat. 
Staten är exempelvis beroende av det kommunala verkställandet och kommunerna är 
beroende av den statliga finansieringen. Med landstingen inräknade är kommunernas 
verksamhet numera det dubbla mot statens. Enligt Hjelmqvist präglas relationen stat – 
kommun av styrning från statens sida, men även av samspel parterna emellan. 
Samhällsplaneringen är ett område där kommunerna och staten möts. Styrningen från statens 
sida har vidare kommit att förändras genom åren. Att antalet kommuner minskat drastiskt i två 
omgångar innebär enligt Hjelmqvist att styrningen ökat. Hopslagningarna av kommuner 
påvisas dock ha skapat förutsättningar för en minskad statlig styrning inom vissa områden. 
Styrningen har också minskat i och med utvidgningen av kommunernas allmänna kompetens 
liksom i och med att kommunerna har större frihet att forma dess organisation.57 Det 
framhålls att den ökade kommunaliseringen av samhällelig verksamhet medför att 
kommunernas inflytande ökat, ”men till ett visst ekonomiskt pris”, då det ekonomiska 

                                                 
53 Lundquist, s. 79ff 
54 Hjelmqvist, s. 10ff 
55 Pierre Jon (1991): Självstyrelse och omvärldsberoende, Studentlitteratur, Lund, s. 20 
56 Pierre (1994), s. 88 
57 Hjelmqvist, s. 13f 

 12 
 

 



ansvaret över en stor del av den offentliga servicen ligger på kommunernas bord. Det handlar 
här om en form av resursutbyte.58  
 
Pierre framhåller att kommunerna strävar efter att minska samarbeten som ger ett negativt 
resursutbyte. Detta gäller samarbeten med olika aktörer, och även med staten. De statliga 
bidragen är en inkomst av stor betydelse för den kommunala verksamheten, men har samtidigt 
rollen som styrmedel. Staten har fortfarande relativt stora möjligheter att styra trots att 
statsbidragen minskar. Med anledning av neddragningen av statsbidrag har det varit 
nödvändigt för kommunerna att finna andra ”resursmobiliseringsstrategier”. Pierre menar att 
detta kan ha bidragit till att kommunerna numera hyser mindre respekt för regleringar från 
statligt håll.59 En förändrad strategi för få resurser, som följd av nedskärningar i statsbidrag, 
kan vara höjda avgifter. Pierre påtalar även det kommunala alternativet att sälja tillgångar 
eller hyra ut lokaler för att få mer pengar. Kommunens utgifter kan minskas genom att 
samhället, i form av kooperativ, föreningar och privata företag, tar över ansvaret för en del 
service. Pierre menar att det finansiella beroendet både har en positiv och negativ sida. Det 
positiva är att resursmobiliseringen kommer från flera källor, då nedskärningar inom ett 
område i alla fall till viss del kan kompenseras genom resurser från andra områden. Det 
negativa med beroendet är att statsbidragens är av så stor betydelse för den kommunala 
verksamheten, samtidigt som kommunerna inte alltid kan influera dessa.60  
 
Intresset från politikernas sida att väljas om till förtroendeuppdrag minskar enligt Pierre för 
varje år som går. En anledning anses vara att många politiker på den kommunala nivån 
tvingas kombinera sitt uppdrag med ett heltidsarbete, vilket i förlängningen innebär att tiden 
inte räcker till. Om omsättningen bland en kommuns politiker är stor bidrar det till att 
kommunens styrande organ får en lägre stabilitet liksom en lägre kunskapsnivå. En hög 
omsättning innebär också att det inte går att föra en långsiktig politik. Om politiker kommer 
och går tappar partierna sin specialisering, vilket leder till att politiken på den lokala nivån 
blir osäker. Problem av detta slag innebär att möjligheten för kommunen att lösa övriga 
problem minskar.61 Samarbete med andra kommuner eller ytterligare aktörer ses enligt Pierre 
som en möjlig utväg för att effektivisera resurser. Inom vissa områden som brandförsvar 
fungerar ett samarbete bra, liksom inom andra områden där det finns stordriftsfördelar. Inom 
exempelvis näringslivet förekommer däremot en viss konkurrens kommunerna emellan.62 
 
2.4 Analysram 
Analysramen består av de teoretiska delar som kommer att ligga till grund för den empiriska 
studien och slutdiskussionen. Ramen bygger på teoretiska faktorer som är av betydelse 
undersökningen. 

2.4.1 Aktör – struktur  
En aktör är en individ eller ett kollektiv som har en vilja och en handlingsförmåga. Aktörer 
skapar strukturer, är beroende av dem och kan även påverka dem. Förmågan att agera 
påverkas av strukturens uppbyggnad och av de personliga egenskaperna. En struktur skapas 
av aktörens beteendemönster och verklighetsuppfattningar. Trots att strukturerna är aktörernas 
verk uppfattas vissa strukturer ur aktörens synvinkel som omöjliga att påverka. Lundquist 

                                                 
58 Pierre (1994), s. 142 
59 Ibid. s. 178 
60 Pierre (1991), s. 24 
61 Pierre (1994), s. 143 
62 Ibid. s. 156ff 
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menar att institutioner, värdesystem, regler, rollmönster och relationer är exempel på 
samhällsstrukturer.  
 
Ett objekt kan både inneha formen av aktör och struktur. Kommunen är ett tydligt exempel på 
detta. På den lokala nivån är kommunen en struktur där aktörer som politiker och tjänstemän 
möts. Kommunen kan dock i relation med andra kommuner vara en aktör. Även kommuner 
och staten kan agera aktörer mot varandra.  
 
Det är inte bara aktören som påverkar strukturen, utan strukturen kan i sin tur påverka aktörer. 
Samhällsstrukturen innehåller en politisk, en social och en ekonomisk understruktur, och kan 
genom socialisation, information och restriktion påverka aktören. De tre sistnämnda 
påverkansströmmar kan vara användbara verktyg vid klargörandet av en aktörs 
föreställningar, varför de har dessa och hur det kommer sig att aktören tolkar verkligheten 
som denne gör. Tolkningen av verkligheten har ett tydligt samband med aktörens 
informationskälla. Bengtsson framhåller att det viktiga ligger i att försöka förstå varför en 
aktör agerar som den gör, istället för att bara observera ett beteende.  
 
Strukturerna är avgörande för vad aktörerna kan uppnå, men också för värdet av olika 
egenskaper. Egenskaper värderas olika beroende på vilket samhälle och struktur du är lever 
inom. Det krävs olika saker i ett tekniksamhälle och ett jordbrukssamhälle. Aktörernas skilda 
egenskaper medför att strukturerna behandlar dem olika, och värdena tydliggörs vid en snabb 
förändring eller omstrukturering.  
 
Förändringar är relevanta i samband med relationen mellan aktör och struktur. Om samhället 
förändras på något sätt under perioden medför detta en förändring i den struktur som 
aktörerna verkar inom. Detta kan gälla statliga beslut kring förändrade utjämningssystem 
likaväl som kommunala förändringar inom exempelvis den politiska ledningen. Att vissa 
kommuner har en positiv trend medan andra har en negativ kan ha att göra med just 
samhälleliga förändringar som påverkat strukturen. Det kan även ha att göra med 
påverkansströmmarna mellan aktören och strukturen. En organisation kan komma att 
förändras då aktörer interagerar.  
 
En kommun minskar samarbetet med aktörer som resulterar i negativa resursutbyten. Detta 
förhållningssätt gäller mellan kommun och stat men också i dess förhållande till näringslivet.  
Om näringslivet får en alltför central plats i samhället medför det att kommunens suveränitet 
minskar. Den lokala politiska ekonomin kommer således vara helt beroende av näringslivets 
vilja att agera. Vid ett aktivt samarbete mellan aktörerna kan effekterna bli fördelaktiga, men 
om näringslivet fokuseras på dess egna intressen kan övrig verksamhet bli lidande. 
 
Möjliga aktörer i denna uppsats är: politiker, tjänstemän, företagare och näringsliv, fackliga 
organisationer, kommun och stat. Möjliga strukturer är: kommun, stat, samarbeten, näringsliv, 
samhällets värderingar och roller. Brukssamhället är en struktur, och företagarsamhället en 
annan, där olika egenskapers värde bedöms olika. Även borgerlighet och socialdemokrati kan 
utgöra olika strukturformer.  

2.4.2 Stat – kommun 
Kommunernas situationer påverkas i högsta grad av relationen till staten. Förhållandet är 
komplext och innehåller exempelvis både styrning och samverkan. Genom den kommunala 
självstyrelsen har kommunerna stora befogenheter och ansvarsområden, men staten har 
samtidigt rätt att föra en övergripande politik för landet. Riksdag och regering kan således 
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gripa in och på något sätt inskränka kommunernas handlingsfrihet om det krävs av det 
nationella intresset. Självstyrelsen är med andra ord inte alltid självklar. Det uppstår problem 
då ansvarsområdena inte är tydligt fördelade mellan staten och kommunerna. 
 
Det finns en stark styrning riktad mot kommunerna från statligt håll. Det minskade antalet 
kommuner kan sägas ha medfört en större möjlighet för staten att styra den kommunala 
verksamheten. Styrning kan ske genom regelstyrning, anslagsstyrning och 
informationsstyrning. Pierre framhåller dock att kommunerna strävar efter att minska 
samarbeten som ger ett negativt resursutbyte. De statliga ekonomiska bidragen används som 
styrmedel, och det finns en risk att de verkställande kommunerna inte får tillräckliga 
ekonomiska möjligheter för att kunna göra verklighet av beslutet. Följden av de otillräckliga 
anslagen blir att respekten för de statliga reglerna avtar. ”En svag ekonomi urholkar den 
formella kommunala självstyrelsen…”63 Här riskerar den kommunala situationen att bli mer 
ansträngd, vilket leder till frustration. Det blir således nödvändigt för kommuner finna andra 
strategier för att få resurser, genom exempelvis höjda avgifter. Ett sätt att minska de 
kommunala kostnaderna är enligt Pierre att öka det civila samhällets serviceansvar, i form av 
kooperativ och privata företag. Samarbete med andra kommuner eller ytterligare aktörer ses 
enligt Pierre som en möjlig utväg för att effektivisera resurser. Målstyrningens framfart 
medför att det kommunala inflytandet ökar, samtidigt som risken är att de förlorar ekonomiskt 
på det. I och med kommunernas utökade uppgifter har alltså beroendet mellan stat och 
kommun ökat. Staten är beroende av det kommunala verkställandet och kommunerna är 
beroende av den statliga finansieringen.  
 
Pierre belyser även problem som följer med en hög politisk omsättning. Kommunens styrande 
organ får därigenom en lägre stabilitet liksom en lägre kunskapsnivå, och det går inte heller 
att föra en långsiktig politik. Partierna förlorar sin specialisering om de aktiva kommer och 
går vilket gör att politiken på den lokala nivån blir osäker. Problem av detta slag innebär att 
möjligheten för kommunen att lösa övriga problem minskar. 
 
Relationen mellan stat och kommun framkommer i min studie i samband med exempelvis 
ökade kommunala ansvarsområdet genom införandet av LSS, som kommunerna upplever inte 
finansieras tillräckligt från statligt håll. Stat - kommunmodellen är även aktuell i samband 
med Smedjebackens stöd från Kommundelegationen och Bostadsdelegationen.  
 

                                                 
63 Pierre (1994), s. 88 
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3 Kommunfakta 
 
3.1 De svenska kommunernas situation 
Den senaste tiden har den kommunala verksamheten präglats av besparingskrav, höjda skatter 
och nedtagna ambitionsnivåer. Av Sveriges kommuner gick 67 procent med förlust 1999.64 
Hela 208 kommuner minskade befolkningsmässigt mellan 1995 och 2000.65 Sedan 1990-talet 
har det blivit tydligare att det är stora skillnader mellan olika regioner i Sverige. Både 
verksamheter liksom en allt större del av befolkningen drar sig till storstadsregionerna, på 
bekostnad av landets övriga delar.66 De ekonomiska problemen beror inte huvudsakligen på 
den svaga konjunkturen utan snarare på att kostnaderna för exempelvis handikappomsorgen 
och avtalspensioner ökat. Svenska Kommunförbundet menar att de ekonomiska svårigheterna 
är problem som inte kommer att försvinna i och med en konjunkturuppgång. Även vid en 
bättre konjunktur måste besparingarna och skattehöjningarna fortsätta för att kommunernas 
intäkter och kostnader ska komma i balans. Totalt visade kommunerna och landstingen ett 
underskott på omkring en miljard kronor för 2003. Kommunförbundet spår en större 
tillväxtökning 2004, men menar att arbetsmarknaden inte kommer att märka av den positiva 
trenden inom den närmaste tiden. Samhällsekonomin ser ut att vara på väg uppåt samtidigt 
som kommunerna sparar in på sin verksamhet och höjer skattenivån. Trots detta förutspår 
Svenska Kommunförbundet att kommunerna har ett totalt underskott på närmare tio miljarder 
i slutet på år 2004.67  
 
Från januari 1998 gäller en ny lag kring kommunernas ekonomiska redovisning, som inte 
kom att tillämpas förrän räkenskapsåret 2000.68 Lagstiftningen innebär att kommunerna måste 
ha sin budget i balans. 1991 togs detta krav bort, vilket innebar att kommunerna inte behövde 
ta upp i sin årsredovisning hur man planerade att handskas med sitt över- eller underskott i 
kommande års budget. Anledningen till kravets återinförande var att många kommuner fick 
ekonomiska problem, då det för en del gick så långt att de finansierade sin löpande 
verksamhet genom lån.69  
 
Tanken med skatteutjämningssystemet är att jämställdheten mellan kommuner och landsting 
ska öka då det gäller ekonomiska förutsättningar. Möjligheterna ska vara desamma, oavsett 
strukturella förhållanden. Systemet går ut på att kommunerna och landstingen antingen 
tilldelas eller får betalar en summa pengar, beroende på om de har bättre eller sämre 
skattekraft och strukturella förhållanden än riksgenomsnittet. 2004 omfördelas 19 miljarder 
kronor, endast vad gäller kommunerna.70 För bidragsåret 2004 får över 81 % av landets 290 
kommuner inkomstutjämningsbidrag, medan övriga betalar en avgift. Omkring 54 % av 
kommunerna tilldelas kostnadsbidrag.71  
 
Utjämningssystemet har justerats vid flera tillfällen. 2004 verkställdes en ny och fristående 
del av utjämningssystemet angående kommunernas LSS-kostnader (Lagen om stöd och 
service för vissa funktionshindrade). ”LSS-verksamheten är ojämnt fördelad över landet och 
kostnadsspridningen är mycket stor mellan kommunerna. Utjämningssystemet ska stimulera 

                                                 
64 Svenska Kommunförbundet (2000), s. 19 
65 Ibid. s. 49 
66 Svenska Kommunförbundet (2002), s. 7 
67 Svenska Kommunförbundet: Kommunernas ekonomiska läge – maj 2004, s. 4ff 
68 Gustafsson, s. 267 
69 Ibid. s. 267ff 
70 Ibid. s. 8 
71 SCB: Statsbidrag och inomkommunal utjämning – bidragsåret 2004, s. 2 
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kommuner, som har lite verksamhet i förhållande till invånarantalet, att bygga upp en egen 
basverksamhet. På så sätt får personer med funktionshinder större möjlighet att välja 
bostadsort.”72 Ett förslag om ett nytt utjämningssystem från 2005 är också under behandling.73 
 
3.2 Smedjebacken 

3.2.1 Geografiskt läge  
Smedjebackens kommun är belägen i den södra delen av Dalarnas län, där angränsande 
kommuner är Ludvika, Fagersta, Hedemora, Borlänge och Säter. Ludvika ligger omkring en 
mil från Smedjebacken och är således den närmaste staden. Större städer som finns i närheten 
är Borlänge och Falun, och även Västerås och Örebro.74 Den sistnämnda staden har ett 
universitet och övriga har högskolor.75 

3.2.2 Politiskt styre 
Socialdemokraterna är det största partiet som har 17 av de 35 mandaten i 
kommunfullmäktige. Partiet regerar tillsammans med vänsterpartiet som har tre mandat. 
Moderaterna är det största borgerliga partiet med sina fem mandat och innehar således också 
oppositionsrådsposten. Miljöpartiet har tre mandat i fullmäktige, folkpartiet två och 
kristdemokraterna ett. Av kommunfullmäktiges ledamöter är 37 procent kvinnor.76  

3.2.3 Ekonomi  
Kommunen har 2004 den fjärde högsta kommunalskatten i Sverige77, som ligger på totalt 
33,59 procent. Dalarnas län ligger 2004 på 33,23 procent medan genomsnittet för riket är 
31,54.78 Efter minst åtta år av underskott i budgeten79 visade Smedjebacken ett överskott på 
1,6 miljoner kronor år 2003.  Kommunen träffade 1999 avtal med staten via 
Kommundelegationen, där parterna först avtalade att kommunen skulle få en balans i 
budgeten 2002, vilket Smedjebacken inte kunde hålla. Detta år hade Smedjebacken ett 
underskott på hela 17,8 miljoner, som enligt kommunen berodde på utökade kostnader inom 
skola och LSS. Den ökade efterfrågan på barnomsorg som en följd av reformen om maxtaxa, 
ansågs vara ytterligare en anledning. Därefter ingicks ett nytt statligt avtal om att nå 
ekonomisk balans 2004, vilket kommunen alltså redan åstadkom 2003.80 I enlighet med 
avtalet tilldelas därför kommunen ett engångsbidrag från staten på närmare 18 miljoner.81  
 
Smedjebackens långfristiga lån ligger på 244 miljoner kronor och de kortfristiga på 45 
miljoner.82 Medeltalet för låneskulden i Sverige är 20 683 kronor per invånare. I 
Smedjebacken ligger skuldnivån på 25 999 kronor.83  

                                                 
72 SCB: Årsbok för Sveriges kommuner 2004, s. 14 
73 Svenska Kommunförbundet (2004), s. 29 
74 Kartbolagets hemsida: Dalarnas län (hämtat 040601) 
75 Högskoleverkets hemsida: Universitet och högskolor i Sverige (hämtat 040601) 
76 Smedjebackens kommuns hemsida: Kommunfakta 2004; Mandat i kommunfullmäktige 
77 SCB:s hemsida: Kommunalskatterna 2004 (hämtat 040423) 
78 Smedjebackens kommuns hemsida: Kommunfakta 2004; Kommunalskatt m.m. 2004 
79 Smedjebackens kommun: Årsredovisningar 1999-2002 
80 Smedjebackens kommun: Årsredovisning 2003, s. 5 
81 Nya Ludvika Tidning: Smedjebacken får 17,8 miljoner, 040616 
82 Smedjebackens kommun: Årsredovisning 2003, s. 6 
83 SCB: Årsbok för Sveriges kommuner 2004, s. 59ff 
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3.2.4 Befolkningens sammansättning   
År 2003 tillhörde 11012 personer Smedjebackens kommun.84 Mellan 1950 och 1965 steg 
befolkningen med över sex procent till 13469 personer, men mellan 1990 och 2003 ägde en 
större förändring rum. Befolkningen minskade då med 17 procent, från 13282 till 11012 
personer.85  
 
Av befolkningen är 49,4 procent kvinnor och 50,6 procent män86 och Smedjebacken har en 
äldre befolkning än genomsnittskommunen. Få invånare är i åldern 0-6 år, medan 
Smedjebacken ligger över genomsnittet i alla åldrar från 45 år och uppåt.87 Barnafödandet har 
sjunkit från 2,4 barn per kvinna 1995 till 1,3 2003.88 Kommunen visade ett födelseunderskott 
på 78 personer 200389 och ett underskott vad gäller flyttningar på 68 personer. Av dem som 
valde att lämna Smedjebacken var 31 procent i unga personer i åldrarna 18-24 år.90  
 
Sett till utbildningsnivån ligger kommunen procentuellt sett högre än både länet och riket vad 
gäller förgymnasial och gymnasial utbildning, vilket innebär att färre invånare har 
eftergymnasial utbildning. Skillnaden i eftergymnasial utbildning är stor, då totalt 18 procent 
av invånarna har sådan i Smedjebacken, 25 procent i länet och hela 32 procent i landet. Det är 
övergripande fler kvinnor än män som har den högre utbildningen.91  

3.2.5 Näringsliv och arbetsmöjligheter 
Den ledande näringsgrenen är tillverkning och utvinning inom vilken 32 procent av 
befolkningen arbetar. Genomsnittssiffran för riket stannar på 18 procent. Den gren som 
kommer på andra plats är vård och omsorg på 17 procent. Siffran ligger på jämförbar nivå 
med genomsnittet för riket. Yrken inom handel, kommunikation och företagstjänster är 
betydligt vanligare i Sverige i stort än vad det är i Smedjebacken.92 
 
Den största arbetsgivaren är kommunen med 780 anställda93 som följs av stålverket Fundia 
Special Bar AB som under 1990-talet fick genomgå större omstruktureringar. Innan 
nedskärningarna var Fundia Smedjebackens största arbetsgivare. Som mest var det över 1300 
anställda, vilket har minskat till omkring 360 idag. En annan arbetsgivare som haft stor 
betydelse är den mekaniska verkstaden Morgårdshammar AB. Som mest var 650 personer 
anställda, vilket sjunkit till 85 personer.94 Totalt fanns det 76 företagare i eget aktiebolag år 
2002 och ytterligare 214 egenföretagare. Att män bildar företag är betydligt vanligare än att 
kvinnor gör det.95  
 
Arbetslösheten ligger på totalt åtta procent. Fem procent är öppet arbetslösa och tre procent i 
arbetsmarknadsåtgärder. Den totala arbetslöshetssiffran för länet är sju procent och den för 
riket sex procent. 15 procent av invånarna i åldern 20-24 år är utan arbete, vilket motsvaras av 

                                                 
84 Smedjebackens kommuns hemsida: Kommunfakta 2004; Befolkningsförändring 1993-2003 
85 SCB:s hemsida: Befolkningsstatistik: Folkmängden i Sveriges kommuner 1950 – 2001 (hämtat 040423) 
86 SCB:s hemsida: Befolkningsstatistik: Folkmängd i riket, län och kommuner efter kön och ålder 31/12/2003 
(hämtat 040419) 
87 Smedjebackens kommuns hemsida: Kommunfakta 2004; Folkmängd 31 december 2003 
88 Smedjebackens kommuns hemsida: Kommunfakta 2004; Födda barn per kvinna 1993-2003 
89 Smedjebackens kommuns hemsida: Kommunfakta 2004; Födda och döda 2003 
90 Smedjebackens kommuns hemsida: Kommunfakta 2004; Flyttningar 2003 
91 Smedjebackens kommuns hemsida: Kommunfakta 2004; Befolkning efter utbildningsnivå 31 december 2003 
92 Smedjebackens kommuns hemsida: Kommunfakta 2004; Arbetstillfällen 2002 
93 Intervju: Nilsson Leif (s), kommunalråd i Smedjebacken, 040609 
94 Intervju: Silfverin Lennart, näringslivschef i Smedjebacken, 040615 
95 Smedjebackens kommuns hemsida: Kommunfakta 2004; Egenföretagare 2002 
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nio procent på riksnivån.96 Kommunens nettopendling låg 2002 på minus 1301 personer. 
Arbete på annan ort är vanligt då 2065 personer pendlade ut samma år. Av dessa åker 69 
procent till andra kommuner i länet.97 
 
3.3 Söderköping 

3.3.1 Geografiskt läge 
Söderköpings kommun är belägen nära östkusten och är en del av Östergötlands län. 
Angränsande kommuner är Valdemarsvik, Åtvidaberg, Linköping och Norrköping. Den 
närmaste staden är Norrköping98 och det närmaste universitetet återfinns i Linköpings 
universitet som är fördelat mellan Linköping och Norrköping.99  

3.3.2 Politiskt styre  
En borgerlig majoritet styr kommunen genom moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och 
kristdemokraterna. Moderaterna besitter kommunalrådsposten. I kommunfullmäktige har 
dessa partier tillsammans 24 av 45 mandat. Socialdemokraterna är det enskilt största partiet 
med 16 mandat. I fullmäktige är 40 procent kvinnor. 100   

3.3.3 Ekonomi  
Söderköpings totala kommunalskatt år 2004 är 30,85 procent, vilket är strax under länssnittet 
på 30,87 och även under rikssnittet på 31,51 procent.101 Söderköping återfinns bland de 40 
kommuner som har lägst kommunalskatt i landet.102 Efter fem år av överskott i budgeten103 
visade Söderköping 2003 ett underskott på närmare tio miljoner kronor. Som anledning till 
detta anges att skatteintäkterna blivit lägre än förväntat, trots befolkningstillväxten. Statens 
inflytande på ekonomin tas också upp som ett problem. ”Ett par belysande exempel på 
statsmaktens inflytande på den kommunala ekonomin är barnomsorgsreformen med maxtaxan 
och LSS-lagstiftningen. Båda är exempel på reformer där riksdag och regering inte fullt ut 
kompenserat kommunen för de ökade kostnader som reformerna medfört. Detta betyder att en 
stor del av kommunens finansiering och ålagda åtaganden ej kan påverkas genom egna 
kommunala beslut.”104  
 
Kommunen har en långfristig låneskuld på 124 miljoner.105 De kortfristiga skulderna på 74 
miljoner tillkommer.106 Medeltalet för den sammanlagda låneskulden i Sverige är 20 683 
kronor per invånare, och i Söderköping är skuldnivån 15 036 kronor.107  

                                                 
96 Smedjebackens kommuns hemsida: Kommunfakta 2004; Arbetssökande 
97 Smedjebackens kommuns hemsida: Kommunfakta 2004; Pendling 2002  
98 Kartbolagets hemsida: Östergötlands län (hämtat 040601) 
99 Högskoleverkets hemsida: Universitet och högskolor i Sverige (hämtat 040601) 
100 Söderköpings kommuns hemsida: Mandat i kommunfullmäktige (hämtat 040518) 
101 Söderköpings kommuns hemsida: Kommunfakta 2004; Kommunalskatt m.m. 2004 
102 SCB:s hemsida: Kommunalskatterna 2004 (hämtat 040423) 
103 Söderköpings kommun: Årsredovisningar 1998-2002 
104 Söderköpings kommun: Årsredovisning 2003, s. 6 
105 Ibid. s. 24 
106 Ibid. s. 34 
107 SCB: Årsbok för Sveriges kommuner 2004, s. 59f 
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3.3.4 Befolkningens sammansättning 
Söderköping har länge haft en befolkningstillväxt. 1950 låg befolkningen på 10632 invånare, 
som under de följande 15 åren dock sjönk något. Sedan dess har befolkning ökat bortsett från 
några enstaka år. År 2003 konstaterades det att 14082 personer tillhör Söderköping.108  
 
Av invånarna är 49,8 procent kvinnor.109 Vad gäller åldersstrukturen finns det något fler 
invånare i åldern 7-19 år än i genomsnittskommunen. Söderköping har fler invånare i 
åldersintervallet 45-64 än genomsnittet.110 Det föds relativt många barn, men sett över tid har 
det skett en minskning. 1993 föddes 2,7 barn per kvinna, vilket tio år senare minskat till 1,8 
barn.111 År 2003 låg födelseöverskottet på 19 personer112 och flyttningsnettot på 52 personer. 
Av dem som flyttade ut ur Söderköping var 31 procent i åldrarna 18-24 år.113 
 
Vad gäller utbildningsnivån har fler invånare förgymnasial och gymnasial utbildning än i 
länet och riket. Detta innebär att Söderköping ligger lägre när det kommer till den 
eftergymnasiala utbildningen. 24 procent av invånarna har läst på högskola eller universitet. 
Siffran för Östergötland är 31 procent och för Sverige 32. Återkommande för kommunen, 
länet och riket är att det är fler kvinnor som vidareutbildar sig.114    

3.3.5 Näringsliv och arbetsmöjligheter 
Den största näringsgrenen i Söderköping är utbildning och forskning, inom vilken 18 procent 
sysselsätter sig inom. Riksgenomsnittet inom samma gren ligger på 11,5 procent. Den näst 
vanligaste näringsgrenen är tillverkning och utvinning på 17,5 procent. Inom vård och handel 
ligger kommunen lägre än riket. Det är en stor skillnad när det kommer till finansiell 
verksamhet och företagstjänster, där kommunen ligger långt under rikssnittet.115  
 
Kommunen är den största arbetsgivaren med närmare 1000 anställda.116 Det största företaget i 
kommunen är Fläkt Woods AB med 225 anställda. Det finns enligt statistik från 2003 inget 
ytterligare lika stort företag.117 Polimoon med 125 anställda flyttades till Norge.118 År 2002 
fanns totalt 125 företagare i eget aktiebolag i kommunen och utöver detta 461 egenföretagare. 
Det är betydligt vanligare att män bildar företag.119  
 
Arbetslösheten i kommunen låg i mars 2004 på fem procent. Av befolkningen är tre procent 
öppet arbetslösa medan två procent är i arbetsmarknadsåtgärder. Länssiffran är totalt sju 
procent och riksgenomsnittet sex procent. Av de i befolkningen som är 20-24 år gamla är elva 
procent arbetslösa.120  
 

                                                 
108 SCB:s hemsida: Befolkningsstatistik; Folkmängden i Sveriges kommuner 1950 – 2001 (hämtat 040423) 
109 SCB:s hemsida: Befolkningsstatistik; Folkmängd i riket, län och kommuner efter kön och ålder 31/12/2003 
(hämtat 040419) 
110 Söderköpings kommuns hemsida: Kommunfakta 2004; Folkmängd 31 december 2003 
111 Söderköpings kommuns hemsida: Kommunfakta 2004; Födda barn per kvinna 1993-2003 
112 Söderköpings kommuns hemsida: Kommunfakta 2004; Födda och döda 2003 
113 Söderköpings kommuns hemsida: Kommunfakta 2004; Flyttningar 2003 
114 Söderköpings kommuns hemsida: Kommunfakta 2004; Befolkningen efter utbildningsnivå 31 december 2003 
115 Söderköpings kommuns hemsida: Kommunfakta 2004; Arbetstillfällen 2002 
116 Intervju: Lundgren Eva, näringslivssamordnare i Söderköping, 040512 
117 Svenskt Näringslivs hemsida: kfakta; Företagskoncentration 2003, Söderköping (hämtat 040716) 
118 Intervju: Lundgren Eva, näringslivssamordnare i Söderköping, 040512 
119 Söderköpings kommuns hemsida: Kommunfakta 2004; Egna företagare 2002 
120 Söderköpings kommuns hemsida: Kommunfakta 2004; Arbetssökande  
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Pendlingen är något som präglar Söderköpings kommun, då nettopendlingen låg på minus 
2573 personer år 2002. Totalt var det 3703 personer som pendlade ut, och bland dessa 
arbetade 91,5 procent i andra kommuner i länet.121  
 
3.4 Sammanfattande jämförelse av Smedjebacken och Söderköping 
Söderköping har en påtaglig närhet till större städer, liksom till östkusten. Både Norrköping 
och universitet i Linköping ligger inom några mils avstånd. Smedjebacken ligger i inlandet 
och har något längre avstånd till större städer och universitet. Söderköping har mer eller 
mindre alltid styrts av de borgerliga partierna, medan Smedjebacken präglas av 
socialdemokrati. 
 
Sedan 1990-talet har Smedjebacken visat en negativ budgetbalans och Söderköping ett 
positivt resultat. 2003 kom utfallet att bli det motsatta. Skulden per invånare är i 
Smedjebacken högre och i Söderköping lägre än riksgenomsnittet. Skattetrycket är betydligt 
högre i Smedjebacken. Båda kommunerna framhåller skyldigheter genom LSS som 
betungande för den kommunala ekonomin. 
 
Befolkningsutvecklingarna är skilda. Smedjebackens befolkning har minskat påtagligt medan 
det sker en inflyttning till Söderköping. Nu bor 3000 personer fler i Söderköpings än i 
Smedjebacken, men det intressanta är att kommunerna 1990 hade befolkningsmängder som 
endast skildes åt med 69 personer.122 Det kan konstateras att Söderköping har fler unga upp 
till 19 år än vad Smedjebacken har. Smedjebacken har en större andel av befolkningen som är 
från 45 år och äldre, och även i Söderköping finns fler som är äldre än 65 år än det gör i 
genomsnittskommunen. Det föds fler barn i Söderköping. Kommunerna hade samma höga 
utflyttningssiffror i åldrarna 18-24 år. 
 
Utbildningsnivån i de båda kommunerna ligger under läns- och riksgenomsnittet. Det är 
genomgående fler kvinnor som har högre utbildning än män. Sysselsättningen inom handel, 
finansiell verksamhet och företagstjänster är ovanligare i både Smedjebacken och 
Söderköping än i genomsnittskommunen. Smedjebackens arbetsmarknad präglas tydligare av 
större företag, men sårbarheten var dock högre för tio år sedan. Det är vanligare att bilda ett 
eget företag i Söderköping. Arbetslösheten är tre procentenheter högre i Smedjebacken än i 
Söderköping, och det är även vanligare att unga i åldern 20-24 år är arbetslösa i den 
förstnämnda kommunen. Båda ligger dock över genomsnittet. Pendlingen något som präglar 
Söderköping i högre grad än Smedjebacken, även om många pendlar från båda kommunerna.  
 

                                                 
121 Söderköpings kommuns hemsida: Kommunfakta 2004; Pendling 2002 
122 SCB:s hemsida: Befolkningsstatistik; Folkmängden i Sveriges kommuner 1950 – 2001 (hämtat 040423) 

 21 
 

 



4 Redovisning av intervjuer 
I Smedjebacken har jag intervjuat kommunalrådet Leif Nilsson (s), oppositionsrådet Kjell 
Christiansson (m), kanslichefen Ewa Dagwall, näringslivschefen Lennart Silfverin, 
fackförbundet Metalls ordförande Ingemar Nyrede och näringslivsorganisationen 
Barkenföretagens ordförande Elise N Sandberg. Personer i Söderköping som intervjuats är 
kommunalrådet Barbro Tjernström (m), oppositionsrådet Gerd Aronsson (s), kommunchefen 
Claes Thålin, näringslivssamordnaren Eva Lundgren, fackföreningen Kommunals ordförande 
Sören Andersson och Söderköpings köpmannaförenings ordförande Anna Schönbeck. Det 
empiriska kapitlet är uppdelat efter områden som intervjuerna fokuserat kring och som av de 
intervjuades svar som återkommande och framstår som relevanta perspektiv.  
 
4.1 Politiker och tjänstemän 

4.1.1 Beskrivning av kommunerna 
Smedjebacken beskrivs som en perfekt kommun att låta sina barn växa upp i, med en närhet 
och lokal trygghet. Lennart Silfverin tycker att det bästa med kommunen är människornas 
engagemang, vilket yttrar sig i att många är med i någon form av förening. ”Sen har vi det här 
vanliga tjafset om att det är så vackert hit och dit, men det är det överallt i Sverige. Det är det i 
Polen också i vissa områden, så det är liksom inget argument tycker jag.”123 Smedjebacken 
beskrivs som ”det lilla samhället med de stora möjligheterna”.124 Kjell Christiansson påtalar 
att det råder en speciell anda i Smedjebacken som gör att det som utomstående är svårt att 
komma in i gemenskapen. Detta tankesätt anses komma av bruksmentaliteten.125 
 
Söderköping framhävs som en liten, vacker och idyllisk kommun, med stor variation genom 
dess stad, landsbygd och skärgård. Den fördelaktiga närheten till Norrköping påpekas också. 
”Det är en stad som växer, och det är ju hemskt roligt att bo i en sådan, för det är inte många 
kommuner som växer idag.”126 Näringslivssamordnaren Eva Lundgren menar att 
Söderköping, trots den ekonomiska kris kommunen befinner sig i nu, ändå är välmående. 
Kommunen är en stor turiststad sommartid som länge präglats av borgerlighet.127 

4.1.2 Politik och ekonomi 
Smedjebacken har så länge man kan minnas styrts av socialdemokraterna. Under 
mandatperioden 1998-2002 samregerade partiet med centern, som den innevarande perioden 
bytts ut mot vänsterpartiet. Kanslichefen menar att partierna på den lokala nivån inte skiljer 
sig mycket från varandra, då alla fokuserar på kommunens välmående.128 Att politikernas 
medelålder på över 50 år är för hög påpekas av flera intervjuade. Kommunalrådet menar att 
omsättningen bland kvinnorna är hög då många tenderar att sluta efter en kortare tid som 
förtroendevalda.129 Silfverin uppfattar det som att de politiskt aktiva sitter länge på sina 
poster, vilket har att göra med vad han kallar brukssamhällets dilemma som inkluderar en 
dålig rörlighet på arbetsmarknaden. Silfverin är övertygad om att sysselsättningssiffrorna 
skulle vara högre om arbetsmarknaden var rörligare.130  
 
                                                 
123 Intervju: Silfverin Lennart, näringslivschef i Smedjebacken, 040615 
124 Ibid. 
125 Intervju: Christiansson Kjell (m), oppositionsråd i Smedjebacken, 040621 
126 Intervju: Thålin Claes, kommunchef i Söderköping, 040521 
127 Intervju: Lundgren Eva, näringslivssamordnare i Söderköping, 040512 
128 Intervju: Dagwall Ewa, kanslichef i Smedjebacken, 040617 
129 Intervju: Nilsson Leif (s), kommunalråd i Smedjebacken, 040609 
130 Intervju: Silfverin  
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Oppositionsrådet i Smedjebacken är kritisk mot den politik som tidigare förts vad gäller 
ekonomin. Socialdemokraterna kritiseras för att aldrig ha planerat långsiktigt. Christiansson 
menar vidare att en tidigare ekonomichef ständigt sa till politikerna att ekonomin inte räckte 
till investeringar utan att avbetalningar på lånen skulle prioriteras. Detta ignorerades dock och 
investeringar klubbades igenom, vilket är en stor anledning till kommunens trend av dålig 
ekonomi.131  
 
Både Silfverin och Christiansson påpekar att det har skett omställningar sedan Smedjebackens 
ledning förändrades och Leif Nilsson blev kommunalråd 2002. Enligt Christiansson åkte 
Nilsson runt i nämnderna och ”läste lusen av dem”, då det tidigare hade varit svårt att få 
nämnderna att sköta ekonomin. När det gäller den kommunala verksamheten tycker 
oppositionsrådet att det saknas konkurrens. Mer verksamhet skulle kunna läggas ut på 
entreprenad och därigenom minska kostnaderna för kommunen. Han menar också att det 
kommunala bostadsbolaget har monopol.132  
 
Smedjebackens kommun har visat stora ekonomiska underskott under 1990-talet. 1997 låg 
underskottet på över 58 miljoner, och året därpå på 28 miljoner.133 Enligt kommunalrådet har 
ekonomisk balans till stor del uppnåtts genom minskade lönekostnader. De kommunanställda 
har gått från 930 stycken till 780 under de senaste två åren. Kommunen har varit i kontakt 
med statliga delegationer för att få hjälp med sina ekonomiska problem. Som förutsättning för 
att Smedjebacken skulle få ekonomisk hjälp beordrades man exempelvis ta bort outhyrda och 
tomma bostäder, vilket medförde en rivning av ungefär 1000 lägenheter. Efter uppfyllt avtal 
får kommunen nu ekonomisk hjälp och räknar med att kunna amortera ner skulderna med 20-
25 miljoner år 2004. Den ekonomiska prognosen samma år visar enligt kommunalrådet ett 
överskott på 24 miljoner.134  
 
Tankesättet i Smedjebacken har förändrats. Numera är det förbjudet att i fullmäktige prata om 
pengar man inte har. Kommunalrådet menar att kommunen måste klara sig själv och inte vara 
beroende av statligt stöd. ”Du kan liksom inte motivera en kommuns överlevnad med att säga 
kom och hjälp oss, utan vi måste av egen kraft omstrukturera Smedjebacken.”135 Om det dock 
inte finns några pengar och investeringar är nödvändiga finns det bara en utväg, och det är att 
låna. Detta menar Nilsson är något som alla kommuner måste ta till.136 
 
2002 hade Smedjebacken räknat med att få pengar från staten trots att avtalet med 
delegationerna ännu inte uppfylldes. Enligt Christiansson handlade detta om att kommunen 
tyckte att det inte gick att göra någonting mer. Oppositionsrådet hävdar samtidigt att det 
kommunala bostadsbolaget skickade en felaktig budget. ”Man hade ju friserat siffrorna helt 
och hållet, och trodde då att staten skulle kunna bara skicka pengar.”137 Anmärkningsvärt är 
att det nuvarande kommunalrådet var ordförande i bostadsbolaget från 1993 till 20 mars 2003, 
då kommunfullmäktige beslutade att godkänna Nilssons avsägelse.138 
 
Att mäta hur det går för en kommun genom att endast stödja sig mot budgeten anser Silfverin 
inte är tillräckligt. En kommun som har gjort investeringar, och därmed fått en bra 
                                                 
131 Intervju: Christiansson  
132 Ibid. 
133 Intervju: Silfverin  
134 Intervju: Nilsson  
135 Ibid. 
136 Ibid. 
137 Intervju: Christiansson  
138 Hyttsten Mona, förvaltningssekreterare i Smedjebacken, e-mailkontakt, 040806 
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verksamhet, har höga lån. En annan kan ha mycket pengar på banken och dåliga 
äldreboenden. Smedjebacken skapade sig en skuld på nästan 200 miljoner i början på 1990-
talet med avsikt att investera. Lågkonjunkturerna som avlöste varandra hade kommunen inte 
räknat med. Näringslivschefen menar att Smedjebacken lärt sig att det inte går att 
lånefinansiera.139 Dagwall framhäver att kommunen med sina ”254 miljoner plus pension” är 
en av de mest skuldtyngda i Sverige.140 Christiansson påpekar dock att skulden hamnar 
betydligt högre om man räknar med borgensåtaganden och pensionsskuld. Att en kommun 
kan vara välmående trots underskott framhäver oppositionsrådet som märkligt. Pengarna 
behöver inte betalas tillbaka eftersom underskottet stannar kvar. För en privatperson är detta 
en omöjlighet, då kronofogden skulle komma direkt.141 
 
Vad gäller den höga skattekraften i Smedjebacken menar Silfverin att det är skiftarbeten som 
drar upp lönerna. Vidare anses utjämningssystemet drabba Smedjebacken, då kommunen som 
har högt skatteunderlag är med och betalar för exempelvis Borlänge som har en sämre 
skattekraft.142 Oppositionsrådet är emot skatteutjämningssystemet. Kommunerna måste kunna 
klara sig på de egna pengarna, och inte bara göra av med mer och luta sig mot att någon annan 
kommun lyckats spara.143 
 
Lika vanligt som socialdemokratiskt styre är i Smedjebacken är borgerligt i Söderköping, 
även om socialdemokraterna idag är det enskilt största partiet. Centern har tidigare besuttit 
kommunalrådsposten i 24 år, vilken togs över av moderaterna 1998. Kvinnornas framgång 
som en följd av personvalet påpekas av kommunalrådet Barbro Tjernström. Det är inte bara 
hon själv som sitter på en hög post, utan både fullmäktigeordföranden och oppositionsrådet är 
kvinnor.144 Claes Thålin menar att medelåldern i fullmäktige är en bra bit över 50 år, och att 
det är i allmänhet är så i de flesta kommuner. Många sitter även kvar länge på sina poster.145 
Ett politiskt problem som finns i båda kommunerna är svårigheten att locka unga till politiken. 
Tjernström i Söderköping framhåller att det idag krävs mycket både i arbetslivet och kring 
familjen, vilket är svårt att kombinera med politik.146 
 
Söderköpings oppositionsråd ser en skillnad mellan den borgerliga politiken och det hon själv 
hade föredragit, framför allt då det gäller besparingar. Som socialdemokrat i en borgerligt 
styrd kommun säger hon sig vara tacksam över att det kommer riktade bidrag från staten, 
eftersom de borgerliga hellre bestämmer själva vart pengarna ska gå.147 Idag har Söderköping 
underskott i budgeten, vilket centerpartiet visade sig vilja lösa med höjda skatter. Detta 
chockade de andra borgerliga partierna. Kommunalrådet påpekar att en skattehöjning är det 
värsta som kan hända, och att man genom en sådan lösning inte sköter jobbet. Tjernström 
föreslår vidare att det ska införas 31 mandat i fullmäktige istället för dagens 45, eftersom hon 
anser att de flesta i fullmäktige endast är åhörare och därför inte borde betalas. Att en stor del 
bara sitter och lyssnar är inte någon demokrati.148 
 

                                                 
139 Intervju: Silfverin  
140 Intervju: Dagwall 
141 Intervju: Christiansson  
142 Intervju: Silfverin  
143 Intervju: Christiansson  
144 Intervju: Tjernström Barbro (m), kommunalråd i Söderköping, 040518 
145 Intervju: Thålin  
146 Intervju: Tjernström  
147 Intervju: Aronsson Gerd (s), oppositionsråd i Söderköping, 040521 
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Söderköping visade ett ekonomiskt underskott 2003, vilket kommunalrådet menar till stor del 
beror på lagen om LSS. Staten beslutade om lagen med syfte att funktionshindrade personer 
ska ha en större valfrihet vad gäller bostadsort. När ansvaret lades på kommunerna kom en 
stor inflyttning till Söderköping, och kostnaderna blev lavinartade.149 Thålin tycker det är bra 
att många unga människor flyttar till Söderköping genom LSS, men kostnadsmässigt är det 
negativt. ”Vi tycker ju att staten kräver mer och mer av kommunerna, och är inte beredd att 
finansiera fullt ut för det man kräver.”150 Aronsson menar att vissa av de statliga reformerna 
kanske inte finansieras fullt ut, men påpekar samtidig att den bristande kompenseringen är ett 
argument som de borgerliga partierna använder som ”slagträ”.151  
 
Tjernström framhåller reformerna kring maxtaxa inom omsorgen som ytterligare anledningar 
till kommunens underskott. Hälften av alla barn i Söderköping finns i privata lösningar, vilket 
gör att dessa inte finns med i statens beräkningar av hur mycket bidrag kommunen ska få för 
barnomsorgen. Kommunalrådet påpekar att Söderköping präglas av stor valfrihet, då man ska 
kunna bo i stan, på landet eller i skärgården och överallt ha tillgång till skola, omsorg och 
annan service.152  
 
Budgetunderskottet ser inte kommunalrådet som något märkvärdigt, eftersom många 
kommuner är i samma situation. Tjernström påpekar att policyn i Söderköping är att aldrig 
låna pengar till investeringar, utan investeringarna måste anpassas efter de pengar som finns. 
Tjernström framhäver att Söderköping innan den senaste årsredovisningen visat överskott i 
fem år.153 Enligt både oppositionsrådet och kommunchefen skulle dock Söderköping ha visat 
underskott i många år om det inte vore för att kommunen fått mer pengar av staten än de 
räknat med. Nämnderna har inte skött sina budgetar, vilket slog igenom 2003 i samband med 
statens försämrade ekonomi som yttrade sig i minskade kommunala bidrag. Thålin påpekar 
vidare att kommunen måste minska sina personalkostnader, vilket utgör ett problem då 
behovet av vårdplatser ökar. Det framhålls även att det inte går att bromsa allt.154 Aronsson 
hade velat se ett tidigare agerande från de styrandes sida eftersom signalerna funnits länge.155 
 
Tjernström hävdar att kommuner norr om Örebro och Uppsala förlitar sig mer på bidrag och 
hjälp från staten och EU än vad andra gör. Kommunerna i dessa regioner behöver ”få verktyg 
istället för bröd” för att kunna klara sig från bidragsberoendet. Hon menar att det är andra 
kommuner som Söderköping som får betala för detta. Det finns inte någonting som tyder på 
att en kommun blir bättre tack vare bidragshjälp. Tjernström undrar vidare hur det kommer 
sig att det inte görs något åt befolkningsminskningen i de påtalade regionerna, och frågar sig 
om det är samma människor som ständigt sitter kvar på posterna. Lösningen på problemen 
anses vara nytt blod bland de aktiva. Anmärkningsvärt att omsättningen framstår som låg 
även i Söderköping. Enligt Tjernström är förändringsbenägenheten hög i kommunen.156  
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4.1.3 Flyttning och pendling 
Den befolkningsminskning som präglat Smedjebacken menar kanslichefen beror på tre saker. 
För det första fanns i mitten av 1990-talet en flyktingförläggning. Flyktingarna skrevs in i 
kommunen när de fått uppehållstillstånd, vilket enligt Dagwall var ”konstgjord andning”. När 
många sedan flyttade sjönk befolkningen igen. För det andra bidrog kravet på att studenter 
måste skriva sig på studieorten till att befolkningen minskade. För det tredje har 
barnafödandet i kommunen minskat drastiskt under de senaste tio åren.157 Oppositionsrådet 
menar att skattetrycket är en anledning till att människor väljer att flytta från Smedjebacken. 
Christiansson framhäver att delar av kommunens ledning bor i andra kommuner där det är 
lägre skatt.158  
 
Silfverin frågar sig vad det egentligen är som säger att ett samhälle är sämre om det har 10 
000 invånare istället för 13 000. Statistiska undersökningar har konstaterat att 
utbildningsnivån i Smedjebacken är låg, då Silfverin menar att om så är fallet är det positivt 
att ungdomar flyttar och utbildar sig, för att förhoppningsvis komma tillbaka.159 Att man från 
kommunens håll gärna ser en inflyttning anser inte Nilsson hindras av den bostadsrivning som 
genomförts. Han menar att det tack vare rivningarna finns pengar till att renovera eller bygga 
nya hus, som kommer att locka till sig människor. Industriutvecklingen har medfört att 
pendlingen ökat, och det är vanligast att pendla till Ludvika, Fagersta och Borlänge.160 
 
Tjernström framhåller att Söderköping och Linköping ligger i topp i länet vad gäller 
befolkningsutveckling. Eftersom Linköping är tio gånger större innebär det procentuellt sett 
att Söderköping ökat mer. Nyinflyttade i Söderköping erbjuds en guidad tur av 
kommunalrådet och fullmäktigeordföranden. Ett nära samarbete med befolkningen anses vara 
en förutsättning för en lyckad kommun. En befolkningsökning på 40 personer per år krävs 
enligt Tjernström för att servicenivån ska kunna behållas, men kommunen strävar inte efter att 
bli en storstad.161 Kommunchefen menar samtidigt att ett bostadstillskott är en nödvändighet 
för att kommunen ska kunna behålla befolkningen och öka i den önskade takten.162 
 
Den positiva befolkningstillväxten anser Tjernström beror på många olika saker. Den 
geografiska fördelen är något som påpekas, med närheten till Norrköpings flygplats, som är 
viktig för näringslivet och turismen. Det som inte finns i Söderköping finns i närheten. 
Söderköping är en utpräglad boendeort med en stor utpendling. Befolkningen pendlar främst 
till Norrköping, men även till Linköping och Valdemarsvik. Tack vare 
kommunikationsmöjligheterna ligger Söderköping mitt i en arbetsmarknadsregion.163 

4.1.4 Näringsliv och arbetsmöjligheter 
Smedjebacken är en industrikommun som präglats av de två stora företagen Fundia Special 
Bar AB och Morgårdshammar AB. Nilsson är kritisk till att undersökningar konstaterat att 
befolkningen i Smedjebacken är lågutbildad. Många är utbildade inom industrierna, vilket inte 
räknas in i mätningarna. Kommunalrådet framhäver att 1200 arbetsplatser i kommunen 
försvunnit sedan 1990-talets början, eftersom de två företagen tvingats genomgå naturliga 
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omstruktureringar. Båda företagen har dessutom numera utländska ägare. ”Jag tror inte vi 
avviker speciellt mycket med de problem som varit i stålindustrin. Det är det som präglat den 
här orten.”164 Näringslivschefen framhåller företagslivet i Smedjebacken som ungt. Med det 
menar han att startandet av egna företag tidigare endast setts som ett alternativ till en 
anställning, utan någon ambition till utveckling. De som tidigare startade egna företag ”tog 
rygg” på de stora arbetsgivarna och fungerade som supportföretag till dem. Denna attityd 
menar Silfverin har förändrats i och med strukturomvandlingen, då näringslivet börjat bli mer 
diversifierat. Det påpekas att den näringspolitiska grundstrategin är att ta sig ur 
brukssamhället bestående av få och stora arbetsgivare, där allt fokuserar kring dem. Ett 
problem som uppmärksammas är att det i småföretag är vanligt att anställningar sker genom 
de sociala nätverken, och inte efter den bäst passande kompetensen.165  
 
Nilsson påtalar att det tidigare varit lite fult att vara egenföretagare i bruksorten. Det finns nu 
ett nyföretagarcentrum med stöd för dem som vill starta eget. Kommunalrådet säger att det 
etableras nya företag, men att kommunen inte satsar på att ”ragga” företag till Smedjebacken. 
Han menar att sådana lösningar ofta leder till snabba etableringar och lika snabba 
nedläggningar, vilket inte är långsiktigt lönsamt. Nilsson påpekar också att samarbetet mellan 
kommunen och företagarna har förbättrats. Tankesättet i kommunen var tidigare ”det går åt 
skogen med företagen, så nu måste vi få statlig hjälp”, vilket kommunalrådet menar har 
förändrats.166  
 
Oppositionsrådet i Smedjebacken påpekar att statistiken som säger att det förekommer 
nyetableringar är något felaktig, då många av de nyetableringar som sägs äga rum i själva 
verket är redan existerande småföretag som pizzerior som byter ägare. Han hävdar även att 
näringsidkare i kommunen är lite rädda för att framföra sina åsikter och tala om var de står 
politiskt, på grund av en rädsla att hamna utanför vad gäller upphandlingar och liknande. 
”Man är liksom rädd att man ska bli straffad därför att man har en annan åsikt än majoriteten 
som styr.”167 
 
Handeln är ett stort problem i Smedjebacken, vilket Silfverin tror beror på ändrade 
köpbeteenden liksom det reducerade kundunderlaget. Även kommunens geografiska läge 
anses vara en anledning. Då kommunen är stor till ytan och många pendlar till jobbet blir det 
ett problem att samla all handel och köpkraft till centrala Smedjebacken. ”Åt ena hållet har vi 
en kommundel som går nästintill upp på torget i Ludvika, och i den södra delen är du nästan 
på torget i Fagersta.”168 Dagwall menar att många har som helgnöje att åka till Borlänge eller 
Västerås och shoppa.169  
 
Enligt Aronsson förekommer en liknande situation i Söderköping. Befolkningen handlar inte 
så mycket på hemorten som hon skulle önska, utan väljer att handla i näraliggande städer där 
utbudet är större. Söderköping har liksom Smedjebacken låg konkurrensmöjlighet, då 
affärerna inte har kraft att tävla med större lågprisföretag. ”Vi borde ju vara mer köptrogna, 
men det är inte lika lätt att säga när plånboken är tom.”170  
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Aronsson påtalar att näringslivet är blandat, men att Fläkt Woods är den enda stora industrin i 
kommunen med omkring 200 anställda. Tidigare fanns också plastföretaget Polimoon AB 
som lades ner.171 Näringslivssamordnaren beskriver Söderköping som en renodlad 
småföretagarkommun, och menar att det tillkommer en och annan nyetablering i kommunen, 
men att de inte är speciellt många.172 Kommunalrådet Tjernström menar däremot att det 
etableras nya företag hela tiden. Vikten av företagarorganisationer som finns i kommunen 
betonas. Tjernström menar att det är en lyckad utveckling att företagen får en betydande roll 
och samtidigt kan finna stöd från kommunens sida. Det finns även ett nyföretagarcentrum. 
Kommunalrådet framhäver att det är små men effektiva medel som de jobbar med vad gäller 
näringslivet.173 Thålin påpekar dock att det från kommunens sida inte ”raggas” företag till 
kommunen som det exempelvis görs i inre Norrland.174 

4.1.5 Samarbete 
Kanslichefen i Smedjebacken uppmärksammar Samarkand, ett samarbete med 
grannkommunen Ludvika, som fokuserar på ökad arbetskraft till regionen. Om en person fått 
anställning i Smedjebacken eller Ludvika och tar med sig en partner, arbetar man inom 
Samarkand för att även finna ett arbete till denne. Detta underlättas av att kommunerna, 
landstinget och arbetsförmedlingen med flera är parter i samarbetet. Samarbete med 
näraliggande kommuner förekommer även inom turism.175 Leif Nilsson menar att det har 
pågått ett samarbete med Ludvika i många år. ”Det syftar helt enkelt till att försöka betrakta 
de här två kommunerna som en kommun.”176 Arbetsmarknaden ses som gemensam, och de 
kommunerna har en gemensam gymnasieskola. Näringslivet och företagsetablering är dock ett 
område som kommunalrådet ser konkurrens inom.177 
 
Tjernström menar att Söderköping samverkar med grannkommuner inom exempelvis miljö, 
brandsäkerhet, skola och arbetsmarknad. Kommunerna samarbetar även med Linköpings 
universitet. Ett regionalt samarbete är Östsam. Tjernström framhåller vikten av att Östsams 
verksamhet koncentreras till övergripande frågor som infrastruktur som gäller hela regionen, 
eftersom arbetsuppgifterna annars blir för omfattande samt att man riskerar att ta beslut över 
kommunernas huvuden. 178 Även om det finns fördelar med samarbeten framhåller Thålin att 
samarbete i sig inte löser en kommuns problem, utan att det snarare handlar om minskade 
kostnader och förändringar i organisationen.179  
 
I samarbetet med staten efterlyser Tjernström långsiktiga planer så kommunen slipper ändra 
vissa saker under samma år som arbetet ska genomföras. Statens och kommunens uppgifter 
måste vara väl avgränsade, och inte på så sätt att staten bestämmer och att den verkställande 
kommunen sedan inte får tillräckliga bidrag. Att hänga med i tiden och se möjliga 
förändringar anses vara ett kriterium för en lyckad kommun. ”Men det är ganska svårt när 
man har den här staten som tänker själv först och sen ska vi bara rätta oss efter det.”180 
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4.1.6 Marknadsföring 
Dagwall framhåller att Smedjebacken inte har någon egentlig profilering. Anledningen sägs 
vara att det inte funnits kraft till något sådant då ekonomin varit oerhört central.181 
Kommunalrådet ser ägarna till sommarstugor som potentiella nya permanenta invånare i och 
med möjligheten till distansarbete, och även permanent arbete i Smedjebacken. Att åka till 
storstäderna och profilera sig som en liten Bergslagskommun på jakt efter invånare är inget 
som tilltalar kommunalrådet. För ett antal år sedan drog kommunen med hjälp av en 
reklambyrå igång ett projekt kallat Gilla läget. Leif Nilsson menar att det var ett försök att 
växla om från brukskultur, och få fram tankesättet om att man måste kunna klara sig själv. 
Leif Nilsson framhäver att Smedjebacken är en eko-kommun, vilket är en tydlig profilering. 
Musikfestivalen Mission Impossible och Drakbåtsfestivalen framhävs som viktiga 
evenemang. Strömsholms kanal, som är en förbindelse mellan sjön Barken och Mälaren, är en 
attraktion182  
 
Även Söderköping är en eko-kommun. Både näringslivssamordnare och kommunchefen 
menar dock att man inom kommunen inte anstränger sig så mycket för att profilera sig som en 
eko-kommun som man kanske borde göra. Sommarturismen är dock något som präglar 
Söderköping. Göta kanal drar dit folk liksom glassbaren Smultronstället. I Söderköping finns 
aktiviteter som Kulturskymningsevenemanget, Storåfestivalen och Sweden action games.183 
Den bästa formen av marknadsföring anses vara att varje anställd talar väl om kommunen. 
Tjernström menar att varje invånare är viktig i marknadsföringen.184 Lundgren påtalar en 
direkt marknadsföring som görs från kommunens sida, då de annonserar i regional och 
nationell media. Storstockholmsområdet är ett område som marknadsföringen riktar sig mot, 
då fördelarna med boende i en mindre stad uppmärksammas.185 Numera satsar Norrköping 
och Linköping på att, tillsammans med näraliggande kommuner, marknadsföra sig som den 
fjärde storstadsregionen.186 

4.1.7 Utveckling och visioner 
Dagwall ser en positiv framtid för Smedjebacken. Hon menar att folk inte kommer få plats i 
storstäderna och att fritiden kommer prioriteras högre, vilket medför en nödvändig utflyttning 
därifrån.187 Kommunalrådet och näringslivschefen i Smedjebacken framhäver att de vill skapa 
”Mellansveriges bästa kommun att bo och leva i”. Nilsson hävdar att befolkningsutvecklingen 
har vänt, då kommunen gått från att ha höga underskott till att under det senaste kvartalet visa 
ett minus på tre personer.188 Vad som är en bra kommun att bo i är subjektivt enligt Silfverin. 
En kommun är inte attraktivare än sin sämsta del, vilket innebär att om skolan är dålig så 
spelar det ingen roll hur väl bostadsbolaget fungerar.189 
 
Kommunalrådet i Smedjebacken framhåller att det ska byggas ett verkstadstekniskt centrum, 
ett ridhus och en central lekpark. Flera intervjuade påtalar ett projekt som kommunen inlett 
tillsammans med högstadieungdomarna. Efter att det under en tid varit en omfattande 
förstörelse i Smedjebacken valde kommunen att göra ett avtal med ungdomarna. Kommunen 
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avsätter en fond till ungdomsaktiviteter som de får ta del av så länge förstörelsen uteblir. 
Nilsson menar att 80 procent av skadegörelsen har försvunnit sedan juni månad 2003. 
Ytterligare ett projekt som dragits igång för de äldre är Pensionärernas hus, där de 
exempelvis ska kunna snickra, väva och laga mat. ”Vi försöker skapa det lilla samhället som 
tar hand om varandra.”190  
 
Den positiva vändningen präglar även andra Bergslagskommuner, vilket enligt Nilsson beror 
på att de redan gått igenom sin kris. I Smedjebacken kommer nu både kommunen och 
företagen behöva anställa i och med att många går i pension. Nilsson räknar med att man 
inom kommunen måste anställa 60 personer varje år under en tioårsperiod.191 När det gäller 
Smedjebackens utveckling har en tillväxtstrategi tagits fram, där huvudpunkterna är ekonomi 
i balans, ökad attraktivitet, ökat företagande och sysselsättning samt ökad kompetens.192 
Silfverin betonar allas lika värde i samhällsutvecklingsarbetet. ”I ett brukssamhälle där det 
handlar mycket om vad man har för muskler och hur trång t-shirten är, kan det i vissa lägen 
vara lite tungt att komma igenom med det här. Men det går, oftast.”193 
 
Även Söderköping har en strategi vad gäller tillväxt och sysselsättning. Målet inför 2008 är att 
höja utbildningsnivån till länssnittet, öka antalet företag, behålla de nuvarande 
arbetstillfällena, minska ohälsotalen och göra Söderköping så attraktivt att befolkningen 
fortsätter att öka. Det följer även ett antal visioner inför 2015 samt en handlingsplan för hur 
målen ska nås.194 Thålin tror att närheten till universitetet i Norrköping och Linköping liksom 
den attraktiva miljön i Söderköping kommer locka företagare. Kommunen strävar efter att öka 
samarbetet mellan kommunen, företagen och universitetet. Vidare ser kommunchefen fram 
emot en lösning av väg E22 som nu går rakt igenom staden, som under semestertider ofta fylls 
av köer som sträcker sig halvvägs till Norrköping. Kommunikationsfrågorna ser Thålin som 
mycket viktiga.195 
 
I Söderköping finns det planer på ett bostadsprojekt uppbyggt kring kanaler, där de boende 
ska kunna ta båten till huset.196  Kommunalrådet vill också höja inkomstnivån. Hon menar att 
då många med problem flyttar till kommunen måste detta kompenseras med människor som 
inte har dessa problem och som dessutom kan betala för sig, i och med att staten exempelvis 
inte kommer att tillhandahålla mer pengar till kommunerna än man gör idag.197  
 
Projekt som uppmärksammas av oppositionsrådet i Söderköping är ett förebyggande arbete 
med ungdomar, där föräldrar träffas från barnens födsel och vidare under uppväxten. Denna 
form av föräldrautbildning och stöd är enligt Aronsson något som alla blivande föräldrar 
erbjuds. Genom samarbetet kan föräldrarna ta ansvar för varandras barn om det går snett. 
Nätverken gör således att kommunen sparar pengar på att slippa placera ungdomar med 
problem. Detta är något som Aronsson ser som positivt för både barn och vuxna, och som 
även förebygger skilsmässor. Oppositionsrådet framhåller att hon ser Söderköping som en 
kommun där de känner ett ansvar mot varandra. ”Vi har väldigt få invandrare, och de som bor 
här är väldigt integrerade i samhället.”198 
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Ett problem som Eva Lundgren framhåller är tankesättet kring utveckling, exempelvis vad 
gäller turismen. ”Man har väl lite grann från kommunen tyckt att det här sköter sig självt, det 
funkar ju bra av sig självt”, samtidigt som hon påtalar att det kan göras mycket mer.199 
 
4.2 Externa aktörer 
De externa aktörerna i form av fackliga organisationer och lokala näringslivsorganisationer 
instämmer i mycket som politikerna och tjänstemännen sagt. Metalls ordförande i 
Smedjebacken framhåller exempelvis att det vid det senaste valet kom in nya människor i den 
socialdemokratiska toppen, och att befolkningen därefter blivit mer positiv. Samarbetet 
mellan kommunen, de fackliga organisationerna och näringslivet har växt sig starkare. Det 
anses dock vara ett problem att staten överför fler och fler uppgifter till kommunerna utan att 
tillräckliga ekonomiska bidrag medföljer.200 Elise N Sandberg, ordförande i 
näringslivsorganisationen Barkenföretagen, framhåller handelns problem i Smedjebacken. 
Hon instämmer även till viss del i oppositionsrådets tidigare resonemang kring att det i 
kommunen inte är positivt att sticka ut ur mängden, och att det bästa vore om det kunde 
komma in nya människor med fräscha idéer och ett positivare synsätt. Sandberg uppfattar det 
som att ”kommunen leds av en liten klick människor om i alltför många år varit desamma, 
vilket innebär att det finns en alltför stor tröghet och inte alltför mycket mod.”201  
 
Vad gäller omsättningen bland politikerna i Söderköping uppfattar Kommunals ordförande 
det som trögflytande. Lagen om LSS anses inte finansieras tillräckligt av staten. Andersson 
beskriver Söderköping som väldigt beroende av Norrköping och Linköping vad gäller 
arbetsmöjligheter.202  
 
Kring flera områden tillför de externa aktörerna dock även nya perspektiv. Vad gäller 
ekonomin är Sandberg positiv till att Smedjebacken visar ett överskott, men frågar sig 
samtidigt om detta är ett bevis på att kommunen har en bra ekonomi eller om det bara är så att 
siffror har flyttats. Även ett företag kan spara sig ur en kris, men det är samtidigt relevant att 
undersöka vilka långsiktiga planer och mål som finns. En kommuns ekonomi borde enligt 
Sandberg inte endast baseras på siffror, utan även efter hur väl pengarna används och hur väl 
det politiska uppdraget utförs.203  
 
Barkenföretagens ordförande menar vidare att det framstår som att de arbetslösa är 
arbetsförmedlingens problem, då hon och andra företagare upplever det som svårt att 
rekrytera personal, trots kommunens höga arbetslöshet. Flera företagare känner att 
arbetsförmedlingen håller sig för sig själva istället för att hitta lösningar tillsammans med de 
lokala företagen.204 
  
När det gäller marknadsföring menar Sandberg att det från kommunens sida inte görs något 
speciellt som syns utifrån. Hon önskar att Smedjebacken kunde marknadsföras i tidningar, 
mässor och liknande. Det efterfrågas även en handlingsplan för alla ålderskategorier kring 
vilken typ av boende och aktiviteter som önskas. Sandberg påpekar att ansvaret inte enbart 
ligger på kommunen, men att de bör hålla i trådarna. Vissa invånare flyttar enligt Sandberg på 

                                                 
199 Intervju: Lundgren  
200 Intervju: Nyrede Ingemar, ordförande i fackförbundet Metall i Smedjebacken, 040726 
201 Intervju: Sandberg Elise N, ordförande i näringslivsorganisationen Barkenföretagen i Smedjebacken, 040715 
202 Intervju: Andersson Sören, ordförande i fackförbundet Kommunal i Söderköping, 040720 
203 Intervju: Sandberg 
204 Ibid. 
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grund av att de tycker att det inte händer någonting, då utbudet av handel och nöjen är dåligt. 
Det framhålls även att det idag råder brist på bostäder.205  Nyrede ser Smedjebackens närhet 
till Mälardalen som en möjlighet då pensionärer vill lämna storstadsområdena för något 
mindre.206  
 
Det utvecklingsprogram som tagits fram i Smedjebacken är Sandberg kritisk mot. 
Programmet är inte negativt i sig, men saknar substans och det är svårt att se att kommunen 
arbetar efter programmet. Vad som efterlyses är en konkret handlingsplan kring hur 
kommunen planerar att öka befolkningen, locka nya företag samt utveckla befintliga företag 
och turismen. ”Det finns ett så kallat program, men det är mest bara en massa snack och pilar, 
som tas fram om vi gnäller och efterlyser ett sådant.”207  
 
Ett nytt samarbete mellan handeln, fastighetsägarna och kommunen belyses av Söderköpings 
köpmannaförenings ordförande. Parterna är i startgroparna för bildandet av en ekonomisk 
förening, med syfte att exempelvis öka handeln och minska antalet tomma butikslokaler.208 
Kommunals ordförande känner inte till att det etablerats några nya företag i Söderköping.  
Han framhåller även att det inte heller finns några tomma lägenheter att tillgå, vilket försvårar 
arbetet kring befolkningstillväxt. Byggandet av villor istället för hyresbostäder tror Andersson 
är en strategi från de borgerliga partiernas sida då villaägare förmodligen röstar till deras 
fördel. Kritik riktas mot kommunledningens sätt att exempelvis sköta frågan kring 
omläggningen av väg E22 som nu går rakt igenom Söderköping. Politikerna har inte varit 
eniga i frågan, vilket enligt Andersson har gjort att Vägverket tröttnat och inte längre 
prioriterar frågan.209 
 
4.3 Sammanfattning av intervjuer 
Moderaterna tog 1998 över kommunalrådsposten från centerpartiet i Söderköping, och den 
socialdemokratiska ledningen skiftades i Smedjebacken 2002. Fler kvinnor har höga poster i 
den förstnämnda kommunen, där kommunalrådet vill minska antalet mandat i fullmäktige 
eftersom många är inaktiva och inte borde betalas. Den politiska medelåldern framstår 
genomgående som hög medan omsättningen är låg. Smedjebacken nya ledning applåderas av 
flera intervjuade, och de tidigare ledningarna kritiseras för deras kortsiktiga ekonomiska 
tänkande. 
 
Det ökade kommunala ansvaret följt av otillräcklig statlig finansiering inom LSS framhålls 
som en anledning till Söderköpings ekonomiska underskott. Staten kritiseras även för 
tendensen att ändra direktiv med kort varsel. Tjernström påpekar att överskottet funnits länge 
medan andra menar att nämnderna inte klarat sina budgetar på många år. Söderköpings 
kommunalråd menar att kommuner norr om Örebro och Uppsala är bidragsberoende i högre 
utsträckning och framhåller att Söderköping aldrig lånar till investeringar. Smedjebacken har 
fått stöd av Kommundelegationen och Bostadsdelegationen, och har nu ekonomiskt överskott. 
Det första avtalet med Kommundelegationen hölls dock inte, och det kommunala 
bostadsbolaget försökte enligt oppositionsrådet justera redovisningen för att få ekonomisk 
hjälp. Under den tiden var det nuvarande kommunalrådet Leif Nilsson ordförande i 
bostadsbolaget. Samma kommunalråd påpekar nu att det inte går att vara beroende av statlig 
hjälp och att det numera är förbjudet att i fullmäktige tala om pengar som inte finns. Om 
                                                 
205 Intervju: Sandberg 
206 Intervju: Nyrede  
207 Intervju: Sandberg  
208 Intervju: Schönbeck Anna, ordförande i Söderköpings köpmannaförening, 040726 
209 Intervju: Andersson  
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investeringar dock är nödvändiga och pengarna inte räcker till är den enda utvägen att låna 
pengar. Från Smedjebackens håll påpekas det att en kommuns framgång inte bör mätas efter 
hur mycket pengar som finns på banken.  
 
Söderköping är en typisk boendeort som präglas av pendling och småföretagande. Det pendlas 
även från Smedjebacken, men där tenderar befolkningen att minska i motsats till 
Söderköping. Handeln har problem i båda kommunerna. Smedjebacken vill komma ur 
brukssamhället och in i ett diversifierat näringsliv. I Söderköping råder det skilda meningar 
kring huruvida det etableras nya företag eller inte.  
 
Kommunerna samarbetar främst med andra näraliggande kommuner, men Söderköping är 
även involverat i ett regionsamarbete. Smedjebacken marknadsför sig främst till 
sommarstugeägare som de hoppas ska etablera sig, och tror inte på att ”ragga” till sig en 
befolkningsökning. Söderköping marknadsför sig via media för att öka befolkningen. Ingen 
av kommunerna vill dock ”ragga” till sig företag.  
 
Smedjebacken ser en positiv framtid vad gäller ekonomi, befolkning, turism och näringsliv. 
Söderköping menar att befolkningstillväxten kommer att hålla i sig, samtidigt som kommunen 
tvingas effektivisera organisationen för att komma i ekonomisk balans. Sociala projekt kring 
ungdomar finns i båda kommunerna, liksom tillväxtstrategier och nöjesevenemang. Från 
näringslivsföreningen i Smedjebacken riktas kritik mot tillväxtstrategin som sägs sakna 
substans.  Kritik mot kommunledningens passivitet vad gäller marknadsföring förekommer 
också, liksom mot att kommunen styrs av en ”liten klick” människor. Kommunals ordförande 
ifrågasätter byggandet av villor istället för lägenheter i Söderköping som förmodas vara en 
strategi från de borgerligas sida då villaägare troligen röstar till deras fördel. Andersson är 
även kritisk mot den politiska hanteringen av kommunikationsfrågor.  
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5 Slutdiskussion 
I slutdiskussionen besvaras de tre frågeställningar som inleder uppsatsen, vilka kapitlet är 
uppdelat efter. Här knyts empirin samman med teorin med hjälp av frågeställningar, 
förklaringsfaktorer och tidigare forskning.  
 
5.1 Likheter och skillnader mellan Smedjebacken och Söderköping 
Båda kommunerna har länge haft en stabil politik, och har nyligen bytt ledningar inom 
majoriteten. Moderaterna i Söderköping tog över kommunalrådsposten från centern 1998 och 
socialdemokraternas ledning i Smedjebacken byttes ut 2002. Det är svårt att rekrytera 
ungdomar, politikernas medelålder är hög och rörligheten bland de aktiva framstår som dålig i 
båda kommunerna. Det ökade kommunala ansvaret inom exempelvis LSS framförs som ett 
ekonomiskt problem.  
 
Problemen kring den lokala handeln är gemensamt. Pendlingen är stor i Söderköping och 
relativt stor i Smedjebacken, och många väljer att handla på lågprisbutiker och större kedjor i 
större städer. Det framstår genomgående som att samarbetet med näringslivet liksom med 
andra kommuner har ökat. Nedläggningar eller nedskärningar av större företag har ägt rum 
och varken Smedjbacken eller Söderköping ser någon långsiktig nytta i att ”ragga” till sig 
företag. Det framstår dock överlag som att nyetableringar inte är särskilt vanliga. 
 
Smedjebacken är en gammal bruksort medan Söderköping är en företagarkommun. 
Kommunalrådet och oppositionsrådet i den förstnämnda kommunen är män medan det 
motsatta råder i den andra. Söderköping har en påtaglig närhet till kusten, större städer och 
Linköpings universitet. De statliga verk som finns i Norrköping ger arbetstillfällen och 
pendling. Smedjebacken ligger i inlandet och har något längre avstånd till större städer och 
möjlighet till högre studier. Över en längre period har Smedjebacken visat en negativ 
budgetbalans och Söderköping ett positivt resultat. 2003 visade Smedjebacken ett överskott 
och räknar även med överskott 2004, medan Söderköping tvingas arbeta vidare med 
underskottet från 2003. Smedjebacken har fått stöd av statliga delegationer för att få balans i 
ekonomin. Kommunalråden i båda kommunerna påtalar att en kommun inte kan vara 
bidragsberoende, även om det i Smedjebacken framstår som att tankesättet tidigare varit 
annorlunda.  I Söderköping har man som policy att inte låna pengar för att investera, medan 
kommunalrådet i Smedjebacken ser ett lån som en utväg om investeringar krävs och pengarna 
inte räcker till. Denna utväg menar han är gemensam för alla kommuner. 
 
Smedjebacken har betydligt högre låneskulder än Söderköping och kommunerna har haft 
totalt skilda befolkningsutvecklingar. Smedjebackens befolkning har minskat påtagligt medan 
det sker en inflyttning till Söderköping. Arbetslösheten är tre procentenheter högre i 
Smedjebacken, vars arbetsmarknad tydligare präglas av större företag. Kommunen tenderar 
att söka förändra näringslivsstrukturen till en mer diversifierad sådan. Eget företagande är 
vanligare i Söderköping. Utbildningsnivån ligger både under genomsnittet för riket och för 
respektive län. I Smedjebacken har 18 procent eftergymnasial utbildning, 25 procent i 
Dalarna, 24 procent i Söderköping och 31 procent i Östergötland. Genomsnittet för Sverige är 
32 procent. Det är genomgående fler kvinnor som har högre utbildning än män. Det är vanligt 
att unga flyttar ut ur kommunerna. 
 
Vad gäller marknadsföring för att öka befolkningen har kommunerna skilda strategier. 
Söderköping riktar sig via massmedia till storstadsområden medan Smedjebacken istället 
riktar sig mot sommarstugeägare som de hoppas ska bosätta sig permanent.  
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5.2 Vilka faktorer påverkar likheterna och skillnaderna mellan 
Smedjebacken och Söderköping?  
Ett utgångsläge i studien har varit att undersöka åtta faktorer som kan påverka kommunernas 
situationer. De åtta förklaringsfaktorerna har visat sig vara av stor betydelse, men det har även 
tillkommit ytterligare element.  
 
Det geografiska läget med närheten till större städer med arbetstillfällen och högre utbildning 
är av betydelse. Människor har därmed möjligheten att pendla till universitetet eller jobbet. 
Närheten till en stor stad kan också verka i negativ riktning för den lokala handeln som inte 
har samma konkurrensmöjligheter.  
 
Det politiska styret har en inverkan på kommunens situation. Den politiska majoriteten 
framstår vid en första anblick som mindre viktig, då fokus på den lokala nivån ligger på 
kommunens välmående oavsett parti. Att borgerliga och socialdemokratiska aktörer skapar 
olika strukturer speglar sig dock i valet av åtgärder. Inom en borgerlig struktur undviks 
exempelvis skattehöjningar. 
 
Politik är en del av innehållet i den samhälleliga strukturen enligt aktör - strukturmodellen. 
Den politiska strukturen i kommunerna präglas av att medelåldern bland de aktiva är hög, 
vilket kan innebära att förändringsbenägenheten är låg. Strukturen innehåller även en politisk 
stabilitet som visat sig kunna leda både till positiva och negativa ekonomiska trender som i 
fallen Smedjebacken och Söderköping. Bengtsson menar att det är viktigt att förstå varför en 
aktör agerar som den gör istället för att bara observera beteenden. Då socialdemokraternas 
interna ledning förändrades i Smedjebacken följde flera samhälleliga förändringar som är 
relevanta i samband med aktör – strukturrelationen. Att samhället förändras innebär en 
ombildning av strukturen som aktörerna verkar inom. Smedjebackens positiva uppgång kan 
exempelvis förklaras genom Nilssons arbete kring att göra kommunen oberoende.  
 
Pierre framhäver att en hög omsättning bland politiker medför att de styrande organens 
stabilitet sjunker och förandet av långsiktig politik försvåras. Som motargument till Pierre kan 
en låg omsättning leda till maktkoncentration. Som det påpekades i en intervju kan en låg 
politisk rörlighet medföra att en mindre grupp människor styr kommunen under en lång tid, 
vilket kan innebära att förändringsbenägenheten och mottagligheten för nya idéer minskar. 
Sådana maktförhållanden är således en restriktion i samhällsstrukturen, som påverkar de 
kommunala aktörerna. 
 
Den offentliga ekonomin ingår enligt aktör - strukturmodellen i den samhälleliga strukturen.  
En balanserad budget medför att möjligheterna att förändra verksamheten genom 
investeringar är större. Att endast basera en kommuns framgång på ett överskott i budgeten är 
dock otillräckligt. En ekonomisk obalans innebär att nedskärningar måste göras, och risken 
för bidragsberoende ökar. Smedjebackens höga skattenivå medför att människor väljer att 
bosätta sig och starta företag någon annanstans, vilket gör att kommunen förlorar 
skatteintäkter. Söderköpings låga skatt kan i enlighet med Kommundelegationens slutrapport 
fungera som en konkurrensfaktor i arbetet för befolkningstillväxt. 
 
En hög skuldsättning påverkar situationen genom att eventuella överskott bör gå till att betala 
av på skulden, vilket Smedjebacken är ett exempel på. Trots att strukturerna är aktörernas 
verk uppfattas vissa som omöjliga att påverka, vilket kan exemplifieras med en dålig ekonomi 
som från början orsakats av aktörernas investeringsbeslut. Aktörens handling påverkar 
strukturen de lever i, vilket gör att en hög skuldsättning även kan vara ett tecken på 
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framåtsträvande. Enligt Svenska Kommunförbundet är kommunernas förmåga att anpassa 
verksamheten efter de pengar som finns tillgängliga av stor betydelse.  
 
Enligt Lundquist skapar aktörer strukturer genom sina beteendemönster och 
verklighetsuppfattningar. I Söderköping har aktörerna skapat en borgerlig struktur som 
påverkar det politiska synsättet i kommunen. Söderköping har som policy att inte låna till 
investeringar, det finns många barnomsorgskooperativ och de nya bostäderna som byggs är 
villor. Tjernström menar att då många med problem flyttar till kommunen måste detta 
kompenseras med människor som inte har dessa problem och som dessutom kan betala för 
sig. 
 
Befolkningens sammansättning och utveckling påverkar etablerandet av företag och handeln. I 
Kommunförbundets Mot strömmen påpekas att service och kommunikationer får bättre 
förutsättningar genom en befolkningstillväxt. Söderköping som länge haft en 
befolkningstillväxt befinner sig mitt i en arbetsmarknad tack vare 
kommunikationsmöjligheterna. Smedjebackens höga medelålder påverkar barnafödandet och 
äldreomsorgsbehovet. Söderköping har många unga vilket ökar kostnaderna inom barnomsorg 
och skola. En hög utbildningsnivå och studievana bland befolkningen är en tillgång både för 
dem själva och för samhället, vilket påvisas av Kommunförbundet.  
 
Näringsliv och arbetsmöjligheter inkluderar näringslivets inriktning. Ett samhälle som är 
beroende av få stora företag har en hög sårbarhet. Det är även svårt för nya företag att etablera 
sig. Smedjebacken har befunnit sig i den situationen, men vill komma ifrån brukssamhället. 
Det framstår inte som att Söderköping har för avsikt att förändra näringslivet.  
 
Den socialdemokratiska strukturen i Smedjebacken influerar dess företagsliv, likaväl som den 
borgerliga strukturen i Söderköping ökar småföretagandet. Värdet av egenskaper varierar om 
du lever i strukturen brukssamhälle eller småföretagarsamhälle. I och med 
samhällsförändringarna och att Smedjebackens grundstrategi är att ta sig ur brukssamhället 
värderas bruksaktörernas egenskaper lägre. Vid en förändring eller omstrukturering tydliggörs 
värdena, vilket ägt rum just i samband med stålkrisen och teknikens utveckling. Idag kan färre 
producera mer än tidigare, vilket minskar brukets samhälleliga betydelse. Frågan är dock om 
brukssamhället i sig är något negativt, eller om det är de intervjuade som socialiserats till 
denna inställning av omvärldsstrukturen. Det är nämligen inte bara aktörerna som influerar 
strukturen utan påverkansströmmarna går även i motsatt riktning. Hur information kring 
strukturerna mottas av aktörerna i Smedjebacken beror på deras värderingar. De vill ta sig ur 
brukssamhället, vilket kan förklara åtgärder som införandet av nyföretagarcentrum liksom 
annat arbete för företagande. Normen i det gamla brukssamhället har varit att egna företag är 
kortsiktiga projekt, vilket har begränsat strukturen. Denna restriktion, som är en 
påverkansström från struktur till aktör, avgör åtgärdens effekt. Politikerna i kommunen verkar 
dock vara medvetna om den gamla inställningen till företagande, vilket medför att de genom 
sitt agerande kan nå önskade effekter ändå.  
 
Pierre menar att kommuner strävar efter att avstå från kontakter med negativt resursutbyte, 
där det är vanligt att bruksorter idag tenderar ha liten kontakt med bruket. Ett diversifierat 
näringsliv erbjuder större resurser, vilket gör att aktörerna i kommunen påverkar strukturen 
genom att rikta verksamheten mot andra företag.  
 
Stora utpendlingssiffror påverkar inte skatteintäkterna i boendekommunen, men bidrar dock 
till svårigheter för handeln. Detta faktum påvisas i både Smedjebacken och Söderköping. 
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Utbudet av butiker kan i sin tur påverka befolkningsutvecklingen. Studien På spåret visar att 
orter där folk väljer att bo men inte arbeta har befolkningstillväxt, vilket Söderköping är ett 
tydligt exempel på. Resonemanget motsägs dock av att Smedjebacken har en relativt hög 
utpendling samtidigt som de tappar invånare.  
 
Samarbeten med andra aktörer kan vara positivt för en kommuns situation. Näringslivet och 
boendeförutsättningar kan enligt Kommunförbundet utvecklas genom samverkan. 
Smedjebacken och Söderköping har som aktörer utökat samarbetet med näringslivet, vilket 
dock enligt Pierre kan minska kommunens suveränitet om näringslivet får en alltför central 
position. Ett aktivt samarbete mellan de båda aktörerna kan ge positiva effekter, så länge 
fokus inte ligger på näringslivets intresse på bekostnad av övrig verksamhet. Som det 
framhålls i en intervju löser dock samarbeten inte alla problem. 
 
Relationen till staten är komplicerad ur kommunens synvinkel. Ansvarsområdena är inte 
tydligt uppdelade, och trots de stora befogenheterna genom självstyrelsen kan staten enligt 
Hjelmqvist inskränka kommunernas handlingsfrihet om så krävs.  Kravet om kommunal 
ekonomisk balans kommer från staten. Vid en lågkonjunktur minskar de statliga bidragen till 
den kommunala sektorn, vilket i hög grad influerar kommunernas ställning då kravet på dem 
har ökat. Ökat ansvar ger kommunerna mer inflytande, vilket är positivt. Det positiva vänder 
dock till något negativt då de medföljande anslagen inte räcker till. Återigen är det viktigt att 
förstå aktörens agerande istället för att bara observera beteendet. Staten kritiseras för sitt 
beteende då statbidragen sänks, då det samtidigt är av relevans att tänka på lågkonjunkturen 
som troligtvis är anledningen. I diskussionen kring aktörers ageranden är det även av relevans 
att fråga sig varför investeringar görs i dåliga tider och varför det endast byggs en typ av 
bostäder, som exempelvis villor i Söderköping. 
 
Förändringar är relevanta i relationen mellan aktörerna stat och kommun då statliga beslut 
förändrar den kommunala strukturen. Ett ökat kommunalt ansvar kan medföra ett missnöje 
och en frustration från kommunernas sida då anslagen inte anses räcka till, vilket gäller lagen 
kring LSS i de båda kommunerna. LSS är en form av anslagsstyrning från statligt håll, 
samtidigt som de villkor som följer med innebär regelstyrning. Statliga anslag är en betydande 
del i samhällsstrukturens ekonomiska innehåll enligt aktör - strukturmodellen. Det utökade 
ansvaret ökar också beroendet mellan stat och kommun i enlighet med Hjelmqvists 
resonemang. Staten är beroende av det kommunala verkställandet och kommunerna behöver 
statliga anslag. Då anslagen inte räcker till måste andra resursmobiliseringsstrategier arbetar 
fram. Detta kan medföra minskad respekt för statliga regleringar, vilket det finns tydliga 
tendenser till i både Smedjebacken och Söderköping. Ett sätt att minska kommunens 
kostnader är enligt Pierre att låta det civila samhället få ett ökat serviceansvar. I Söderköping 
förekommer många kooperativ inom barnomsorgen, som snarare ökar kommunens kostnader 
då dessa inte räknas med när staten delar ut bidrag. I Smedjebacken vill man däremot inte 
lägga ut arbetsuppgifter på entreprenad. 
 
Pierre menar att ”en svag ekonomi urholkar den formella kommunala självstyrelsen” 210. Vid 
ett beroende av statligt stöd minskar den kommunala självstyrelsen och ökar således statens 
styrmöjligheter. Det bör påpekas att anledningarna till en ekonomisk kris varierar. Om 
kommunens eget agerande genom en dålig pengahantering orsakat dess dåliga ekonomi 
framstår det som att självstyrelsen offrats.  
 

                                                 
210 Pierre (1994), s. 88 
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Att kommuner strävar efter att dra ner på samarbeten med aktörer som leder till negativa 
resursutbyten återkommer i samarbetet med staten. Smedjebacken framstår även som positivt 
inställd till staten tack vare hjälpen från Kommun- och Bostadsdelegationerna. Kommunens 
struktur förändrade till det positiva genom den strukturella och ekonomiska förändringen.  
 
Ledarskapets värderingar och visioner, förmåga att planera och kräva ansvar är enligt 
Kommundelegationen avgörande för en kommuns problemlösning. Aktörernas 
verklighetsuppfattning och handling påverkar samhällsstrukturen, och då Nilsson i 
Smedjebacken krävde ansvar av nämnderna blev den kommunala strukturen en annan. 
Nilsson framstår som en modern socialdemokrat som menar att det inte går att förlita sig till 
få stora företag eller statligt stöd. Det finns en tendens till att man inom Söderköping förlitar 
sig på att allt sköter sig självt, vilket kan vara en bidragande orsak till den nuvarande negativa 
budgetbalansen. Att binda framtiden vid en våg av framgång är riskabelt, då aktivitet ständigt 
är nödvändigt. Med förutsättningar som närheten till Norrköping med dess universitet och 
arbetsmarknad kan trenden bli positiv utan ansträngning. De politiska aktörernas beteende att 
förlita Söderköpings välmående till yttre förutsättningar skapar en samhällsstruktur som faller 
om dessa förutsättningar faller. Tjernström påpekar samtidigt att kommuner norr om Örebro 
och Uppsala saknar förmågan att klara sig på egen hand. I Smedjebacken var tankesättet 
tidigare att allt hängde på de stora arbetsgivarna, vilket kan liknas vid Söderköpings 
nuvarande förlitande till vissa förutsättningar. 
  
Många förklaringsfaktorer går hand i hand. Budgetbalansen, handeln och 
befolkningsutvecklingen påverkar varandra, och en negativ trend inom dessa områden kan 
leda till en uppgivenhet och negativitet hos befolkningen. Befolkningens inställning är en 
viktig faktor som inte behandlats som förklaringsfaktor tidigare. Ytterligare 
förklaringsfaktorer återfinns i marknadsföring, som tillsammans med nöjesutbudet kan 
påverka kommunens situation. 
 
5.3 Vad kan göras för att skapa en positiv utveckling? 
Befolkningstillväxten är möjlig att influera och är en mycket betydande faktor för en positiv 
utveckling, som även influerar många andra verksamhetsområden. Kommunförbundet menar 
att ungdomars flyttningar inte ska ses som något negativt, utan att det är en utmaning för 
kommunerna att få ungdomar att flytta tillbaka. Kommunerna måste således se till att 
ungdomarna har något att flytta tillbaka till. Genom en riktad marknadsföringsstrategi kan 
intresset för kommunen även öka i andra delar av Sverige. Mälardalen påtalas som en möjlig 
region för inflyttning till Smedjebacken, vilka kommunen borde rikta sig ytterligare mot på 
det sätt som Söderköping riktar sig mot områden kring Stockholm. För att behålla 
befolkningsutvecklingen kan det i Söderköpings fall vara av betydelse att bygga andra 
bostadslösningar än villor. En politisk enighet kring framtiden är av högsta relevans.  
 
Ett nära och lyhört samarbete med befolkningen är ett måste, då en uppgivenhet influerar hela 
kommunens status i stor utsträckning. Det är även viktigt att politikerna är eniga kring 
ekonomiska satsningar och långsiktiga mål. Att kalla ett projekt för Gilla läget som man 
gjorde i Smedjebacken kan tolkas som att den dåliga situationen ska accepteras, även om 
avsikten var att få en positivare inställning i kommunen. Små marknadsföringsfel kan således 
ha betydelse för utvecklingen. 
 
En ökad befolkning förbättrar förutsättningar för en positiv utveckling inom service och 
kommunikation. Kommunikationsmöjligheterna och skolans kvalitet kan förbättras genom 
samverkan med grannkommuner, vilket Smedjebackens och Ludvikas gemensamma 
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gymnasieskola är ett exempel på. Samverkan kan även föras inom regionen, vilket Östsam 
exemplifierar. Samarbeten är således ett en bra utvecklingsstrategi och påtalas av Pierre som 
ett fördelaktigt sätt att effektivisera verksamheter med stordriftsfördelar.  Även ett tydligt 
samarbete inom kommunen är av betydelse. Näringslivsorganisationen i Smedjebacken 
uppfattar det som att arbetsförmedlingen motarbetar företagarna. En möjlig förklaring kan 
vara att arbetsförmedlingen som aktör ser ett negativt resursutbyte vid samarbete med 
näringslivet. Det är av betydelse att alla aktörer arbetar i samma riktning för en positiv 
kommunal utveckling. Socialdemokratiska Smedjebacken förväntar sig således mer av 
arbetsförmedlingen som är en statlig aktör på lokal nivå.  
 
Det är ett faktum att det är ovanligare att kvinnor startar egna företag, liksom att många 
ungdomar är arbetslösa. En strategi för att öka antalet företag och minska arbetslösheten kan 
således vara att rikta marknadsföringen mot dessa grupper. Enligt Kommundelegationen 
måste de yrkesverksamma inom kommunerna anpassas efter de behov och resurser som finns 
för att en kommun ska kunna ta sig ur en negativ trend. 
 
Det sociala innehållet i samhällsstrukturen, i enlighet med aktör – strukturmodellen 
exemplifieras genom de sociala projekt som pågår i Smedjebacken och Söderköping, kring 
avtal med ungdomar för att minska förstörelsen, liksom föräldragrupper med avsikt att 
förebygga ungdomsproblem och skilsmässor. Sådana initiativ är positiva för en kommuns 
utveckling. Nöjesevenemang är ytterligare en faktor som bidrar till en positiv status för den 
arrangerande kommunen. 
 
Investeringar kan leda till höga låneskulder men kan också vara bra för en kommuns 
utveckling. Både ledarnas och befolkningens inställning är av stor relevans i fråga om en 
positiv utveckling. Konkreta utvecklingsstrategier kring ekonomisk och befolkningsmässig 
tillväxt är bra i de fall de är genomarbetade och åtföljs av en handlingsplan.  
 
Att vara oberoende av andras hjälp framstår som en bra strategi för att skapa en positiv 
utveckling. Behov av samarbeten är en sak, men tankesättet att ”någon annan kan fixa våra 
problem” är en mycket kortsiktig lösning.  
 
5.4 Slutord 
Vilka faktorer formar och är avgörande för en kommuns situation? Studien visar att 
Söderköping med positiv trend enligt urvalskriterierna fått ekonomiska problem, men har 
fortfarande många fördelaktiga utvecklingsfaktorer som närheten till Norrköping, läget mitt i 
en arbetsmarknad och den positiva befolkningstillväxten. Smedjebacken däremot har en lång 
negativ trend, men ser en ljusning inom ekonomin. Det finns i den sistnämnda kommunen 
förhoppningar om befolkningstillväxt och ett utökat näringsliv, men det finns även mycket att 
arbeta på exempelvis vad gäller ekonomisk skuld, och även kring nytänkande och 
marknadsföring i enlighet med det resonemang som näringslivsorganisationens ordförande 
för. Det finns skillnader mellan Smedjebacken och Söderköping vad gäller förutsättningar och 
verksamhetsresultat, men även vissa likheter. Kanske är det så att alla förr eller senare måste 
hamna i en kris.  
 
Smedjebacken har haft en tilltro till starka arbetsgivare som samhället fokuserat kring, men 
numera finns en vilja att ta sig ur detta tankesätt. Trots att Tjernström framhåller Söderköping 
med sitt småföretagande som oberoende framstår kommunen idag som beroende av yttre 
faktorer som närheten till Norrköping, dess arbetsmöjligheter och Linköpings universitet. 
Förutom dessa finns även faktorer som den vackra miljön och sommarturismen. Fördelar som 
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gör att verksamheten fungerar av sig själv kan medföra en passivitet, då risken är att 
kommunen är oförberedd inför eventuella framtida problem som står utanför de påtalade 
faktorernas makt. Det finns alltså andra former av beroenden, utöver det ekonomiska, som 
kan få negativa konsekvenser på längre sikt.  
 
Verksamheten i svenska kommuner har länge präglats av besparingskrav och höjda skatter, 
framför allt i samband med ökade omsorgskostnader. Många kommuner går med förlust och 
tappar befolkning. Kommunförbundet spår en större tillväxtökning 2004, men menar att 
arbetsmarknaden inte kommer att märka av den positiva trenden inom den närmaste tiden. De 
förhållanden som speglats i Smedjebacken och Söderköping kan rimligtvis inte bara gälla 
dem. Det ökade kommunala ansvaret är ett faktum, och alltfler kommuner söker samarbeten 
för att effektivisera resurserna. Kritiken mot staten kan mycket väl vara ett riksproblem 
liksom den ekonomiska problematiken kring LSS i och med dess del i utjämningssystemet. 
Mindre orter med förutsättningar liknande Söderköpings kan som denna kommun förlita sig 
för mycket till yttre omständigheter, som gör dem oförberedda inför eventuella framtida 
problem. Det finns även många gamla socialdemokratiska bruksorter som i likhet med 
Smedjebacken tvingats omstrukturera sig, och som därigenom går mot en ny samhällsstruktur.  
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Intervjufrågor     Bilaga
   
Inledning 

1. Berätta kort om dig själv och ditt yrke 
2. Hur skulle du kort beskriva kommunen?  

 
Näringsliv och arbetsmöjligheter 

3. Hur skulle du definiera kommunens näringsliv? 
4. Vilka är de största arbetsgivarna i kommunen? Vilken sorts företag och andra 

näringslivsverksamheter finns? På vilket sätt präglar dessa kommunen?  
5. Etableras nya företag i kommunen? Har det skett någon förändring över tid vad gäller 

näringslivet i stort? 
 
Kommunen och staten 
6. Hur ser det politiska styret ut? Hur ser den politiska sammansättningen och 

medelåldern ut? Präglar politiken kommunen på något sätt?  
7. Hur länge har kommunen haft den ekonomiska trend som sträckte sig fram till 2003? 

Vad kan förklara denna trend? Av vilken anledning vände utvecklingen 2003? Hur 
stora låneskulder har kommunen?  

8. Pågår några samarbeten med andra aktörer? Vad var anledningen till att det eventuella 
samarbetet inleddes? Vilka för- och nackdelar med ett samarbete över 
kommungränserna finns? Förekommer konkurrens mellan kommuner? 

9. Hur ser bostadssituationen ut? 
10. Hur fungerar skolväsendet, barnomsorgen och äldreomsorgen i kommunen? 
11. Vilken roll har turismen?  
12. Vilken relation har kommunen till staten (vad gäller ekonomiska bidrag osv)? 
 
Utveckling 
13. Vad görs för kommunens utveckling? 
14. Finns något utvecklingsprogram? Vad innebär programmet i så fall? Om det inte finns 

något program, varför? 
15. Vad tror du kan vara anledningen till den befolkningsutveckling som kommunen haft? 

 
Framtid och visioner 
16. Vad gör ni för att marknadsföra kommunen? 
17. Vilka framtidsutsikter och visioner kring kommunens utveckling finns? Vad ska/kan 

förändras och vad ska bevaras? Vilken status har kommunen, både bland dess invånare 
och utomstående?  

 
Övrigt 
18. Övriga kommentarer
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