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1. Introduktion
Detta inledande kapitel ger en presentation av uppsatsen och dess bakgrund.
Kapitlet innehåller även delarna syfte, frågeställningar, avgränsningar och
disposition.

1.1 Inledning
Ämnet för studien är att undersöka hur olika aktörer i en kommun med ett vikande
befolkningsunderlag ser på fenomenet. Ett vikande befolkningsunderlag för en
kommun är ett betydligt vanligare fenomen än det motsatta, med ökad inflyttning. I
Svenska kommunförbundets skrift Växa och krympa hänvisas till att mellan åren
1995-2000 har 208 av Sveriges 290 kommuner haft ett vikande
befolkningsunderlag. Endast 41 kommuner har haft en ökning på mer än 2%.1 Ett
vikande befolkningsunderlag behöver inte enbart uppstå genom att folk flyttar från
en kommun. Det kan även bero på den demografiska situationen, att fler dör än
föds.

Utifrån ovan skrivna växer funderingar fram. Varför minskar kommuners
befolkningsmängd, vad kan ligga bakom att folk flyttar därifrån och att det inte fylls
på med nya kommuninvånare? Många av oss lever i kommuner där detta sker,
vilket förmodligen påverkar vår livssituation på något sätt. När man börjar fundera
kring frågan om ett vikande befolkningsunderlag är det lätt att man fastnar vid att
det är en problematisk situation för en kommun. Det som till synes kan vara enkelt
att peka på är till exempel ett minskande skatteunderlag, vilket får givna
konsekvenser när pengarna inte räcker till. Framför sig kan man se en kommun
med problem av olika slag, den kanske är otrivsam för kommuninvånarna, det kan
finns för få arbeten, den sociala servicen rustas ner och det finns en negativ syn,
listan kan förmodligen fyllas på ett antal gånger. Är det så här eller är det en bild
som man föreställer sig? Jag avser att försöka se vad som sker inom en kommun,
bakom de statistiska siffrorna och vad de olika aktörerna tänker och hur de agerar.
Och kanske kan en annan bild växa fram av hur det ser ut bakom de ord som andas
en viss negativism, nämligen ett vikande befolkningsunderlag.

De aktörer som kommer till tals i uppsatsen är politiker och tjänstemän inom
kommunen, samt representanter från näringslivet. Hur ser de på situationen, är det
som jag skrev ovan en problematisk situation? Om det är problematiskt vad kan då

                                                                
1 Svenska Kommunförbundet, Växa och krympa, (Klippan, 2000), s.3
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ligga till grund för detta och vilka förändringar skulle vara önskvärda att åtgärda?
Ifall man definierar ett vikande befolkningsunderlag som ett rådande problem är
det något som kommunledningen skall ansvara för eller behöver man ha en bred
samverkan inom kommunens gränser? Min intention när uppsatsen är klar är att en
del av detta kommer att ha besvarats och kan leda till större förståelse av de
bakomliggande faktorerna som påverkar befolkningsunderlaget i en kommun.

1.2 Syfte och frågeställningar
Det primära syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika aktörer i en kommun
med ett minskande befolkningsunderlag ser på att befolkningen minskar och hur
det skall hanteras. Genom intervjuer avser jag att skapa en bild av hur man arbetar
med en fråga av detta slag. De huvudsakliga frågeställningarna som kommer att
beröras är:

? Hur aktörerna ser på frågan om det vikande befolkningsunderlaget och varför
de tror att det har uppstått.

? Hur aktörerna resonerar kring detta, och vilka förändringar man tror behöver
komma till stånd för att få en annan utvecklingsriktning? Anser de att det
behövs förändringar?

? Hur upplever de samspelet och samarbetet?

Ovanstående frågeformuleringar är viktiga eftersom politiker och tjänstemäns syn
och föreställningar kring frågan kan vara styrande för deras handlande. Det
framtida strategiarbetet och de beslut som skall fattas kommer i förlängningen att
beröra invånarna i kommunen. Därav ligger uppsatsens fokus på hur aktörerna
tänker och vilka föreställningar de har om fenomenet med ett vikande
befolkningsunderlag.

1.3 Bakgrund
Den kommun som ingår i studien är Finspångs kommun i Östergötland. Att det
blev Finspångs kommun beror till viss del på att den ursprungliga idén om
uppsatsämnet kom från Björn Eklund på CKS. Han föreslog att man kunde
undersöka denna kommun beroende på att den har haft ett vikande
befolkningsunderlag under ett flertal år. Jag ansåg att det var ett intressant
uppsatsämne att arbeta med, och valet av kommun lämpade sig väl för mig. Det
som dock kan ses som till viss del problematiskt i sammanhanget och som jag har
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reflekterat över är att jag själv bor i kommunen och om detta kan påverka mig. När
man skall genomföra en undersökning skall man vara medveten om sin egen roll
och vara trovärdig i sitt agerande för att inte påverka resultatet. Jag kom fram till att
eftersom jag inte tidigare har haft någon personlig kontakt med informanterna och
inte heller varit aktiv i politiken eller några andra samhälleliga organisationer så kan
jag hålla distans till det som skall undersökas.

1.3.1 Finspångs kommun
Jag skall nedan ge lite information om Finspång för att underlätta inför det fortsatta
läsandet. Finspång ligger i östra Östergötland och har relativt nära till två större
städer, Norrköping som finns på ca 3 mils avstånd och Linköping som ligger ca 7
mil därifrån. 2  Finspång är en ort som under lång tid dominerats av dess industrier,
från medeltidens gruvbrytning och järnframställning, till kanontillverkning och
fram till dagens moderna och högteknologiska industri, med bland annat Siemens,
Sapa och Outokumpu Cooper, vilka ligger inom Finspångs tätort. Det finns även ca
10 mindre orter runt om tätorten som har väl fungerande bruk och som genererar
arbetstillfällen. Genom detta är 47% av arbetsplatserna som finns i kommunen
inom industrisektorn, där det även har skett en liten ökning av antalet
arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin under senare år. Av tradition kan sägas
att industrin är mansdominerad, inom det som har setts som traditionella
kvinnoyrken som vård, omsorg, handel och kommunikation har arbetstillfällena
minskat. Det finns inte heller några tjänsteföretag inom kommunen, vilket
kommunen skulle se som önskvärt, där kvinnor i större utsträckning kan finna sina
arbeten. Detta medför att det sker en stor ut- och inpendling till och från orten,
företrädesvis till Norrköping. Man kan se att befolkningsminskningen har pågått
under ca åtta år. För att göra en jämförelse från de senast åren, fanns år:
2000 – 21 477 invånare
2003 – 21 052 invånare
Det innebär en minskning med 425 personer. Mellan 2002 och 2003 minskade
befolkningen med 156 personer, av det var nettoutflyttningen 91 personer och
kommunen hade ett negativt födelsenetto på 63 personer. Siffrorna ser kanske inte
så stora ut men fortsätter minskningen år efter år kommer det att märkas. Man har
dock sett att rörligheten på befolkningen under senare delen av 90-talet är ca 600
personer, varav ca 200 fler har flyttat ut än in till kommunen. Statistiken uppvisar
en viss förändring genom att antalet utflyttade under senare delen av 90-talet

                                                                
2 De uppgifter som ligger till grund för följande del är från Lokalt tillväxtprogram, Finspångs kommun
som jag har erhållit från Hans Lindberg, Utvecklingschef i Finspångs kommun.
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minskat mot antalet inflyttade, vilket man hoppas ska leda till en bättre balans
mellan dessa två.

1.3.2 Bruksort
Finspångs kommun kan förses med epitetet bruksort, även om man idag väljer att
använda ordet industriort. Enligt Anette Forsberg, Chatrine Hökertin och Hans
Westlund ligger utvecklingen av det som de benämner som socialt kapital hos
aktörerna, vilka värderingar och normer som råder, och vilken målsättning som
finns. Författarna visar på två olika exempel, Bruksandan och Gnosjöandan.
Bruksandan får betydelse av de normer och värderingar som råder på orter där det
finns en lokalt dominerad arbetsplats och ett arbetarkollektiv, vilket gav upphov till
en intressegemenskap genom att arbetarkollektivet var troget mot bruket. Det
gynnade framförallt den manliga befolkningen, och gjorde att andra företag sågs
som konkurrenter om arbetskraften och kunde betraktas som onödiga, förutom de
nödvändiga servicenäringarna. Det gav även upphov till att aktörerna, bruket och
dess anställda, motarbetade nyföretagandet medvetet eller omedvetet. Därmed
skulle bruksorterna sakna aktörer som kan förnya det social kapitalet. Gnosjöandan
är därigenom det motsatta, där finns ett samarbete för att utveckla nya företag med
nya aktörer och de kan därigenom utvecklas i en annan ekonomisk riktning. Inom
det sociala kapitalet är länkar mellan olika aktörer och nivåer i samhället viktiga. I
de orter där bruksanda råder med några få aktörer blir problemen större, menar
författarna när marknaden försvagas. Det har även gjort att utvecklingen av nya
länkar till nya aktörer försvåras.3 Finspångs kommun lever inte endast av ett större
företag utan man har ett antal större och mindre företag, men man är dock
beroende av att de stora, internationella företagen lever kvar på orten.

Ovan nämndes att bruksorter framförallt gynnar den manliga befolkningen då de
av tradition och i större utsträckning än kvinnor arbetar inom industrin. I dagens
industri är det en mängd kvalificerade arbeten som utförs och arbetet är oftast inte
heller så tungt och arbetskrävande i fysisk mening som de var förr. Däremot lever
traditionen att industrin är männens arbetsplats till viss del fortfarande kvar. Vad
innebär det för den kvinnliga arbetskraften på orten? Under 1990-talet skedde en
minskning av arbeten inom den offentliga sektorn där företrädesvis kvinnor arbetar
som visades på ovan. Det kan i sin tur påverka att familjer flyttar, och att ca 60% av
dem som flyttar från kommunen, flyttar till Norrköping enligt företrädare för

                                                                
3 Anette Forsberg, Chatrine Hökertin & Hans Westlund, Socialt kapital och lokal utveckling – en
fallstudie av två lansbygdskommuner, Arbetslivsrapport NR 2001:15, Arbetslivsinstitutet, s.8-9
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kommunen. Vilket innebär att mannen, som oftast arbetar inom industrin pendlar
in till Finspång medan kvinnan har sitt arbete i Norrköping.

1.4 Avgränsningar
Området med ett vikande befolkningsunderlag är brett vilket gör att det kan ses ur
ett flertal perspektiv. Det innebär att om man väljer ut något eller några perspektiv
så blir inte andra undersökta. Dock för att få fram ett resultat som kan vara
intressant och ha stringens, det vill säga att det inte spretar åt för många håll,
behöver man göra vissa avgränsningar. Uppsatsen kommer att innehålla delar om
bland annat samspelet och interaktionen mellan de olika aktörerna, och de
strategier som upplevs som nödvändiga. Det gör att man får välja bort andra delar,
exempelvis hur den kommunala ekonomin påverkas av ett vikande
befolkningsunderlag och vilka konsekvenser det ger upphov till.

Jag har valt att utgå från en lokal kontext där en kommun ingår, eftersom
uppsatsämnet berör hur aktörerna upplever situationen och vilka föreställningar de
har om fenomenet med ett vikande befolkningsunderlag. Därmed dras inga
generella slutsatser om hur representanter för kommuner och näringsliv upplever
det i andra kommuner.

1.5 Uppsatsens disposition
Uppsatsen kommer att vara indelad i fem kapitel för att sedan avslutas med en
sammanfattning.

Kapitel 2, behandlar den metod som valts för uppsatsens genomförande. Här
redogörs även för insamlingen av data, kvalitativ intervju, etiska aspekter och
analysarbete.

Kapitel 3, tar upp den teoretiska referensramen som ligger till grund för uppsatsen.

Kapitel 4, innehåller analysdelen som bygger på empirin från datainsamlingen, och
de teorier som presenterats i kapitel 3.

Kapitel 5, avslutar uppsatsen, och innehåller den avslutande diskussionen med egna
reflektioner.
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2. Metod
I det följande kapitlet kommer jag att visa på den metod som jag har valt för att
genomföra uppsatsen. Uppsatsen bygger till stor del på kvalitativa intervjuer, och
teorier som kan kopplas till utfallet av dessa. Därigenom har den hermeneutiska
ansatsen valts, det vill säga  en tolkande ansats.

2.1 Hermeneutik
Den hermeneutiska metoden innebär att man tolkar ett fenomen, en text eller en
utsaga. Syftet med tolkningen är att finna en förståelse av meningen med dessa.
Hermeneutiken är i sig inte en metod som visar på en given väg att tolka de
fenomen och den mening man vill komma åt i sin undersökning. Det är ett
metodologiskt område med flera inriktningar och med gamla traditioner.
Ursprunget till hermeneutiken kom, enligt professorerna Mats Alvesson och Kaj
Sköldberg, att uppstå under renässansen genom två parallella men ändå till viss del
samverkande inriktningar, dessa var den protestantiska bibelanalysen och att
studera de antika klassikerna med en humanistisk ansats. Att tolka utifrån texter,
som benämns som exegetik, är den gemensamma utgångspunkten för båda dessa
och därigenom kommer hermeneutikens grundtanke fram. För att vi ska förstå
meningen med det vi tolkar måste vi förstå delarna som skall visa oss på helheten
av det vi skall undersöka. Alvesson och Sköldberg menar vidare att i den tidiga
fasen var hermeneutiken relativt obunden av vetenskaplig teorianknytning, vilket
den vidare utvecklingen har ändrat på, de menar att man inom vissa delar av
hermeneutiken lägger den vetenskapliga teorin över den humanistiska tolkningen.4 I
denna uppsats används hermeneutiken som metod för att framförallt tolka
informanternas utsagor och den mening som dessa kan ge. För att det skall ges en
mening till utsagorna behövs en teoritisk referensram, som även den används i
tolkningsarbetet. Dock är det informanternas utsagor som ses som viktigaste i
tolkningsarbete.

Lars-Göran Johansson menar att hermeneutiken syftar till att man skall uppnå
förståelse för de fenomen som man skall studera. För att uppnå det behöver man
ha inlevelse och förmåga att sätta sig in i andra personers situation. En viktig del
inom den hermeneutiska processen är, enligt Johansson, att få förståelse för det

                                                                
4 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion, (Lund, 1994), s 115 ff
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som studeras. I denna mening är det att förstå innebörder, att man uppnår en
förståelse för vad en människa uttrycker med sina handlingar eller med texten som
studeras, det kan även gestaltas genom institutionerna där det är ett uttryck för en
eller flera personers avsikter. Författaren menar även att tolkningsprocessen aldrig
kan börja helt förutsättningslöst utan den som tolkar har alltid med sig en viss
förförståelse. Den kan vara medveten eller omedveten, men den bildar en
förståelsehorisont som man har med sig vid tolkandet. Genom denna förförståelse
görs en första preliminär tolkning som sedermera vägleder oss när vi skall göra den
fördjupade tolkningen. Därvid kan den första tolkningen framstå som den rätta,
eller så får vi omarbeta den. Johansson skriver även att forskaren måste bestämma
vilka fenomen som har mening eller inte. Till detta tar man hjälp av klassificeringar
där man avgränsar vad som skall tolkas och vilken del av materialet som kan ses
som meningsfullt.5

Genom att denna uppsats till stor del bygger på intervjuer som skall tolkas sker en
klassificering genom att jag väljer ut de delar från intervjuerna som jag anser har en
mening för studien och de svar jag söker. För att förstå det som kan vara
meningsbärande måste jag samtidigt få en förståelse för vad helheten säger. Enligt
Steinar Kvale skall man göra en skillnad mellan en litterär text och en
forskningsintervju. Hermeneutiken var, som visats, ursprungligen ämnad att
användas för att tolka de litterära, religösa och rättsliga texterna, men har sedermera
utvidgats till att finna mening med diskurser och handlingar. Kvale skriver att en
forskningsintervju är ”ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga
diskursen förvandlas till texter som skall tolkas.” Han menar att hermeneutiken har
en dubbel innebörd vid intervjuforskning. I dialogen som skapar intervjutexterna,
för att sedan visa på den process där den utskrivna texten skall tolkas. Ett par
viktiga skillnader som Kvale framhåller mellan dessa två är att vid tolkning av en
litterär text tolkas något som är avslutat. Vid en intervju har man såväl varit med
vid skapandet som av tolkandet av texten. Den litterära texten förmedlas
läsaren/tolkaren utanför den situation den uppstått i. Texten som framkommer
efter intervjun kan ses som knuten till en speciell mellanmänsklig situation mellan
intervjuaren och informanten. Den utskrivna texten ger inte heller den fullständiga
redogörelsen genom att inte exempelvis kroppsspråk och minspel finns
redovisade.6

                                                                
5 Lars-Göran Johansson, Introduktion till vetenskapsteorin, (Falun, 2000), s.70 ff
6 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997), s.49ff
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Hermeneutiken står för att ett fenomen skall ges förståelse och mening utifrån dess
innebörd. Nils Gilje och Harald Grimen menar att begreppets mening därmed kan
ges två innebörder, det används genom detta för både ”mänskliga aktiviteter och om
resultatet av mänskliga aktiviteter.” Det kan även används för ”betingelserna för
aktiviteterna” i vilket ingår till exempel normer, regler och de situationer där
aktiviteterna uppkommer. Det utmärkande för det som vi ser som meningsfulla
fenomen är att vi måste tolka dem för att få en förståelse. För att få förståelse för
det fenomen man studerar kan man använda det som kallas för den hermeneutiska
cirkeln. Den betonar att det finns en ständig rörelse mellan helheten och de olika
delarna. För att vi ska förstå helheten så måste vi också förstå delarna och den
kontext som fenomenet tolkas i. Vi måste kunna hänvisa till helheten när vi visar
fram delarna av det vi tolkar, men även förstå delen i den mer komplexa helheten.
Även Gilje och Grimen menar, som Johansson tidigare, att förförståelse är viktigt,
detta med anledning av att vi måste ha en idé om vad vi ska leta efter när vi tolkar.
Utan den skulle vi inte kunna veta vad vi skulle rikta vår uppmärksamhet mot i det
material vi besitter.7 Genom de uppställda forskningsfrågorna i början av uppsatsen
finns en idé om vad som söks i materialet, och vad man söker svar till.

Ett överskådligt sätt att visa detta sökande av del och helhet är att använda Per-
Johan Ödmans pusselillustration. Han menar att när tolkningsprocessen startar har
vi alla bitar framför oss men vi vet ännu inte hur de hänger ihop. Först när vi börjar
få bitarna att passa ihop, visar de oss ett sammanhang och pusslet kan till slut
fullbordas. Det som från början var oförståligt har fått en struktur och en kontext.
Under tiden som pusslet läggs tolkas, förstås, omtolkas och förstås fenomenet i
högre grad. Det blir en vandring mellan helhet och del för att uppnå en förståelse
som ger upphov till den hermeneutiska cirkeln. Sedermera kan cirkeln utvidgas till
en spiral som kan visa på en bild av hur tänkande, förståelse och tolkning fungerar
tillsammans. Ödman menar att man hela tiden omtolkar fenomen för att ge en
ökad totalisering och precisering. Spiralen ger en ökad förståelseutveckling över
tiden. Han menar även att cirkeln kan vara begränsande och fördomsfull genom att
ny information tolkas mot den redan befintliga så att den stämmer överens med
den förståelse som redan finns. Fördelen med spiralen skulle genom detta vara att
man går utanför cirkelns ramar, för en ökad rörelse och att den förståelse som
redan finns för ett fenomen kan omdefinieras.8

                                                                
7 Nils Gilje & Harald Grimen, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, (Uddevalla, 1992), s.175
8 Per-Johan Ödman, Tolkning, förståelse, vetande, (  ,2003), s.77ff
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Stig Lindholm förordar att man använder spiralbegreppet framför cirkeln. Det på
grund av att man vidgar tolkningen för var gång man tolkar delarna. Han menar att
för varje gång växer helhetsuppfattningen och man får en ny förståelse för delarna.
Han kopplar det även till en som han kallar allmän kunskapsspiral genom att man
har en förförståelse i förväg när det gäller det mesta och menar att förståelse och
förklaringar växlar även där.9

Genom det ovan skrivna har det visats på en del av det som kan ses som den
hermeneutiska metoden och hur tolkning av materialet kan gå tillväga. Det som kan
ställas som motfråga till detta är hur rimlig tolkningen är. Alvesson och Sköldberg
menar att det inte finns något otvetydigt sanningsbegrepp inom hermeneutiken.
Sanningen är ingen statisk korrespondens mellan tolkning och fakta, de menar att
fakta redan är ett tolkningsresultat. Den rimlighet som man söker för ett resultat
kan bara bedömas av kritisk genomlysning och genom dialog om de argument som
förs fram under den hermeneutiska resans gång. Resultaten är aldrig slutgiltiga, den
hermeneutiska processen kan alltid fortsätta, antingen av oss själva eller av andra.
Därmed kan någon annan fortsätta tolkningen av det arbete som jag har gjort i
denna uppsats, det kan även vidgas och användas i en större samhällelig kontext.
Alvesson och Sköldberg nämner fyra aspekter som god hermeneutik kan alternera
mellan, de påpekar att detta är olika betoningar i processen snarare än fyra skilda
delar. Tolkningsmönster, som antingen kan innebära att de kan jämföras med redan
befintliga mönster eller att de avviker helt från dem. Där vikten läggs vid den
förförståelse som den som tolkar har, vilket sedan omvandlas och till slut ger en
djupare förståelse. Det är texten, inte fakta eller data som är det som
meningsbärande, som sedan ges en djupare mening i ett övergripande
tolkningsmönster. Därmed kan referensramarna ändras under arbetets gång.
Dialogen i sin tur är att ställa frågor till texten och lyssna. Frågorna kommer från vår
förförståelse och kan omformas under processens gång. Här menar författarna att
man glider fram och tillbaka mellan förförståelsen och den nya förståelsen.
Slutligen är det uttolkningen, här formuleras nya deltolkningar under processen där
våra bakgrundsföreställningar är närvarande.10 Övergripande kan man säga att den
tolkning som kommer att presenteras i denna uppsats bygger på min förförståelse
och mina perspektiv. Den som läser arbetet kan med andra ord fundera och tolka i
andra riktningar än vad jag har gjort.

                                                                
9 Stig Lindholm, Vägen till vetenskapsfilosofin, (Lund, 1999), s.72 ff
10 Alvesson & Sköldberg, s167 ff
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2.1.1 Kritisk teori eller kritisk hermeneutik
Mats Alvesson menar att kritisk teori har en tolkande ansats som kan kombineras
med ett ”intresse för kritiskt ifrågasättande av den realiserade verkligheten”.
Genom detta kan den benämnas som kritisk hermeneutik. Av vikt är ett
emancipatoriskt kunskapsintresse, man tar avstånd från en dialektisk samhällssyn
där ”sociala fenomen måste förstås i ett historiskt sammanhang”, det vill säga att
när samhället förändras måste även teorin förändras.11 Den kritiska teorin är inte
den primära metoden som skall användas men det finns centrala poänger i
Alvessons framställning som är bra att ha i åtanke. Alvesson betonar följande:

Mot antagandet att realiserade samhällsförhållanden och människors aktuella
värderingar, ideal och reaktionssätt är naturliga, neutrala och ofrånkomliga - vilket
präglar huvuddelen av allt tänkande, inklusive forskning och akademisk kunskap –
ställs tesen att social förhållanden är mer eller mindre historiskt skapade, starkt
präglade av maktsymmetri och särintressen och kan göras till föremål för radikala
förändringar.12

Enligt Alvesson skall den kritiska teorins användning i samhällsvetenskapen skilja
på det som är ”socialt och psykologiskt invariant” och det som är socialt
föränderligt och inrikta sig på det senare. Alvesson menar att söka efter
fastställande av lagbundenheter och kausala samband inte är det primära målet och
att man inom samhällsvetenskapen inte kan ställa sig utanför det samhälle som man
är medlem av, det gäller även forskaren. Man kan därmed inte ställa sig objektiv
och neutral till det område man forskar kring. Samhälleliga institutioner är i sig
politiska, där det handlar om ”intressen, särintressen och konflikter kring dessa”.
Därför skall forskaren vara medveten om detta när han eller hon skriver för
”antingen konserverar eller utmanar man föreställningar och idéer”. Det blir då av
stor vikt hur man hanterar sina teman ”i förhållande till särintressen, makt och
reproduktion/förändring av föreställningar.”13 Det skulle till viss del kunna
jämföras med den hermeneutiska cirkeln när den som Ödman menar, är
begränsande och fördomsfull. Där reproduceringen av rådande mönster fortsätter
och inget nytt släpps in som kan leda den framåt. Här i beteckningen att man
konserverar de föreställningar som finns. Det är därmed viktigt att jag som studerar
det insamlade empiriska materialet kan hålla en viss distans till det.

                                                                
11 Mats Alvesson, Kritisk organisationsteori ur Organisationsteori på svenska, red. Barbara
Czarniawska, (Kalmar, 1998), s.105
12 Alvesson, s.107
13 Alvesson, s.107 ff
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I synen på människan uppfattar den kritiska teorin ”den moderna människan som
manipulerad och objektifierad, passiv och konformisk i relation till
samhällsmaskineriet och dominerande rationalitetsformer.” Det ger då att flera
delar av organisations- och konsumtionssamhället försöker med sina resurser och
intressena att påverka individernas ”preferenser, föreställningar, värderingar och
beteenden.” Dessa kan vara ”företag, myndigheter, skolor, professioner och
politiska partier” som försöker påverka det mesta i vårt dagliga liv. Alvesson menar
att det finns krafter inom de sociala förhållandena som ges formen av
”institutioner, ideologier och medvetandeformer som låser fast tänkandet i
bestämda banor, utifrån vilka man har svårt att röra sig, t.ex. vinst- och
konsumtionsmaximering, könsstereotyper, övertro på experter och tekniska
lösningar på sociala problem, heroisering av ledarskap m.m.” Det är genom språket
och den kommunikation som uppstår vi får möjlighet att skapa en kritisk dialog, att
kunna pröva och utveckla. Inte endast för tekniska lösningar utan även för politisk-
etiska frågor finns en möjlig lösning, utan låsningar och dominansförhållanden.
Genom dialogen som bygger på argumentation accepterar man inte budskap som
ges som sanna och moraliskt riktiga endast på grund av att de kommer från chefen,
vetenskapen eller experterna.14 Den kritiska teorin eller hermeneutiken bygger på
att man ifrågasätter de rådande ordningarna som finns i samhället, men man
kommer inte med några färdiga lösningar på det som kan ses problematiskt. Utan
dialog syftar till att de berörda parterna skall kunna nå fram till något nytt och
förhoppningsvis bättre genom att bryta igenom de rådande föreställningarna.

2.2 Metoddiskussion
När jag har genomfört undersökningen har jag till att börja med utgått från att läsa
litteratur som jag anser kan vara relevant utifrån syftet och de frågeställningar som
jag har haft. Innan intervjuundersökningen är gjord går det inte med säkerhet att
veta om de teorier som har valts i ett tidigt skede i arbetet kommer att passa.
Utifrån det kan framhållas att det finns ett drag av induktiv ansats i uppsatsen. Maj-
Britt Johansson Lindfors menar att den induktiva ansatsen innebär att gå från den
framtagna empirin till teorin för att sedan gå tillbaka till empirin, det sker därmed
en växelverkan mellan dessa. Genom detta uppstår en förståelse för den empiriska
verkligheten utifrån den kunskap och förståelse som utvecklas under
undersökningens gång. Enligt detta sätt att se kan forskningsprocessen inte vara
färdigplanerad och utformad innan de empiriska studierna är genomförda.15 Till
                                                                
14 Alvesson, s.114
15 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, (Lund, 1993), s.56ff
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viss del kan det induktiva angreppssättet tillämpas här, då jag innan intervjuerna var
genomförda inte visste vilka utsagor jag skulle få, vilka teorier som skulle kunna
vara tillämpbara, dock gick jag inte helt oförberedd ut och gjorde några intervjuer.
För det senare analysarbetet kommer en växelverkan mellan empiri och teori att
användas.

För att utveckla studien kan även en abduktionsansats anföras. Den kan ses som en
kombination av ovan nämnda induktion, och deduktionen som bygger på generella
regler och teorier som skall följas. Alvesson och Sköldberg menar att den induktiva
ansatsen är en mer ytlig och generaliserande ansats. Abduktion blir en fördjupning
genom att den söker underliggande mönster, den inbegriper därmed förståelse för
det  som skall studeras. Även abduktionen bygger på empirin och författarna menar
att teoretiska föreställningar kan kombineras med eller föregripas av tidigare teori.
Man skall dock inte lägga teorin mekaniskt ovanpå empirin utan den skall ge
inspiration för upptäckter av mönster som skall ge ökad förståelse. Det blir därmed
en alternering mellan teori och empiri, och man kan använda sig av redan
existerande kunskap och referensramar. Alvesson och Sköldberg menar även att
induktion och deduktion kan ses som led i abduktionen.16 Det finns även vissa
likheter mellan abduktionen och hermeneutiken även om inga tydliga kopplingar
har gjorts, men författarna uttrycker det på följande sätt:

[…] en upprepad process av pendling eller alternering mellan (empiriladdad) teori
och (teoriladdad) empiri. Det innebär en hermeneuetisk process under vilken man så
småningom s a s äter sig in i empirin med hjälp av teoretiska för-föreställningar, allt
under det man också utvecklar teorin.17

2.3 Kvalitativ intervju
Enligt Steinar Kvale har de kvalitativa intervjuerna som mål att nå fram till
kvalitativa aspekter ur informanternas livsvärld. I den kvalitativa
forskningsintervjun söker man efter specifika situationer och handlingsförlopp från
informanternas värld. Det är inte i första hand några allmänna åsikter man söker
även om det kan förekomma. Det är det deskriptiva, där informanten beskriver vad
han/hon upplever, känner och hur han/hon handlar som står i fokus. Det
övergripande är att få fram en nyanserad beskrivning av ett fenomen.18

                                                                
16 Alvesson och Sköldberg, s.41 ff
17 Alvesson & Sköldberg, s. 47
18 Kvale, s.36 ff.
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När det gäller de frågor som har ställs inom ramen för uppsatsen tenderar en del av
svaren på frågorna att vara liknande. Det beror förmodligen på att de aktörer som
ingår i denna studie är intresserade av, och arbetar för kommunens framtid.
Samtidigt så finns det skillnader mellan dem och deras synsätt vilket förmodligen
kan bero på deras olika positioner i samhället.

2.4 Insamling av data
En viktig del för genomförandet av uppsatsen är intervjuerna med informanterna.
En stor del av uppsatsens fokus ligger på deras syn på problematiken. De
kvalitativa intervjuerna har skett med informanterna en och en, vilket ger en större
möjlighet till öppenhet mellan den som intervjuar och informanterna. Intervjuerna
har varit halvstrukturerade, jag har haft en intervjuguide med olika teman och till
det vissa underfrågor, samtidigt som informanterna har fått tala fritt utifrån detta.
Jag har genomfört nio intervjuer och haft ett samtal med en av lokaltidningarna i
kommunen. Jag väljer att presentera informanterna här för att sedan i analysdelen
endast benämna dem som representanter för kommunen respektive näringslivet.
De deltagande informanterna har varit Staffan Waltré, Kommundirektör, Stig
Andersson, Kommunalråd, Anders Bengtsson, som arbetar med Landsbygds- och
näringslivsfrågor. Laila Ringqvist och Larserick Ramlöv som är politiker och som
även finns med i näringslivsrådet. De övriga informanterna representerar
företagssidan, när de uttalar sig så gör de det som medlemmar i näringslivsrådet och
inte för att de representerar sina företag specifikt. Det är Tommy G. Nestun, IUC
Öst, Christer Thorn, Sapa Profiler, Håkan Sidenwall, Siemens samt Björn
Andersson.

2.5 Analysarbete
Som nämnts ovan har jag använt mig av en färdig intervjuguide med ett antal
huvudfrågor som jag sedan har haft underfrågor till. Intervjuerna har sedan
transkriberats och skrivits ut, och ligger till grund för analysdelen. Analysen görs
sedan genom att utvalda delar från materialet kommer att användas, vilka
kategoriserats under olika teman. I analysen sker en jämförelse mellan dels
informanternas utsagor och dels genom teorin. Analysarbetet av empirin följer det
som Conny Svenning delar in i tre stadier, som kallas för öppen kodning, axiell
kodning och selektiv kodning. Den öppna kodningen innebär en första
genomläsning av arbetet där man söker efter ansatser och mönster, som därefter
etiketteras. Vilket följs upp med det andra stadiet, den axiell kodningen där man går
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djupare och försöker finna samband i materialet och mellan utsagorna. I det sista
selektiva stadiet letas efter de fall och teman som framkom vid de tidigare
kodningarna.19

2.5.1 Etiska aspekter
När man genomför en intervjuundersökning uppstår en del frågor kring hur de
etiska aspekterna bäst skall följas. De forskningsetiska principerna ställer krav på att
forskning bedrivs på ett sätt som inte skadar de enskilda individerna, och benämns
som individskyddskravet. Samtidigt finns kravet på att forskaren ska bedriva ett
arbete med hög kvalité, med väsentliga frågor som kan fördjupa kunskaperna för
samhället och kallas för forskningskravet. Forskaren måste inför varje
undersökning ta ställning till och:

[…] göra en vägning av värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga
risker i form av negativa konsekvenser för berörda undersöknings-
deltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje person. Såväl kortsiktiga som
långsiktiga följder skall därvid beaktas.20

Det finns även fyra stycken huvudkrav som forskaren skall förhålla sig till, det är
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och slutligen nyttjandekravet.21

Här kan observeras att detta är rekommendationer, men det vore närmast oetiskt
att inte följa dem.

Utifrån ovan nämnda huvudkrav, hur har dessa beaktats inom ramen för denna
uppsats? Informanterna informerades om vilket ämne som skulle behandlas i
uppsatsen. De fick förfrågan om de hade intresse av att medverka, vilket
resulterade i positiva svar. I avseendet med konfidentialitetskravet var
informanterna tillfrågade om medverkan med namn i uppsatsen, vilket inte sågs
som något hinder. Jag har dock valt att presentera dem i avsnittet ”Insamling av
data”. I den kommande analysdelen har jag sedemera avstått från att använda deras
namn. Därigenom behålles en del av konfidentialiteten genom att inte specifikt visa
vem som har sagt vad. Dock står utsatt om informanten representerar kommunen
respektive näringslivet för att eventuella jämförelser skall kunna göras. Jag har även
inhämtat samtycke till att använda kommunens namn genom Hans Lindberg,
Utvecklingschef i Finspångs kommun.

                                                                
19 Conny Svenning, Metodboken, (1999), s151 ff
20 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s.5
21 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s.6
ff
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2.6 Trovärdighet av undersökningen
Det finns inom den samhällsvetenskapliga forskningen några begrepp som spelar
en central roll: validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Validitet innebär att
försöka finna en hållbarhet som är välgrundad för sina resultat. Det vanligaste sättet
att se på validitet är att man kan mäta och upprepa forskningens resultat, för att
kunna visa på att de stämmer. Inom den kvalitativa forskningen är detta en
betydligt svårare process än i kvantitativ forskning genom att det finns svårigheter
att få fram ett likadant resultat igen.22 För att använda Steinar Kvales ord:

Svårigheterna att validera kvalitativa forskning behöver inte bero på någon
inneboende svaghet hos de kvalitativa metoderna utan kan tvärtom bygga på dess
enastående förmåga att spegla och sätta i fråga den undersökta sociala verkligheten i
all dess sammansatthet.23

Reliabilitet kan sägas vara en kontroll av den kvalitativa data som man har fått fram.
Det svåra är att två olika personer förmodligen skulle tolka den data som är
framtagen på olika sätt. Slutligen några ord om generaliserbarheten. Generalisera är
något som vi ofta gör och vi gör det utifrån de erfarenheter vi har i olika
situationer. Vi förväntar oss att samma sak ska ske igen i en liknande situation som
vi tidigare har upplevt. När det gäller forskning finns det olika sätt att se på
generalisering men det vanligaste är dock att forskaren genom sitt arbete bygger
upp och sedan argumenterar för de resultat som han/hon har gjort. Dessa resultat
skall då kunna föras över på liknande situationer.24

Genom de svårigheter som kan uppstå i en kvalitativ undersökning med att kunna
validera och ge reliabilitet till sina resultat menar jag, att genom att jag redogör för
det arbetsätt som har använts och de tankegångar som jag har haft när mina
slutsatser dragits kan visa på hur arbetet genomförts. Sen är det upp till läsaren att
avgöra om det är rimligt och trovärdigt då jag har tolkat de kvalitativa data som
tagits fram utifrån min empiri. Där tillkommer även min förförståelse och
erfarenhet.

                                                                
22 Kvale, s.215
23 Kvale, s221
24 Kvale, s.209 ff
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3. Teoretisk referensram
Innan intervjuundersökningen påbörjades lästes litteratur utifrån ett relativt brett
perspektiv. Detta för att söka verktyg att använda för förståelsen och analysen av
det som framkommer vid intervjuerna. Dessa verktyg och teorier presenteras i detta
kapitel. Teorier är modeller av hur man kan se på verkligheten, de är till hjälp för att
analysera den framtagna empirin och att man därigenom har något att förhålla sig
till vid arbetet. Gemensamt för den teoretiska referensramen är att teorierna bygger
på interaktion mellan individer och de föreställningar som finns. De teoretiska
utgångspunkter jag valt att använda presenteras nedan.

3.1 Socialkonstruktionism
Socialkonstruktionismen är en teori som bygger på hur vi ser på den verklighet som
finns runt omkring oss, och hur vi skapar den. Användandet av ett
socialkonstruktionistiskt perspektiv kan nyttjas för att uppfatta de bilder som vi
skapar för att förstå den kontext vi lever i, och de föreställningar som vi ställer upp
om olika fenomen i samhället. När man använder sig av den sociala
konstruktionismen utgår man ifrån att allt är socialt konstruerat. För att förtydliga
så använder jag mig av en not från Sven-Erik Sjöstrand och Mats Tyrstrup, de
skriver:

Mycket summariskt kan social konstruktionism sägas bygga på tankar att verkligheten
inte är objektiv och given utan att den fångas i det sociala konstruerande som
kontinuerligt utvecklas och återskapas i interaktionen mellan människor.25

Jörgen Sandberg framhåller att de sociala konstruktionerna ger oss allmänna
doktriner som vi förhåller oss till i den verklighet vi lever i. Det är beteckningar
som ges, men de är inte objektivt givna utan något som människor konstruerar i det
sociala spelet med varandra, exempelvis manligt, kvinnligt, en viss yrkesidentitet
eller en viss sexuell läggning. Socialkonstruktionismen är inte en teori utan
innehåller ett flertal ansatser, men samtidigt några förenande ställningstaganden.
Dessa är att avstånd från en dualistisk veklighetssyn, som innebär att man ser
personen och dennes verklighet som två skilda delar som sedan sammanfogas.
Istället framhåller socialkonstruktionismen att man ska studera en person och den
verklighet som denne befinner sig i tillsammans, relationerna finns alltid där. Den

                                                                
25 Sven-Erik Sjöstrand & Mats Tyrstrup, Synlig och osynlig företagsledning ur Osynlig
företagsledning, red. Sjöstrand, Sandberg & Tyrstrup, (Lund, 1999), s.39-40
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socialkonstruktionistiska teorin tar även avstånd från den objektivistiska
kunskapssynen, istället anses att verkligheten inte kan existera utan och oberoende
av det mänskliga medvetandet. För det tredje finns ett avståndstagande från den
individualistiska kunskapssynen som innebär att människan skulle vara den
ursprunglige skaparen som bär med sig kunskapen om verkligheten. Slutligen
markeras ett avstånd från tanken om att språket är en representation av
verkligheten, där språket skulle kunna avbilda och spegla den verklighet vi lever i på
ett objektivt sätt. Istället menar Sandberg att det mest grundläggande inom
socialkonstruktionismen är att forskarna ser ”person och verklighet som en oseparerbar
relation”,  med andra ord kan man förstå att människan alltid har sin relation till den
erfarenhet av verklighet som hon lever i. På grund av detta ges inte  några objektiva
beskrivningar av densamma, utan de beskrivningar som erhålls är ”färgade av
människors specifika, kulturella, historiska och språkliga förståelse av verkligheten.”
Det ger vid handen att den verklighet vi lever i konstrueras i det sociala samspelet
genom kontinuerliga förhandlingar, de diskussioner som uppstår och de samtal
som människorna har med varandra, om vad som inryms i den verklighet de lever i.
Det är när människor samspelar med varandra som verkligheten produceras och
reproduceras. Även språket kan ses som en social konstruktion, språket konstrueras
genom vad vi ger orden för innebörder och betydelser. Sandberg menar dock att
även om verkligheten konstrueras genom dessa processer, så skapar man därmed
inte nya verkligheter i någon större utsträckning. Detta beroende på ”att
aktiviteterna alltid sker inom en viss kultur, under historisk tid och i språk” vilket
gör att vi reproducerar redan befintliga vekligheter istället för att skapa nya.26

Ett förtydligande kan göras genom Ulla Sebrandt som menar att social
konstruktionism är när ”vi skapar föreställningar som utgör vår verklighet”. Detta
skapande av föreställningar utgör en process, som hela tiden är pågående utifrån
den kontext vi befinner oss i. Sebrandt menar även att de föreställningar som vi
konstruerar som objekt, någon händelse eller om de olika situationer vi befinner
oss i kan se olika ut beroende på den verksamhet där de tillkommer, reproduceras
eller där de används. Hon menar även att det skall göras en åtskillnad mellan
vardagslivet, den yrkesutövning man har eller den forskning man ingår i då det
mellan dessa finns olika diskursiva och kulturella konstruktioner som uppkommer i
de olika sociala verkligheterna.27

                                                                
26 Jörgen Sandberg, Konstruktioner av soialkonstruktionismen ur Osynlig företagsledning, red.
Sjöstrand, Sandberg & Tyrstrup, (Lund, 1999), s.39 ff
27 Ulla Sebrandt, Organiserande och identitet, (Edsbruk, 2000), s.10 ff
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3.2 Institutioner
Den institutionella teorins användningsområde för uppsatsen är att en stor del av
den behandlar samspelet och den samverkan som finns mellan aktörerna. Teorin
har som förklaringsmodell att visa hur interaktionen mella individer fungerar och
upprätthålls. Den ger även plats för samspelet mellan individer och organisationer,
och mellan olika organisationer. Vilken innebörd har institutioner? Enligt Björn
Brorström och Sven Siverbo kan institutioner förklaras på följande sätt:

Institutioner är verkliga men de är inte konkreta föremål. De utgörs av internaliserade
föreskrifter som människor följer. Institutionerna skapar mening och sammanhang
för organisationens individer. Genom att erhålla kunskap om institutionerna  blir det
möjligt att förstå andra människors agerande, och det blir också enklare att själv agera
och göra sig begriplig.28

Man kan därmed säga att institutionerna hjälper oss att hantera de situationer vi
ställs inför, både när det gäller privatliv och arbete. De möjliggör interaktionen
mellan människor, och hur vi handlar utan att det finns nedtecknat hur vi skall
agera. När institutionerna är kända för oss, som individer, vet vi hur vi skall förhålla
oss till andra och kan agera därefter i olika situationer. Författarna gör även en
åtskillnad mellan formella och informella institutioner. De formella utgörs av
”lagar, utfärdade anvisningar och andra formella handlingsregler.” De informella
består till skillnad från de formella av ”traditioner, seder, normer och konventioner
som inte är explicit formulerade.”29

Enligt ett kritiskt perspektiv måste institutionerna ”förändras över tid för att
organisationer ska kunna utvecklas och vara framgångsrika.” Det innebär en
förändring och bakom förändringen står en individ med intentioner till
nyskapande.30 Det finns även ett okritiskt perspektiv som  Douglass C. North,
menar är de spelregler som finns inom ett samhälle. Dessa spelregler skall förstås
som de restriktioner individer har för sin samverkan, de ger strukturer för det
dagliga livet och därigenom minskar den osäkerhet som kan finnas. Genom den
minskade osäkerheten upprättas en ”stabil (men inte nödvändigtvis effektiv)
struktur för samspelet mellan människor.”31

Utifrån ovan skrivna är institutionerna något nödvändigt och något som vi alltid
befinner oss i, dock är de av olika slag. Eller som Brorström och Siverbo uttrycker
                                                                
28 Björn Brorström & Sven Siverbo, Institutioner och individer, (Lund,2001), s.12
29 Brorström & Siverbo, s.12
30 Brorström & Siverbo, s. 25-26
31 Douglass C. North, Institutionerna, tillväxte och välståndet, (Kristianstad, 1997) s.21
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det ”institutionerna har ett avgörande inflytande över mänskligt beteende,
beslutsfattande och organisatorisk effektivitet.” I detta samanhang nämns även
gynnsamma institutioner, som i detta fall skall befrämja utveckling, välfärd och
effektivitet. Här syftar effektivitet till att resurserna skall kunna fördelas
ändamålsenligt och användas på ett kostnadseffektivt sätt, och att organisationerna
är skickliga på att anpassa sin verksamhet till nya förutsättningar. Samtidigt är det
nödvändigt att organisationerna är trovärdiga för att de skall kunna skapa de
förutsättningar som behövs för långsiktiga beslut och kunna upprätthålla stabilitet
över tiden. Trovärdigheten handlar här om att både informella och formella
institutioner kan samspela med varandra. 32

Ett visst förtydligande kan ske genom att framhålla det som Reinhold Castensson
skriver att man inte bara, genom att använda ordet institution, avser de fysiska
anläggningarna de som är lätta att se. Utan även, som ovan skrivits, formella och
informella institutioner, där ingår även beslutsfattare, befattningshavare och olika
organisatoriska uppbyggnader. Det är därmed inte institutioner i fysisk bemärkelse
som avses i uppsatsen, utan dem som vi skapar i interaktionen med andra som
avses här. Författaren menar även att det finns en ytterligare viktig aspekt genom
att institutioner skapar belönings- och bestraffningssystem.33

Institutionerna är även medskapare till att politiska grupperingar kan växa sig starka
och därmed finns det de som har intresse av att behålla dem. Det ger i
förlängningen maktförhållanden, både inom institutionerna och att dess
medlemmar vill bibehålla dem, vilket förklaras som institutionsmakt. Därmed
uppstår en tröghet och det skapas en inre logik i institutionerna som gör dem
förändringsobenägna.34 Detta är något som även kommer att visas på i följande
avsnitt, att det finns en tröghet och att förändringar är svåra att få till stånd på flera
sätt.

Peter L. Berger och Thomas Luckman menar att vanemässighet är det som föregår
institutionalisering. De menar att genom typifiering av vanemässiga handlingar
uppstår institutionerna. Typifieringar kan ses som mänskliga handlingar som blivit
vanemässiga och införlivats i de aktiviteter vi utför. Typifieringarna blir därmed
gemensamma och tillgängliga för medlemmarna i en viss social grupp, såväl för

                                                                
32 Brorström & Siverbo, s.31-32
33 Reinhold Castensson, Östra Östergötland - förutsättningar för regional utveckling,(Linköpings
Universitet, 2003), s. 114
34 Castensson, s.114
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individen som för dennes handlingar. Författarna framhåller även att
institutionerna  har en historia och ett kontrollsystem. Institutionerna är en produkt
av dess historia genom att de reproduceras via interaktionen mellan individerna.
Kontroll innebär att institutionerna via befintliga handlingsmönster får individen att
följa dem, därvid kan institutionernas existens upprätthållas.35

Berger och Luckman menar att när handlingar blir en vana uppstår rutin,
därigenom bildas en bakgrund av rutiner som gör interaktionen mellan individerna
lättfattlig. Därmed finns möjligheter till nya innovationer, som sedermera leder till
vanemässighet och det konstrueras nya sociala världar. Vilka i sin tur kan leda till
ökad institutionell ordning. Institutionerna är alltid kollektiva och därvid kan
institutionerna existera oberoende av enskilda individer och de kan upplevas som
att de har en egen verklighet. Där individen genom interaktion kommer att infoga
sig, vilket leder till en medvetenhet om att institutionerna finns. De får en
verklighet och blir därmed svåra att förändra. Institutionerna blir en självklarhet
och ses som givna och oföränderliga. Därmed menar författarna att institutionella
världar upplevs som objektiva verkligheter. Berger och Luckman menar att det är
viktigt att hålla i minnet att den institutionella världens objektivitet är en
konstruerad objektivitet som är skapad av människor.36

3.2.1 Föreställningar
Följande avsnitt om föreställningar bygger vidare på de två tidigare avsnitten om
socialkonstruktionismen och institutioner. Gemensam nämnare är att avsnitten
bygger på interaktion mellan individer. Enligt Sven–Erik Sjöstrand uppstår
föreställningar genom ett samordnat (organiserat) handlande mellan människor
vilket gör att individen upplever att det finns skillnader mellan dem. Olika resurser
hos människor som kön, individens fysik och personlighet, vilka värderingar vi har,
de erfarenheter och den kompetens vi besitter förstärker dessa skillnaderna,. En
betydelse utav detta är att de föreställningar vi har av skillnaderna är det som ger
upphov till interaktionen med andra och det utbyte vi får av dem. Detta kan ses
som en av förutsättningarna för att vi ska interagera med andra och organisera oss.
Den andra förutsättningen för att vi skall ingå i en organiserad verksamhet, är att vi
genom att ingå i organisationer kan nå de värden och nyttor som endast är möjliga
att nå via gemensamma former. Den tredje är den föreställning som finns om att
människan är en social varelse som behöver andra. Därmed blir samspelet och

                                                                
35 Peter L. Berger & Thomas Luckman, Kunskapssociologi, (Falun, 2003), s. 69ff
36 Berger & Luckman, s. 74 ff
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utbytena mellan människor värden och nyttor i sig.37 Man kan som Sjöstrand
skriver se det som att:

Individen, eller mer precist, individualiteten betraktas därmed som social
konstruktion, dvs. individen som individ ”blir till” (utvecklas) i samspel med andra.
Med detta synsätt så är paradoxalt nog individualitet ett i grunden kollektivt
fenomen.38

Genom den interaktion vi har med andra kommer individen att påverkas av de
redan existerande institutionella normer som råder. Samtidigt som dessa till viss del
kommer att reproduceras. Dock skulle förändringar kunna ske genom att de
institutionella förändringarna endast till viss del reproduceras. Genom detta finns
det ett dynamiskt förhållande mellan individerna och organisationen som kan leda
till förändringar, där nya institutioner har möjlighet att växa fram, andra kanske
försvinner mer eller mindre snabbt. Institutioner kan även ses som sociala
konstruktioner som såväl kan bli större och även förändrar sig över tiden genom
den interaktion som finns mellan människor.39 Det går att genomföra förändringar
inom institutioner och organisationer, men det kan vara svårt, trögt och ta lång tid
då institutionerna ger en gemensam bild eller föreställning om hur något är.

3.2.2 Attityder
Ovanstående avsnitt har berört socialkonstruktionismen, institutioner och
föreställningar. Vad som kan ses som en följd av detta är attityder. Attityder kan
definieras som följande från Nordstedts uppslagsbok:

… förhållningssätt. Inställning till något i omgivningen o känslomässigt färgad
beredskap att tänka o handla i enlighet med denna inställning.40

Attityder blir en följd av vår interaktion med andra. Reinhold Castensson menar att
de värderingar och attityder vi har påverkas av den omgivning vi befinner oss i.
Därmed påverkas vi av de samtal och diskussioner vi för med andra, det vi läser
och det vi tar till oss av det som förmedlas via media. Dessutom kan attityder vara
generationsbundna och kan uttryckas på ett flertal sätt, exempelvis genom hur vi
klär oss, vårt sätt att tala eller den livsstil vi har.41

                                                                
37 Sven-Erik Sjöstrand, Företagsledning ur Organisationsteori på Svenska, red. Czarniawska, (Kalmar,
1998), s.35
38 Sjöstrand, s.26
39 Sjöstrand, s.34
40 Nordstets Uppslagsbok, (Verona, 1999), s. 76
41 Castensson, s.110



22

Enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, hämtat från Marianne Winter
Jörgensen och Louise Phillips, är det genom språket som det skapas en social
praktik som sedermera formar den sociala världen. Där ingår bland annat våra
världsbilder och sociala relationer. Författarna menar att de attitydbildningar vi får
konstrueras genom de sociala aktiviteter vi är en del av.42

Av det ovan skrivna bör man kunna dra slutsatsen att attityder uppstår genom
värderingar, känslor, interaktion med andra och även av de normer vi har. Genom
språket som vi delar med andra, som ger en mening åt vår verklighet, förstärks eller
förändras de attityder som vi redan har beroende på vilka sociala relationer vi ingår
i. Att bryta med de attityder som vi har tagit till oss för ett ersätta dem med nya
följer de två ovan skrivna avsnitten, det är en process som är trög och kan ta lång
tid.

En utvidgning av detta kan göras genom att använda Ludwick Flecks teori om
tankekollektiv. Där menar han att:

När en uppfattning tillräckligt starkt har genomsyrat ett tankekollektiv, när det har
trängt in i vardagslivet och nått ända ut i de språkliga uttryck, när det i ordets
egentliga mening har blivit en föreställning, tycks en motsägelse både otänkbar och
omöjlig.43

Precis som med attityder är uppfattningarna inom ett tankekollektiv svåra att bryta
och att förändra. Även här finns trögheter inom systemet. Fleck menar att de
yttrade offentliga åsikterna, som tillhör de sociala krafter som formar och skapar
begrepp och tankevanor ses som naturliga, man vänjer sig vid dem även om andra
tankar förs fram.44

3.3 Handling
Handling är något som eftersträvas inom det politiska livet, och även inom andra
områden. För utan handling tillkommer inga nya beslut och inga förändringar kan
komma till stånd. Att handla innebär att man har en avsikt med något, som sedan
kan leda till ett beslut. Oskar Engdahl menar att:

När en person handlar agerar denne på grundval av en inre kraft som är riktad mot
omvärlden, vilket kan betecknas i termer av intentionalitet. […] Genom att vara

                                                                
42 Marianne Winter Jörgensen & Louise Phillips, Diskuranalys som teori och metod, (Lund, 2000) s.97
ff
43 Ludwick Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum, (Stockholm, 1997), s.58
44 Fleck, s. 47 ff
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intentionell sker en handling inte bara av en slump, tillfällighet eller genom maskinell
automatik. Istället gör intentionen handlingen till en meningsfull företeelse som går
att förstå.45

Lars-Göran Johansson skriver att det finns en skillnad mellan handling och
beteende. Den intentionella handlingen är alltid riktad mot något och det finns ett
medvetande om vad den är riktad mot. Handlingen består av två delar, dels den
fysiska rörelsen, det vill säga att vi riktar den, och dels den avsikt, eller intention
som följer med den.46

Handlingar är något vi utför både i vårt yrkesverksamma liv och i vårt privatliv.
Samtidigt kan genomförandet av intentionerna, genom handlingarna, se olika ut i
olika situationer. Genomförandet av våra handlingar och dess utfall påverkas av vår
omgivning, genom de människor, de materiella och kulturella ting som finns runt
om kring oss. Beroende på hur vår omgivning ser ut ställs vi inför olika situationer
där de olika elementen kan påverka genom att underlätta/möjliggöra eller
försvåra/begränsa de handlingar som vi skall genomföra. Det går inte i förväg att
generellt uttala sig om vilka av dessa element som kommer att underlätta respektive
försvåra våra handlingar utan det är beroende på vilka avsikter man har med
handlingarna som klassificerar det. Med andra ord kan det vara svårt att veta om de
intentioner vi har med våra handlingar kommer att infrias eller inte. Däremot kan
man skilja mellan om det ger avsedda eller oavsedda konsekvenser av vårt
handlande. Därav kan utfallet av handlingen påverkas dels av vilken kompetens en
person har, dels av vilka resurser som personen har tillgång till. Kompetensen kan
då bestå i att uppbringa och även begagna sig av de resurser som krävs för att en
viss handling skall kunna genomföras. För att klara av det behöver man kunna
nyttja dessa resurser och förstå dess tekniker, man behöver ha vetskap och kunskap
om hur olika företeelser skall gå till. Förståelse är en resurs som är intern och som
kan användas oberoende av omgivningen, den kan kompletteras med andra
resurser. Det kan vara materiella resurser som inbegriper olika typer av redskap,
ekonomiska resurser, kulturella resurser i form av språk, olika symboler och idéer,
politiska resurser i form av medborgerliga rättigheter och slutligen sociala resurser i
form av olika kontaktnät med andra människor.47

                                                                
45 Oskar Engdahl, Handling, praktik och rationalitet ur Modern sociologisk teori, red, Oskar Engdahl
(Lund, 2001), s.45
46 Johansson, s.66 ff
47 Engdahl, s. 47 ff
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Johansson menar även att handlingar och de resultat som uppnås kan ses som
meningsfulla fenomen, där jämför han till exempel med texter, sociala institutioner,
värderingar och normer. Dessa fenomen konstitueras av intentionerna eller
resultaten av dessa, med andra ord, de fastställs av de intentioner som vi har med
dem. Sociala institutioner konstitueras av kollektiva intentioner då de skapas genom
interaktion med andra.48

3.3.1 Beslut
Nils Brunsson menar att fatta beslut är en följd av handling. Man kan förstå beslut
”som uttryck för en institution, dvs. ett vanligt standardiserat handlingsmönster,
som vi i många fall tar för givet.” Inom organisationer är det vanligt att det finns
nedskrivna eller oskrivna regler för hur och när beslut skall fattas. Inom
institutionerna, finns för det mesta, vissa handlingsmönster och regler, som talar
om för oss vad vi skall göra, hur vi skall göra det och viket beteende vi skall ha. Det
finns för det mesta redan klarlagda förklaringar till det vi gör. Brunsson hänvisar till
att det finns en idé om att beslut som val är en institutionaliserad förklaring, vilket
gör att det tas för givet att när beslut fattas handlar det om att man gör ett val.
Därigenom finns  samhälleliga regler för när och hur beslut skall fattas, och regler
om hur man efteråt beskriver och förklarar hur ett beslut har fattats och hur detta
tillkom.49 Man får därmed ett standardiserat mönster i beslutsprocessen, vilket i och
för sig kan se annorlunda ut i olika kontexter.

Brunsson menar att när man ser beslut utifrån perspektivet val så görs det utifrån
att de beslutsfattande fattar beslut utifrån rationalitet. Det innebär att de som fattar
beslut känner till och utgår från sina preferenser (värderingar). Preferenserna är
kända och därmed kan olika handlingsalternativ och dess konsekvenser jämföras.
Detta har lett till att rationellt beslutsfattande ses som institutionaliserat.
Författaren menar dock att verkligheten ser annorlunda ut, att de som fattar beslut
ofta bryter mot dessa regler. De undersöker för få alternativ och vilka konsekvenser
dessa får, och att de kan ha svårt att jämföra preferenserna och konsekvenserna.
Svårigheter kan förekomma beroende på att det kan vara svårt att förutse
konsekvenser men även att i en organisation kan det finnas olika intressen. I
organisationer ska man kunna komma överens om vems preferenser som skall ha

                                                                
48 Johansson, s. 67 ff
49 Nils Brunsson, Beslut som institution ur Organisationsteori på svenska, red. Czarniawska (Kalmar,
1998), s.43 ff
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störst betydelse. Brunsson menar även att beslut kan ha andra roller än val, de kan
skapa handlingar, de ger ansvar och kan ge legitimitet.50

Beslut kan ses ur ett flertal olika perspektiv, ett är att det kan ses som att man skall
få någonting gjort. Här kan även en irrationell beslutsgång göra sig gällande. Det
innebär att det finns en osäkerhet vilket gör att man bortser från ett flertal
alternativ och väljer ut det som passar bäst, och ger det positiva förtecken.
Därigenom har då valts det handlingsalternativ som kan leda till beslut, men
samtidigt har inte alla konsekvenser undersökts. Beslut kan även handla om att man
tar ansvar för något. Därmed menar Brunsson att om man tror att beslut handlar
om val så får den som tar beslut ansvar, således kan den som inte tar beslut även
undvika att ta ansvar, det gäller under förutsättning att beslut ses som val. Ser man
det ur aspekten med ansvar kan det ses som att ansvar påverkar både de som fattar
beslut och de handlingar som skall genomföras. Handlingarna ges därmed
legitimitet, det kan ses genom att de handlingar en organisation företar ger resultat
för organisationen. Legitimitet och stöd ges när det visar på de värden, normer och
krav som finns på organisationen utifrån den omgivning den verkar i. Det kan även
leda till att beslut fattas men att handlingen inte genomförs.51

Det finns ett flertal aspekter som kan läggas inom ramen för beslut. Ser man det ur
politiskt perspektiv kommer beslut som fattas att påverka medborgarna. Det finns
ytterligare en aspekt och det är prat och skrivna ord. Prat kan i sin tur avvika både
mot beslut och handling, och ge kompensation där det kan finnas normer som inte
stämmer överens. Det genom att de som har en avvikande mening kan protestera
mot de beslut som skall fattas och därigenom kan förhindra att de fattas.52

3.4 Strukturering
Ovan har nämnts hur institutioner och organisationer påverkar oss och även till
viss del formar oss. Till det kan man lägga att det kan behövas strukturer för att
upprätthålla såväl arbetsliv som privatliv. Thomas Johansson skriver:

En stor del av det sociala livet är grundat på rutiner och består av regelbundet
återkommande beteenden. […] utan att människor tänker på varför de handlar på
olika sätt. Sociala handlingar är därför oftast inte baserade på några specifika behov
eller motiv, utan snarare i mer generellt utformade planer eller livsprojekt. Det är
endast när det rutiniserade beteendet på något sätt störs som det blir aktuellt att
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undersöka vilka specifika motiv som styr det mänskliga handlandet. t.ex. viss del av
det mänskliga beteendet styrs t.ex. av omedvetna motiv.53

Johansson menar vidare att de sociala institutionerna och samhället inte existerar
isolerat från individens handlingar, utan skapas, reproduceras och vidmakthålls i det
dagliga sociala livet och genom den interaktion man har med andra. Återigen kan vi
se att en social dynamik skapar sociala institutioner som kan bli bestående
institutionella arrangemang.54

I detta kan även finnas inslag av makt, i den meningen att man har resurser, kan
påverka och förändra, och även att man har tillgång till olika handlingsalternativ.
Genom de olika regler som vi har skapat och genom de resurser vi har tillgång till,
skapas strukturer som kan övergå till sociala system, som i sin tur reproducerar de
sociala handlingarna. Dock kan man se att där det finns makt finns även motmakt,
vilket gör att det inte blir total underordning eller begränsningar av
handlingsutrymmet. Det innebär att det kan finnas en opposition mot makthavare
och mot de som försöker förtrycka. Detta innebär att såväl i det vardagliga livet och
som inom de sociala institutioner finns båda delarna.

I ovanstående avsnitt har behandlats olika former av interaktion med många
beröringspunkter mellan de olika avsnitten. Jag har valt att utgå från dem genom att
en stor del av uppsatsen behandlar dessa områden. Hur vi skapar olika
föreställningar och hur vi ser på fenomen i samhället genom interaktion med andra,
och hur dessa sedermera vidmakthålls genom fortsatt interaktion och
reproducering. Vilket leder till att vi har svårt att bryta de bilder som vi har skapat
för att ersätta dem med nya.

3.5 Strategiarbete
Att arbeta med strategier ses som något nödvändigt, det är de som skall lägga upp
det framtida arbete som skall genomföras. I vid mening kan strategiarbete
beskrivas, som det framförs i Nuteks rapport, som en process på lång sikt.
Processen skall leda fram till ett dokument (eller strategi), i processen ingår det ett
förarbete som skall föregå strategin, för att sedan fullföljas till ett strategidokument.
Det kan även i ett senare skede ske ett ifrågasättande av dokumentet. Tanken med
                                                                                                                                                                                                          
52 Brunsson, s.56ff
53 Thomas Johansson, Struktureruíngsteorin – rutinisering och reflexivitet ur Modern sociologisk teori,
red. Oskar Engdahl, (Lund, 2001), s.130
54 Johansson, s.134
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strategiarbete är, förutom att det skall ses långsiktigt, även kunna ”skapa gemenskap
och delaktighet”, ”skapa legitimitet” och att det kan ”reagera på och hantera sin
samtid” Det kan kopplas till tanken på om det finns ett utvecklat samarbete mellan
kommunens aktörer. De strategier som kommunen tar fram påverkar även
näringslivet och kommunens invånare, samt omvänt påverkar även näringslivets
strategier kommunen. I Nuteks rapport menar man även att strategiarbete kan vara
svårt för politiker att upprätthålla genom att de är tänkta att ske under en längre tid,
samtidigt som politiska beslut ofta skall fattas på kort tid.55

Enligt Leif Melin finns ett antal centrala frågor för strategiskt arbete i
organisationer och företag. Det är bland annat för vem och varför organisationen
finns, vilken är verksamhetsidé och vilken position har man till andra aktörer.
Ytterligare centrala frågor är vilka ledande idéer och principer som styr
organisationen. Melin menar att det är viktigt att man ser att strategier inte bara
handlar om nuet. Han betonar att strategier skall ses som att man förflyttar
organisationen från dess historia och in i den framtid som skall komma. Det ger att
man ifrågasätter det man har, den organisation och de värderingar som finns. Med
andra ord så kan det råda en kamp mellan det som finns och det som komma skall
där det gäller att ifrågasätta och tänka om. Därvid skall man fokusera på framtiden
och det som man ännu inte vet något om.56

3.6 Vad kan känneteckna framgång för en kommun?
Detta avslutande avsnitt i den teoretiska referensramen tar upp vad som kan
känneteckna framgång för kommuner. Det är, förmodar jag, vad alla kommuner vill
uppnå, dock att uppnå detta är förmodligen svårt.. Björn Brorström och Bo Hallin
har genomfört en förstudie kring vad som kan ses som utmärkande för
framgångsrika kommuner. Skriften bygger på vad politiska representanter i ett antal
västsvenska kommuner har listat som utmärkande för framgång i en
enkätundersökning. Här kommer jag att nämna några av dem då de kan finnas med
som jämförelse för analysarbetet. Nedan skrivna text hänvisar till samma skrift.57

Det mest framträdande menar Brorström och Hallin är att framgångsrika
kommuner har ett väl utvecklat näringsliv, med gynnsamt företagsklimat och
                                                                
55 Nutek, Närings- och teknikutvecklingsverket, Regionalt strategiarbete – en möjlighet att tänka
långsiktigt, R1996:66, s.4 ff
56 Leif Melin, Strategiska förändringar ur Organisationsteori på svenska, red Czarniawska, s.61
57 Björn Brorström & Bo Hallin, Varför är kommuner framgångsrika? Förvaltningshögskolans
rapporter, Göteborgs universitet, Rapport 8, 1997
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arbetstillfällen. Det går även att uttyda att ett fungerande samarbete mellan
kommun och näringsliv är av stor vikt. De svarande på enkäterna framhåller även
att de kommuner som tar steget och satsar på utveckling har möjlighet att lyckas.

Här nämns även att en gynnsam befolkningsutveckling har stor påverkan då den
stärker kommunens attraktionskraft. En gynnsam befolkningsutveckling samt låg
arbetslöshet till följd av ett bra näringsliv ger relativt sett upphov till färre sociala
problem, vilket i sin tur påverkar kostnaderna för den delen i den kommunala
budgeten. Här nämns även att en högskola på orten är gynnsamt då det ger upphov
till en kompetensutvecklig och fler arbetstillfällen.

Några andra faktorer som nämns är att det finns en bra personalpolitik där de
anställda kan känna sig delaktiga, att det råder en utveckling inom den egna
kommunal organisationen samt ett fungerande jämställdhetsarbete. Dessutom är
det vikytigt med ett väl fungerande politiskt samarbete, bra kommunikationer samt
ett gott samarbete med näringslivet. En annan faktor är marknadsföring av
kommunen, så att den syns utåt och skapar en positiv syn på kommunen.

Brorström och Hallin tar upp några aspekter som viktiga för att kommuner skall bli
framgångsrika. Ovan nämndes ett bra fungerande politiskt samarbete och en god
politisk ledning. Vilket i förlängningen ger möjligheter att fatta beslut och skapa
förutsättningar för handling och långsiktighet i det kommunala arbetet.
Näringslivets betydelse, som går in under strukturella faktorer, kan ses som
omvärldsförhållanden. Där ingår även att det geografiska läget är gynnsamt och till
det att kommunens storlek är gynnsam. Detta är omständigheter som kommunen
inte direkt kan påverka. Dock kan det ha en betydelse i konkurrens med andra
kommuner, samt att kommunen vågar satsa på utveckling. Författarna visar även
på att näringslivets förutsättningar är viktiga samt att inneha förmåga att attrahera
ny företagsamhet. Dock menar Brorström och Hallin att det är få personer i
kommunala organisationer som arbetar med näringslivsutveckling och att endast en
liten del av den kommunala budgeten används till detta. När det sker på ett
lyckosamt sätt uppstår ett samspel, dels genom att kommunen skapar
förutsättningar för ett lokalt näringsliv, dels att näringslivets omfattning påverkar
den kommunala ekonomin och dess verksamheter. Därav är det en viktig del att
kommunerna är medagerande för näringslivets utveckling. Författarna menar att
den yttersta förklaringen  till varför vissa kommuner blir framgångsrika beror på att
de har vågat satsa, och att dessa satsningar har varit kraftiga och entydiga. Det gäller
framförallt satsningar som inte ingår i den kommunala kärnverksamheten. Det är
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de satsningar som de gör själva och tillsammans med andra aktörer för olika
investeringar, projekt och aktiviteter. För att kunna genomföra dessa satsningar, få
ett bra samarbete politiskt samt skapa gynnsamma omvärldsförhållanden är det
viktigt att man kan skapa goda institutioner. Däremot hur dessa skapas och
förändras, menar Brorström och Hallin finns en begränsad forskning om. Dock
kan lyftas fram att kommuner som har lyckats, har kunnat anpassa sig till
förändrade förutsättningar. De har även satsat på utveckling för att möta och
övervinna de problem som dyker upp och förändra de förhållanden som finns
inom det geografiska området. Därtill som nämnts ovan erfordras organisatoriskt
ett fungerande och utvecklat politiskt samarbete.
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4. Ett vikande befolkningsunderlag – vad står det
för?
Detta kapitel innehåller analysdelen, och bygger på empiri från intervjuerna samt
den teoretiska referensramen som presenterats i kapitel 3.

4.1 Tankar och föreställningar om ett vikande
befolkningsunderlag
I första kapitlet visades det på att Finspångs kommun har ett vikande
befolkningsunderlag. Även att det har skett en minskning under ett flertal år, både
genom utflyttning och genom den demografiska situationen. En av de första
frågorna som togs upp under intervjuerna var vilka tankar och föreställningar ett
vikande befolkningsunderlag ger. Några av de svar som framkom visas på nedan.
En av representanterna för näringslivet säger:

Ja alltså, det är ju negativt, det känns ju inte bra att bo i en ort … fler lämnar orten än
flyttar hit. Så att … det är inte bra med en negativ befolkningsutveckling, det är det
inte.

Citatet ger en indikation som uttrycker att ett vikande befolkningsunderlag kopplat
till orten har en negativ framtoning. En av de andra representanterna från
näringslivet säger:

Ja, jag tänker ju egentligen utifrån ett perspektiv där … det utarmas kompetens […]
kompetensförsörjning för företag, skatteunderlag till att … den service som näringen
och samhället och enskilda individer på ett eller annat sätt har behov utav från
födseln tills man nån gång går bort.

Informanten visar på den oro som finns från näringslivets sida med förlorad
kompetens, men informanten hänvisar även till att den kommunala servicen
kommer att påverkas till det negativa. Det kan även uttryckas på följande sätt som
en av representanterna från kommunen säger:

 Alltså … det största bekymret med ett vikande befolkningsunderlag, det är att det
ger en signal av att något är på nedgång, det ger alltså en negativ signal … till
omgivningen men också till invånarna. Det är nåt som inte är tillräckligt bra i
Finspång eftersom vi blir färre. Å det är egentligen den signalen som är det största
hotet tror jag, det ger liksom … det är en negativ spiral på nåt sätt va …
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Här visas på att det finns en oro, inte bara för att kommunen inte verkar attraktiv
för utomstående utan även för att befolkningen i kommunen kan bli osäkra på dess
framtid. Ovan visades på tre citat från de nio informanterna. Det är ingen större
skillnad i svaren så till vida att alla informanter ser det vikande
befolkningsunderlaget som något negativt. Den skillnad som finns är att de tar upp
olika aspekter av det som de ser som negativt. Det kan även uttryckas på följande
sätt som en av kommunrepresentanterna säger:

… sen är det ju en trend kan man väl säga, att det här med samhällsutvecklingen, att
vissa perioder dras människor till storstadsregionerna å så vidare va […] alltså det går
ju inte att ha tillväxt överallt. Det är lite svårt för det räcker inte till. Så att, alltså, men
just när det gäller Finspång tycker jag att det finns så mycket kvalité i Finspång, så att
jag, jag blir lite frustrerad och irreterad över att man inte … lyckas föra ut kvaliteérna
som finns i Finspång.

Finspång ses som en ort med mycket kvalitéer, men som saknar större städers
utbud. Frågan blir varför man inte lyckas föra ut de kvalitéer som kommunen enligt
informanten besitter. Ett vikande befolkningsunderlag kan utifrån det ovan skrivna
ses som ett problem. Informanterna identifierar det som något negativt. Det
framförs även tankar om att befolkningen behöver öka, att kommunen behöver fler
invånare. Det finns dock även svar som visar på en annan bild. En av
representanterna från kommunen menar:

Sen tror jag egentligen inte att vi ska öka, det tror jag inte är så stora möjligheter. Att
vi ska försöka behålla dom som [vi har] vi kanske ska ligga kring 20 000 i Finspång,
det är kanske ganska normalt.

Genom detta framkommer två bilder, dels den negativa aspekten, med en önskan
om befolkningstillväxt, dels bilden om att Finspång är ganska lagom som det är,
med förbehållet att befolkningen inte minskar ytterligare. Det som framställs är att
det därmed kan ske en minskningen av arbetskraft till industrin, vilket skulle få en
negativt påverka genom att industrin skulle kunna välja att flytta från kommunen.
Flera av informanterna menar att Finspång är mer beroende av industrierna än vad
industrierna är av Finspång.

Vad man kan se är att flera av informanterna som medverkar har en anknytning till
varandra. Ett flertal av dem ingår i det näringslivsråd som finns inom kommunen.
Anknytningarna kan även ses genom att de tillhör kommunledningen och att de
finns inom de större företagen. Kan detta ha någon påverkan på hur man ser på
fenomenet ett vikande befolkningsunderlag? Den institutionella teorin (s.18, ff)
framställer att institutionerna uppstår genom interaktion mellan individer. När
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aktörerna möts uppstår en dialog och genom interaktionen mellan aktörerna har ett
vikande befolkningsunderlag således definierats som ett negativt fenomen.
Informanterna kan mycket väl sett det som ett negativt fenomen innan
interaktionen i näringslivsrådet och genom samverkan där har bilden förstärkts och
bekräftats. Näringslivsrådet har ingen makt att fatta beslut, men de politiker och
tjänstemän som ingår tar med sig förslag och tankar tillbaks till de formella
institutionerna där beslut skall fattas. Även omvänt, representanterna från
näringslivet tar dessa förslag och tankar med sig tillbaka till sina organisationer.
Genom detta har fenomenet vikand befolkningsunderlag ytterligare bekräftats som
negativt och gett det motsatta, expansion med en ökande befolkning, likhet med
framgång, via den gemensamma bilden som uppstått och skapandet av
föreställningen. Detta blir en dikotomi som blir svår att bryta. Det
socialkonstruktionistiska (s. 17) perspektivet framhåller att språket är en social
konstruktion, orden får den innebörd som vi ger dem, och därmed skapar vi
verkligheten som vi lever i. Då konstitueras att en minskande befolkning är något
negativt. Genom upprepade diskussioner inom samma tema fortsätter vi att
reproducera den negativa innebörden och får svårigheter med att ta till oss nya
bilder för att bryta befintligt mönster.

Det vikande befolkningsunderlaget har definierats negativt, men finns det inte
några positiva aspekter? Informanterna är i stort sett eniga i att det inte finns något
positivt i detta. Vid frågan om det kan leda till en ökad samverkan inom
kommunen med invånarna så framställs det inte så. Knappt hälften av
informanterna framhåller att det finns ett engagemang i en del av de mindre orterna
runt Finspång i byaråden. Där har man ett intresse av att arbeta för sin bygd och
dess överlevnad. Däremot menar informanterna att detta engagemang svårligen går
att få inom tätorten. Det upplevs som att intresset inte finns där och att det även
kan bero på attityder. En av informanterna framhåller dock att ett engagemang
behövs från invånarna för att man skall kunna vända på trenden. Flera av
informanterna menar att det skulle vara önskvärt med ett ökat engagemang. Hur
löser man ett sådant dilemma? Det verkar vara ekvationer som blir svåra att finna
lösningar till.

Kan man vända på riktningen med ett vikande befolkningsunderlag eller behålla det
på en likvärdig nivå, som nu finns genom samarbete, har man möjlighet att uppnå



33

det som Brorström och Siverbo uttrycker som gynnsamma institutioner.58 I dessa
kan man uppnå utveckling och välfärd för kommunen, men det krävs även att man
kan anpassa den kommunala verksamheten till de nya förutsättningar som råder.
Det gäller även att uppnå trovärdighet för det arbete som genomförs, såväl inför
olika aktörer i de samverkansformer som finns som inför kommuninvånarna. Det
har visats på att de flesta kommuner, utom ett fåtal tillsammans med
storstadsregionerna ökar. En större ökning av befolkningen är eftersträvansvärd,
men mer realistiskt är nog en mindre ökning eller att den nuvarande
befolkningsmängden behålls.

För att nå en förståelse för varför fenomenet med ett vikande befolkningsunderlag
har uppstått behöver man nå en insikt om vad som kan vara de faktorer som ligger
bakom att det vikande befolkningsunderlaget har uppstått. Det har tagits upp att
det föds färre barn och att det sker en inpendling till arbetsplatserna i Finspång.
Några av de orsaker som informanterna tar upp skall visas i nästa avsnitt.

4.2 Bakomliggande faktorer
För att uppnå en förståelse för vad som kan ligga bakom problematiken med ett
vikande befolkningsunderlag skall några av de identifierade orsakerna tas upp. Det
skall nämnas att alla informanterna har en positiv bild av Finspångs kommun, såväl
när det gäller de som ursprungligen är från Finspång och de som har flyttat hit.
Exempel på det som de benämner positivt är naturen, idrottsutbudet, närhet till
skolor och barnomsorg. Likaså den närhet som finns inom mindre orter till det
man anser behövs för att få vardagen att fungera, exempelvis handel, post och bank
osv. Även närheten till större städer som Norrköping och Linköping ses som något
positivt. Utifrån intervjuerna går det att identifiera tre områden som har påverkat
kommunen mest; arbetsmarknaden, bostadssituationen och kommunikationen.

När det gäller arbetsmarknaden och den utformning som den har idag finns några
orsaker som kommer att nämnas nedan. Informanterna har även en relativt likartad
syn på vilka dessa orsaker är. En av informanterna för kommunen uttrycker det på
följande sätt:

… där har vi ju ett problem va, vi har en väldigt segregerad arbetsmarknad, väldigt
tung på industrier och mansdominerat … […] bristen på arbete för kvinnor […]
istället för att bara betona den här bristen skulle se till att man får in kvinnor på dom
arbetsplatser som finns, lite mer aktivt.

                                                                
58 Brorström & Siverbo, s. 31-32
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Arbetsmarknaden framhålls som till viss del ganska ensidig, och informanterna
menar att det även kan ses som en av orsakerna till att inpendlingen är så pass stor
till kommunen. De menar att mannen arbetar inom industrin och pendlar in till
Finspång och kvinnan har sitt arbete i Norrköping, därmed väljer familjen att
bosätta sig där. En av de andra representanterna från kommunen uttrycker det på
följande vis:

Under dom senaste 20 åren så har ju industrin automatiserats väldeliga, vilket har
inneburit att, Finspång har varit … industrin här har ju varit förbannat duktig för
dom har ju lyckats … för varje år slår man ju produktionsrekord på flera av våra
industrier va, producerar mer å mer å mer, men man gör det med färre och färre
människor … och det här måste ju till slut då innebära … att man tappar folk.

Det har uttryckts två orsaker till problemet med att arbetsmarknaden inte är som
man önskar. Dels att den är till stor del dominerad av industrin, dels att antalet
anställda inte kommer att öka i de befintliga företagen. Samma sak uttrycker en av
informanterna som representerar näringslivet:

… en industri och en struktur i samhället som har mycke manfolk och, och med
andra produktionsmetoder och så vidare så ersätts ju människan till viss del utav,
utav maskiner. Och har man den här strukturen i samhället där man har mycket
tillverkning så blir det ju rätt så naturligt att man inte kan behålla alla människor på
den platsen.

Samtidigt menar flera av informanterna att inom industrin finns ett flertal arbeten
som passar både män och kvinnor. Såväl på tjänstemannasidan som på
arbetarsidan. Ett av problemen skulle kunna vara att, som en av en informanterna
från näringslivet uttrycker det:

… men tradition är att det är väldigt tungt och manligt, men förutsättningarna är ju
väldigt jämställt på väldigt mycket jobb men traditionen är inte det.

Traditionen ger att en av föreställningarna är bilden om manligt respektive kvinnligt
arbete. Bilden fortsätter att reproduceras, och på det sättet vidmakthålls de rådande
föreställningarna. En av de föreställningarna är att industrin är tyngre att arbeta i
jämfört med traditionellt kvinnliga yrken och arbetsplatser, som till exempelvis
vården. Ändå framhåller flera av informanterna att vården är en tyngre arbetsplats
än industrin. En av informanterna från näringslivet säger:

… vi är ju duktigare på hjälpmedel än vården å det är ju så att våra produkter är
mycket lättare att ha hjälpmedel till … det är svårt med människor […]
produktionstekniken har ju kommit längre hos oss med.
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Det framhålls även hos flera av informanterna att det är traditionen som håller
föreställningarna vid liv. Genom detta behåller vi de bilder vi har ställt upp.
Tradition kan även kopplas samman med bruksort (s.4). Samtliga informanter
menar att Finspång i grunden är en bruksort. Dock betonas det olika starkt, och
flera av informanterna menar att man idag borde använda beteckningen industriort.
De menar även att det finns två olika bilder av bruksort, en negativ och en positiv.
I den negativa bilden läggs in det som ses som fördomar, att det inte finns någon
innovationskraft, att man inte vill ta till sig något nytt och en ort som inte har
någon framtid för sig. I det positiva läggs in bilder av ett brett föreningsliv, väl
fungerande idrottsrörelse och sammanhållning. Genom detta så framför
informanterna att när man skall framställa Finspång skall det inte ske genom
betoning på bruksort. Samtidigt finns det tendenser till att informanterna inte helt
vill koppla bort den delen. Det kan ses genom uttalanden där man framhåller att
”Finspång är förmodligen Sveriges mesta bruksort”. Däremot är man noga med att
påpeka att orten idag är så mycket mer tack vare de internationella företagen. Något
som flertalet av informanterna tar upp är att arbetsmarknaden behöver breddas.
Tjänsteföretag är ett komplement som skulle kunna gynna kommunen. Forsberg,
Höckertin och Westlund menar att på orter där det råder bruksanda finns det ett
sämre samarbete för att utveckla nya företag, och mindre kontakter med andra
aktörer.

Ett par av informanterna menar att Finspångs kommun har rykte om sig att inte
vara företagsvänligt. Detta kan möjligen bero på att man är van vid att de stora
företagen finns på orten och ger arbetstillfällen. Samtidigt är man sårbar om
företagen försvinner, att deras utveckling försämras eller om marknaden minskar. I
Norrköpings tidningar fanns en artikel 2004-05-04, som illustrerar detta. Den
belyser att företagsklimatet i Östergötland är lågt rankat i stort. Undersökningen,
som gjorts av Svenskt Näringsliv, visar på att Finspång placeras på 171:a plats av
landets 290 kommuner, då har orten ändå gått fram 17 placeringar sedan år 2003. I
artikeln framhålls även att där företagsklimatet är gynnsamt finns förutsättningar
för företagande, arbetstillfällen och välfärd.59 De stora företagen inom kommunen
har inte heller gett någon större avknoppning i mindre nya företag. Ett exempel
som kan nämnas är Sapa, här menar en av informanterna:

Ja Sapa är ju urtypen på det, vi har ju alltså …20, 30 avknoppningar i Vetlanda, men
vi har inga här […] det har nog …alltså helt annan tradition att starta eget där, så vi
måste ju ha mycket mer hjälp här.

                                                                
59 Norrköpings Tidningar 2004-05-04, Företagsklimatet i länet lågt rankat, Micke Pihlblad s.6
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Det kan ses som tidigare nämnts angående bruksort att det finns ett sämre
kontaktnät och att det inte är lika naturligt att starta nya företag. Samtidigt som det
har funnits arbete på de större industrierna och därmed möjlighet till arbete.

Den andra stora faktorn som informanterna nämner är hur bostadssituationen och
husmarknaden ser ut inom kommunen. Det som framförallt ses som problematiskt
är att husmarknaden är så begränsad. Dels genom att det är få hus till försäljning,
men även en brist på tomter, det framhålls också att det behöver finnas attraktiva
sjönära tomter i kommunen. Detta är något som samtliga informanter påtalar och
som skulle kunna höja attraktionen för kommunen. Följande citat visar på detta:

… standardiserade trerumslägenheter har vi hur gott om som helst här va, men vi har
inte en bredd i bostadsmarknaden.

…vi har för många hyreslägenheter å för lite hus. Å dom vi har är så lite omsättning
så det går knappt att få tag i ett hus, så är det ju.

…tomter är ju en sån sak som det har pratats om länge och där det visserligen har
hänt en del men det finns mycket mer man skulle kunna göra. […] ställa tomter till,
till förfogande[…] och sen är det husmarknaden i största allmänhet […] Finspång har
ju stått still i vad det gäller utvecklingen när det gäller hus under en lång tid, vilket
inte på nåt sätt gagnar orten heller. För det är ju ingen som vill investera i ett hus då
man inte vet […] kanske inte får tillbaks det man har investerat medans i dom flesta
andra orter så är det en, en prisökningstakt […] det som sitter i ryggmärgen hos folk
är att det ska vara billiga hus i Finspång …

Bostadsmarknaden i Finspång ses inte som positiv, det finns för mycket lägenheter
men för få hus. Det är informanterna överens om, likaså att det behövs mer
tomtmark, här menar informanten i det sista citatet att det är något som det har
pratats om under en längre tid men att det har hänt alldeles för lite. Informanterna
menar även att om det fanns mer tomtmark mot Norrköpingshållet skulle det locka
fler, och framför allt kunna locka dem som pendlar att istället flytta till kommunen.

Den sista av de stora faktorerna som nämndes av informanterna är
kommunikation. Kommunikation i detta sammanhang kan ses ur två aspekter. Det
man väntar på i kommunen är att väg 51 mellan Finspång och Norrköping skall
byggas om. Det innebär bredare och bättre väg samt att restiden kan kortas något.
Inom ramen för de två aspekterna ligger för det första att en ny väg gynnar
industrin och dess transporter. Som en av informanterna från näringslivet uttrycker
det:
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Ja den, den har vi ju jättenytta av … den är ju till oss.

Detta beroende på att industrierna har många och tunga transporter av gods. Ett
flertal av informanterna menar även att en ny väg kan leda till större möjligheter att
få nya företag till kommunen. En av representanterna från kommunen menar:

… den här nya vägen kommer att göra mycket om vi kan hantera det rätt, jag tror att
det kommer att öka Finspångs attraktivitet, både som bostadsort men … men väldigt
mycke tror jag också som etableringsort.

I citatet ovan visas förhoppningen om att kunna få nya företag att etablera sig, det
visar även på den andra aspekten, att det gynnar orten genom att det kan leda till en
ökad inflyttning. Samtidigt framhåller flera av informanterna att det fortfarande är
samma sträcka för både in- och utpendling. Detta kan därmed inte ses som någon
lösning i sig utan som ett komplement till andra åtgärder. I detta sammanhang
framhålls även vikten av att man har något att erbjuda dem som överväger att flytta
till Finspång, exempelvis som visades ovan med attraktivt boende och sjönära
tomter.

Detta är inte de enda faktorer som nämns men det är dessa som samtliga
informanter tar upp. De menar att kan man finna lösningar på dessa skulle
kommunen ses som betydligt mer attraktiv än vad den gör idag. Vilket i sin tur
skulle kunna leda till en ökad inflyttning och minska den utflyttning som sker idag.

4.3 Att tala eller agera, eller båda?
Ovan har visats på att informanterna definierar ett vikande befolkningsunderlag
som i huvudsak något negativt och vad de anser kan vara de bakomliggande
faktorerna, arbetsmarknaden, bostadsmarknaden samt kommunikation. Det som
kommer att tas upp i följande avsnitt är hur man talar kring och ser på fenomenet.
Finns det några skillnader i detta beroende på vilken av grupperna, kommunens
representanter eller näringslivet, informanterna tillhör? En aspekt utifrån detta är
hur viktig man anser att frågan är. Det visar sig att informanterna som
representerar kommunen, antingen de är politiker eller tillhör tjänstemannasidan,
anser att frågan har en hög prioritet. De anser att den är en av de viktigaste
frågorna att arbeta med att för öka tillväxten och därmed befolkningsmängden.
Därvid är det betydelsefullt med ett samarbete och kunskapsutbyte mellan
kommunens och näringslivets representanter i näringslivsrådet. Dock finns det
vissa tveksamheter som de för fram om alla verkligen har förstått innebörden i hur
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viktigt detta är. En av representanterna från kommunen uttrycker det på följande
sätt:

Ja, jag tror att alla här i huset inser att detta är ett bekymmer … men jag är inte så
fullständigt övertygad om att alla här … här i huset alla gånger agerar på ett sätt som
skulle gynna tillväxt.

Det ges intryck av att alla inte förstår hur viktig frågan är för kommunens framtid.
En av de andra informanterna från kommunen menar att det pratas väldigt mycket,
men att det tar för lång tid innan beslut fattas, vilket upplevs som frustrerande även
från näringslivets sida enligt informanten. Det upplevs som att det finns en ”massa
pratklubbar” men att det inte görs lika mycket konkret. Trots det upplever
informanterna att alla jobbar mot samma mål, det uttryckas på följande sätt:

… man ser ju alltid ur lite olika aspekter på samma frågeställning, men nog tycker jag
att […] att alla jobbar mot samma mål, alla vill ha en befolkningstillväxt.

Enligt ovan skrivna finns det två aspekter utifrån samma fråga, dels tycker man att
alla arbetar mot samma mål samtidigt som det förs fram att det pratas för mycket
och händer för lite rent konkret, och att alla kanske inte förstår hur viktigt det är.

När frågan går vidare till näringslivet finns det samma tendenser i svaren. Här
framhålls vikten av att ha ett forum för att ha kontakt med politiker och
tjänstemän, de menar att det inte finns några större motsättningar mellan de olika
aktörerna, det uttrycks på följande sätt:

… jag ser inte på nåt sätt att vi har haft motsättningar i … våra önskemål om vad
som ska göras, sen kan det finnas begränsningar i vad kommunen rent ekonomiskt
har möjlighet att göra … men det är ju … det är ju också sånt som man kan diskutera
om att det går att prioritera på olika sätt[…] men att det finns en vilja och en
ambition att göra det […] upplever jag.

I sakfrågan anses det inte som att det finns några större skillnader mellan hur
näringslivet och kommunen resonerar. Sen framhålls skillnaden av näringslivets
representanter att kommunen har sin ekonomiska budget och de demokratiska
spelreglerna att förhålla sig till. Skillnaden är att näringslivet kan fatta sina beslut
och sedan verkställa dem. Kommunen måste däremot förankra sina framtida
beslut, och dessa skall sedan gå genom kommunens olika instanser innan beslut kan
fattas. När det gäller hur näringslivet upplever vilken prioritet kommunen lägger vid
frågan så framkommer det vissa tveksamheter. Det framhålls genom att en av
informanterna menar:
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… vet jag inte … om den här frågan har så hög prioritet som vi kanske upplever att
den skulle behöva ha. Jag är nog rädd för att det är många andra frågor inom
kommun och förvaltning som … som står närmare dem som jobbar där om man
säger så.

En av informanterna menar att kommunen saknar en tydlig målbild av vad som
skall göras, därmed saknas även förmågan att kunna se problematiken i en
helhetsbild. En målbild är viktig för att kunna nå fram till gemensamma lösningar
och där det även gäller att kunna ge och ta. Inom ramen för detta gäller att få igång
en process som behandlar de stora frågorna för att sedan gå ner på detaljfrågorna.
Informanten menar även att kommunen var på gång med detta men att det har
stannat av, och uttrycker det på följande sätt:

Dom har förutsättningar men dom har inte nått dit, i princip för ett år sedan så
tyckte jag att nog att vi var ganska nära men sen har det inte riktigt fokuserats på det
här … man gör en massa andra lösningar men det har man ju också gjort tidigare …

Det framstår, enligt informanterna från näringslivet, att de ser en viss problematik
med att kommunen kan ha svårt att förankra frågan. Samtidigt menar man att det
har funnits möjligheter att göra något åt detta, som sedermera inte tagits tag i
ordentligt. Kommunen håller dock på att ta fram ett ”Lokalt tillväxtprogram” som
genomförs i samarbete med bland annat näringslivsrådet och är ett regionalt
projekt i samarbete med Länsstyrelsen i Östergötland vilket kan ses som ett steg i
rätt riktning.

De informanter som har medverkat anser att frågan om ett vikande
befolkningsunderlag är av stor vikt att arbeta med. Samtidigt framkommer att det
råder en viss diskrepans mellan hur man upplever att frågan behandlas mellan
kommunen och näringslivet. Det har nämnts att man upplever det som att det
pratas mycket men att det inte alltid sker lika mycket. För att komma vidare med
frågan behöver man handla, det visades ovan att en av informanterna menade att
det behövs en tydlig målbild för att kunna se helhetsbilden. För att handla måste
man ha en avsikt med det man skall göra, det måste finns en intention att göra
något. Enligt Lars-Göran Johansson60 består en handling av två delar, dels den
fysiska rörelsen och dels den avsikt som finns med handlandet. Engdahl menar
även att beroende på hur omgivningen ser ut kommer olika element att påverka vad
som sker med handlingen.61

                                                                
60 Johansson, s.66 ff
61 Engdahl, s.47 ff
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Det har visats på att informanterna menar att det inte finns någon intressekonflikt,
intentionerna är att att arbeta mot samma mål, ändå så upplevs det som att finns
det svårigheter. I det första citatet i detta avsnitt s, 38, menade informanten att inte
alla inom kommunen agerade på ett sätt som gynnade tillväxten i kommunen. När
inte alla förstår vikten av problematiken kan man inte heller få en gemensam
målbild, därigenom försvåras möjligheten att genomföra de handlingar som skulle
gynna orten. Det framhålls även vikten av ett gemensamt arbete av informanterna
för att ta de övergripande besluten.

Beslutsfattandet inom kommunen och näringslivet ser förmodligen olika ut och de
har troligtvis olika institutionella regler att följa vid beslutsfattandet (s, 24 ff, om
beslut och beslutsfattande). Beslutsfattandet inom kommunen kan vara svårare på
andra sätt än inom näringslivet förmodar jag, genom att genomförandet på grund
av att de som skall fatta besluten har olika preferenser och idéer om vad som ses
viktigast att genomföra. Här finns flera av de aspekter som togs upp av Brunsson
att det kan finnas skillnader i de ideologiska uppfattningarna, vad man anser att det
viktigaste arbetet för kommunen är och hur man ska kunna sammanfoga de olika
delarna. Samtidigt måste beslut fattas för annars kommer kommunen inte att
komma vidare i sitt arbete. När det gäller att de som arbetar i kommunen har olika
preferenser kan det bero på de skilda ideologierna som finns från de olika partierna,
dessutom beroende på hur man uppfattar att ett problem skall lösas. Vilket kan
göra att de som har en avvikande mening kan, genom protester, förhindra att beslut
fattas. Där ingår även det som försvårar för handling, beroende på vilka resurser
som finns och det handlingsutrymme man därigenom får. Men även strukturer för
hur detta skall ske behövs, och att de inblandande har rutiner som de följer.

I de strukturer som finns runt om kring oss reproduceras och vidmakthålls de
rutiner som vi behöver. I detta ligger även att när beslut skall fattas, görs detta
utifrån de mönster som finns inom organisationen. Dessa mönster har blivit en
formell institution utifrån vilken beslutsfattarna handlar. Utifrån handlingsmönstret
finns vissa regler som man förhåller sig till och följer, kanske inte alltid uppenbara
för utomstående men de inblandade vet hur de skall förhålla sig. Det gör även att
de kan förklara utåt varför en handling eller ett beslut har genomförts eller ej.

Det finns även skillnader inom en organisation. I den kommunala organisationen
finns skillnader mellan politiker och tjänstemän. En av informanterna från
näringslivet uttrycker det på följande sätt:
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… det finns alltså en nivå mellan politiker och tjänstemän, tjänstemännen finns oftast
kvar, politiker vänder man på bara. Det blir ett självändamål att jobba och se till
särintressena[…] och slåss och så vidare då va, man ser inte att man egentligen är en
serviceenhet, fungerar inte samhället ute då så behövs inte jag.

Citatet ovan visar ett exempel på det som Castensson62 menade med
institutionsmakt, man värnar om de institutioner som man har byggt upp. Detta är
inget unikt för denna grupp men samtidigt kan olika intressen förhindra att beslut
fattas, liksom tidigare nämnda preferenser hindrar att beslut fattas. Inom de flesta
institutioner och organisationer bygger man upp och skapar den verklighet man
förhåller sig till. Det informanten framhåller är att när man ser till sina egna
särintressen förhindras man att se helheten. Helheten i detta samanhang är
kommunens framtid och tillväxt.

4.4 Att arbeta framåt
Utifrån vad som har framkommit ovan är det viktigt att arbeta mot samma mål.
Det behöver råda en samsyn när man skall  genomföra olika handlingar och fatta
beslut. Beslut och handling kan även kopplas till strategier, vad har kommunen för
strategi för sitt framtida och nuvarande arbete? Strategier är som visats ett
långsiktigt arbete, men även att det skall kunna ge gemenskap och delaktighet för
de frågor man arbetar med (s, 26, 27). Enligt Melin skall strategierna även kunna
ifrågasätta rådande ordningar för att de sedermera skall kunna leda till
förändringar.63 Det stora strategiarbetet kommunen håller på att formulera är det
tidigare nämnda ”Lokalt tillväxprogram”, där beskrivs även det som jag nämnt som
några av de bakomliggande orsakerna. Här kan man även se att man har valt att
fokusera mer på övergripande mål som sedan delegeras ner till olika delar av
kommunen för att genomföras mer i detalj. Samtidigt framkommer det att inte alla
ser det som att det finns klara strategier för hur kommunen skall klara detta. En av
informanterna från näringslivet menar:

Jag är lite pessimist, mycke visioner och lite handlig, tyvärr, vi måste ju få mer
handling, visioner har vi hur mycket som helst …

Det finns ytterligare några aspekter om hur man kan se på vad som kan leda till
förändring, dessa kan vara vilka satsningar kommunen gör och det som uppfattas
som attityder.

                                                                
62 Castensson, s.110
63 Melin, s.61
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Inom ramen för intervjuerna uppkommer i stort sett från samtliga informanter
vikten av att våga satsa från kommunens sida, trots att ekonomin inte är i balans.
Majoriteten av informanterna nämner att man måste ”våga gasa samtidigt som man
bromsar”.  Man måste våga ta beslut som kan vara svåra, för att våga satsa på något
som man tror kan ge framtida tillväxt. Denna problematik visar en av
representanterna från kommunen och menar:

… samtidigt så brottas ju kommunen med den frågan, vad är vi skyldiga att syssla
med … och vad gör vi som kan skapa tillväxt […] men å andra sidan vad händer om
vi inte jobbar med tillväxtfrågan, då blir ju kräftgången ännu tydligare va. […] och
sen göra det som vi är ålagda via lagen att göra alltdså … vård och så där, skola och
omsorg. Och det är klart att vi ska ha … bra kvalité men vi måste ju samtidigt satsa
oss ur krisen.

En av de saker som tas upp av samtliga informanter är att kommunen har tillsatt en
näringslivschef. Detta uppfattas som en nysatsning och som något positivt som
kommer att gynna kommunen. Det finns stora förhoppningar knutna till att det
skall ge upphov till ett större samarbete mellan de olika aktörerna, kommun och
näringsliv samt öka möjligheten för befintliga företags samverkan och
nyetableringar. Informanterna framhåller att detta kan vara en signal om att
kommunen satsar och vill något mer. Brorström och Hallin tog upp vad som kan
känneteckna en framgångsrik kommun, och där visades på att en kommun som
vågar satsa framåt har möjlighet att lyckas (s, 27-29) . Författarna tog även upp att
ett långsiktigt arbete är viktigt för kommunen samt möjligheten till att fatta beslut
och genomföra handlingar med bred politisk samverkan. Ett av de stora
kännetecknen skulle vara ett gott samarbete mellan kommun och näringsliv, i
Finspångs kommun har det gjorts genom att kommunen har inrättat en tjänst som
näringslivschef för att öka möjligheterna till samverkan. Här ingick även att det som
sågs som viktigt var att marknadsföra kommunen. Informanterna menar att
Finspångs kommun inte är känd utåt och även där måste det ske en förändring, för
att folk ska bli intresserade av att bosätta sig på orten. Informanterna menar att
kommunen inte har marknadsfört sig i någon större utsträckning. En av
informanterna från kommunen menar:

Hittills jättedåligt […] vi har inte marknadsfört oss som kommun särskilt mycke, en
del på skolan med attraktiv skola … men vi har inte nyttjat oss … av alla dom
fördelar som vi har just när det gäller natur och kultur och föreningsliv och
bruksorter …

Från en annan av kommunens representanter kommer en synpunkt på
marknadsföringen av kommunen som mer berör en ekonomisk aspekt:
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… det satsas en del men inte så mycket, men det här är ju frågan om … resurser det
handlar om pengar, det skulle man kunna göra mer av.

Den tolkning som kan göras är att om kommunen hade en bättre ekonomi skulle
marknadsföring ske i större utsträckning. En av rösterna från näringslivets
representanter uttrycker det på följande sätt och visar på att försök gjorts:

… man har ju tagit fram en marknadsföringsplan sen nåt år tillbaks … som ser
oerhört bra ut, genomarbetad på alla sätt och vis … men det verkar vara lite trögt att
få igång den … och jag vet inte riktigt ärligt talat vad det är som … som bromsar,
man ville ta det stegvis och få det förankrat inom förvaltningen och såna saker
men…

Informanterna tycker att marknadsföringen kan bli bättre, en av dem påpekar dock
att det kostar pengar. En av informanterna från näringslivet uttrycker det som att
man vågar satsa pengar på områden som dessa med marknadsföring och
inrättandet av en ny tjänst för en näringslivschef, när man vet att man måste spara
på andra områden. En av informanterna från näringslivet framhåller vikten av att
ha starka ledare, som kan se till att det fattas beslut och att dessa genomförs.
Informanten menar att man även måste se till det finns en bred politisk majoritet
för dessa frågor, för utan det kan man inte lösa dessa frågor och risken är uppenbar
att det leder till konfrontation och det gagnar inte kommunen. Det finns även en
marknadsföringsplan som inte verkar användas som den ska enligt informanten
ovan.

Det som även kan ses som en strategi av informanterna och som de framhåller är
det som de benämner som tandemrekrytering. Det är ett samarbete mellan
kommunen, företagen och arbetsförmedlingen. Innebörden av denna satsning är att
när någon av industrierna rekryterar en person till sitt företag skall det finnas ett
nätverk av kontakter mellan de ovan nämnda berörda parterna. Genom detta
nätverka skall man försöka ordna arbete till en medföljande person inom
kommunens gränser. Detta ses som en positiv strategi som dock inte är så
välutvecklad, detta kan möjligen bero på den befintliga arbetsmarkanden som visats
på tidigare. Informanterna menar att om detta lyckas finns större förutsättningar att
personerna bosätter sig i kommunen. Återigen ses samverkan som något positivt
som i förlängningen gynnar kommunen.

Det som även framkommer från informanternas sida är att om man ska satsa på
marknadsföring av kommunen måste man ha något konkret att visa fram, något
som man är bra på. Flera av informanterna menar att det inte går att säga att
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kommunen till exempel har en bra skola, kommunen måste även kunna visa vad
som är bra med skolan och lyfta fram det. Detta för att det skall finnas möjligheter
att kunna se skillnader mellan olika kommuner, det framhålls från flera av
informanterna att de menar att kommuner överlag säger att de har bra skolor. Det
anses bland annat att skolan är viktig beroende  på att den har betydelse för många,
och som en av informanterna uttrycker det ”skolan är det som är värdeladdat idag”.
Finspångs kommun har tillsammans med industrierna skapat en ny
industriutbildning där det är ett delat ägande mellan dessa. Informanterna
framhåller att det är en bra satsning med många sökande jämfört med de
traditionella industriprogram som finns. Det samma gäller bostäder, kommunen
måste kunna visa vad det finns för tomter, och i vilka områden dessa finns. Det
handlar om att kunna profilera sig, att kunna visa att man har något som man är
ensam om eller i vart fall något som inte är så vanligt. Om man går tillbaka till det
som kännetecknar framgångsrika kommuner så ansågs marknadsföringen var en
sådan del. Det ingår även den del som säger att kommuner måste våga satsa, här i
form av att detläggs en del av den kommunala ekonomin utanför kommunens
kärnverksamheter. Men om man inte vågar satsa och göra kommunen känd utåt så
minskar möjligheterna till ökad tillväxt, enligt resonemanget ovan.

Marknadsföring kan ske på olika sätt och en av de frågor som går igenom alla
intervjuer handlar om attityder. En av representanterna från näringslivet utvecklar
det på följande sätt:

Och sen marknadsföring det måste man göra hela tiden, det är väl det nya än vad
man har gjort tidigare alltså, att du måste synas mer utåt […] när det gäller
informationen, att ha tidningar etcetera och ha kommunikation och kontakt med
andra delar etcetera och så vidare. Sen en viktig del, det är ju den här mun mot mun
metoden, det är ju det säkraste egentligen kan man säga, men det går för sakta då va
på nåt sätt.

Det leder fram till hur man ser på frågan om attityder (s, 21-22). Attityder
inbegriper hur man pratar om något och hur något uppfattas, och det kan även ses
som en resurs. Attityder bildas genom den interaktion vi har med andra men vi blir
även påverkade av det vi läser och hör. De ger en mening inför den värld vi lever i
och vad som sägs genom språket. Här kommer även tankekollektivet in, precis som
med attityder så tar vi till oss dem när vi interagerar med andra i vår omgivning.
Hör vi samma saker upprepas, kommer dessa till slut att reproduceras som en del
av vår verklighet. Informanterna är i stort sett ense om att det behöver ske
attitydförändringar inom kommunen, men alla är samtidigt medvetna om
svårigheterna med att förändra dem. De menar att det finns en negativ attityd om
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kommunen som behöver förändras och de menar att den finns på alla plan, både
ute bland befolkningen och även bland dem som arbetar inom kommunhuset. Det
talas om att man ser Finspång som en kommun där det inte finns något att göra, att
det mesta är dåligt och att man är allmänt negativ. En av representanterna från
kommun menar att det finns en gnällig attityd som bör ändras, det uttrycks på
följande sätt:

… alltså att få den här attiydförändringen och se, tala positivt om Finspång och se
kvalitéerna […] handlar ju mycket om alltså, det är ju ett ledarskap inom både
kommun och näringslivet som måste samverka i det här […] skapa en grund för en
attitydförändring, det handlar ju mycket om att informera om vad som händer och
att prata positivt och inte bara liksom att det är kris i kommunkassan …

Det är en bild som informanterna visar, att även positiva signaler måste komma
uppifrån för att inplanteras neråt. En annan bild är att om de som bor i kommunen
talar och tänker positivt om orten så är det lättare att förändra bilden av hur den ser
ut, invånarna blir en resurs för att föra fram kommunens företräden. Vikten av att
även invånarna på orten tar del i detta framhåller en av informanterna från
näringslivet och menar:

… hela samhället att egagera sig så att det inte bara blir eliten eller att antal personer
för då kommer dom ändå på sikt att misslyckas.

Därmed gäller det att försöka skapa nya attitydbildningar, där ett ökat medvetande
om vad som sker i kommunen behövs. Ovanstående resonemang visar på att
informanterna menar att ökad information behövs och att även positiva händelser
som rör kommunen måste förmedlas. I detta samanhang tar informanterna även
upp medias roll, där de tycker att media skall förmedla mer positivt om kommunen.
I stort sett samtliga informanter menar att media skulle kunna göra betydligt mer
men att de mest förmedlar de negativa bilderna. Vid samtal med representanter
från en av lokaltidningarna i kommunen hade de en annan uppfattning, de menar:

Jag tycker att vi båda framställer det ganska positivt, till och med ganska mycket
faktiskt, ibland känner man nästan att man springer någon annans ärende när man
påtalar hur mycket och vad bra vissa saker är här, det tycker jag faktiskt. […] Vi har
skrivit ganska mycket om positiva grejer för Finspång också, sen är vi ju inte sena när
nåt går fel heller att påtala det …

Detta visar två olika bilder som upplevs,stämmer någon av dem? I ”Handlingsplan
Finspång” som är framtagen av Jerhammar & co Reklambyrå i augusti 2003, finns
en mediaanalys som visar att de två lokaltidningarna har fler positiva artiklar än
tvärtom. Det som framhålls, är att det fattas artiklar om hur bra det kan vara att bo
i kommunen samt att ge en positiv bild som når ut till dem som inte bor i Finspång
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men som läser dessa sidor. Dessutom menar de att det är för få artiklar om politik,
ekonomi och affärer. Därmed går det att tolka att såväl aktörerna som ingår i
uppsatsen som lokaltidningens representanter upplever sina bilder på ett för dem
relevant sätt. Samtliga informanter är medvetna om det genomslag media har och
att media skulle kunna komplettera bilden av att Finspång är en bra ort att leva i.
Dock bör man kanske inse att även andra aspekter kan ha en påverkan på
människors attityder. En nyanserad bild ger en större trovärdighet. Även från
medias sida är man medveten om den problematik som föreligger och att
kommunen skulle behöva en ökad tillväxt. Bland annat menar lokaltidningens
representanter att man är fullt medveten om situationen och att de kan påverka
genom sina skriverier, och att man ibland omedvetet inte skriver allt, de menar:

… omedvetet, hur säger man, man sparkar inte på en som ligger, utan, man vill inte
göra situationen ännu värre. Alla vet om dom här felen, felen och bristerna finns,
man behöver inte påtala det ytterligaren än gång.

Samtidigt menar lokaltidningens representanter att när det gäller frågor som
påverkar kommunen är de noga med att lyfta fram olika aspekter på det som tas
upp och ge en nyanserad bild av vad som händer. När det gäller kommunala frågor
som berör invånarna så menar de att:

… kommunen eller den andra parten ska kunna, att uppgifter ställs mot varann så att
bägge parter får vara med, sen är det ju läsaren som ska bilda sig en uppfattning
också, det ska ju inte vi ta och det är ju viktigt att komma ihåg.

Utifrån det som har skrivits har en bild trätt fram av att informanterna anser att
förändringar av olika slag behövs. Det behövs tydliga strategier att arbeta utifrån
och att en gemensam målbild behöver framställas, och att kunna överblicka
helheten anses som viktig. Informanterna menar även att det är viktigt att
marknadsföra kommunen utåt och fokusera på de möjligheter som de upplever
finns inom den egna kommunen. Samtidigt påtalas vikten av att ha konkreta objekt
att visa upp, och att man behöver få kommuninvånarna att vara positiva till sin
kommun. Det kan kanske klarast uttryckas med det som en av informanterna från
näringslivet säger:

Kommunen är ju en sammanslutning utav dom medborgare som finns. Det är ju lätt
att man kritisk mot det egna samhället som man bor i och är man det då kanske man
själv inte bidrar till tillväxt. Om man pratar illa om sin egen ort.

Citatet ovan inkluderar att alla i en kommun behöver vara medvetna om vad som
pågår. För att uppnå ett medvetande behövs en öppenhet och att information når
ut till kommuninvånarna. Om inte detta görs kan det vara svårt att nå förändringar.
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4.5 Vikten av samarbete
Ett genomgående mönster i teoridelen är interaktion mellan individer. Genom
interaktion med andra skapar vi den verklighet vi lever i. Genom institutionerna
skapas de förhållningsregler vi förhåller oss till, vi vet hur vi skall agera tillsammans
med andra. Vi skapar även de formella institutionerna som sedermera kan bilda de
organisationer där vi verkar. I interaktionen skapar vi även det språk som vi
använder och det ger oss förståelse för vad orden har för innebörd. Genom att vi
ger orden innebörd så klassificerar vi de föreställningar vi har om varandra och
andra fenomen i samhället, och det kan ge oss de attityder som vi har. Genom
språket konstruerar vi även verkligheten, den blir vad vi gör den till och ger oss en
förankring i tillvaron. Samtidigt reproducerar vi den verklighet vi redan lever i vilket
innebär att vi inte tar till oss nya verkligheter i någon större utsträckning.

Samspelet med andra är institutionaliserat, vilket betyder att vi har våra positioner
klara, vi vet hur vi ska agera och vi vet även hur andra kommer att agera. Aktörerna
i kommunen samspelar och samarbetar med varandra, såväl inom den egna
organisationen som i de gränsöverskridande mötena med andra aktörer.
Näringslivsrådet kan ses som en formell institution där de deltagande aktörerna är
medvetna om vad som förväntas av dem. Det är en institution som består oavsett
vilka medlemmar som medverkar genom att det finns institutionella
handlingsmönster som reglerar dess existens. Det kan även ses utifrån perspektivet
som gavs av Sjöstrand, att vi organiserar oss för att nå värden och nyttor som
endast är uppnåbara via gemensamma former. I näringslivsrådet kan det ses genom
att det går att vara med att påverka och framföra åsikter om kommunens framtid
även om man inte arbetar inom kommunen. Det är något som man inte kan göra i
samma utsträckning som enskild individ, utan tillhörighet till ett liknande
institutionellt forum. Hur upplever informanterna att samarbetet fungerar?

Inom ramen för uppsatsen har det visats på att informanterna upplever att de
arbetar mot samma mål, de vill skapa tillväxt för kommunen och vända
befolkningsminskningen i en positiv riktning. Informanterna påvisar att de
upplever att det finns ett bra och väl fungerande samarbete dem emellan, och
mellan olika organisationer. Man är även medveten om vilka olika regler respektive
organisationer har att förhålla sig till. En av informanterna från kommunen
uttrycker det på följande sätt:
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… vi har ju tagit fram ett marknadsföringsprogram ihop med industrin, så man kan
inte säga från industrin då att det har kommunen satt ihop, det tror vi inte på och det
tror jag är viktigt.

I citatet framkommer att informanten visar på att marknadsföringsprogrammet är
gemensamt. Det kan även ge en känsla av att det tidigare funnits olika åsikter om
hur tidigare dokument använts. Det uttrycks även på följande sätt från en
representant från kommunen när frågan ställs om hur samarbetet mellan olika
aktörer fungerar:

… ja det gör det [fungerar bra] det kan bli bättre definitivt men […] men vi har ju ett
bra klimat tycker jag … dom kommer till näringslivsavdelningen då med sina
bekymmer och vill att vi ska driva fråger från vår horizont … och när vi kommer
med förslag och tankar så blir vi mottagna på ett väldigt schysst sätt …

Informanterna upplever att samarbetet fungerar bra, en av informanterna från
kommunen menar:

Vi bollar idéer … med dem när vi träffas, vi har gemensamma projekt, vi driver
tillexempel Finspångsdagarna gemensamt, så att där … där har vi en samsyn.

Ett av kriterierna som togs upp av Brorström och Hallin för vad som kan ge
framgång för kommuner, är att det finns ett bra samarbete mellan kommun och
näringsliv. Där togs även upp vikten av att kommunen tillsammans med andra
aktörer har olika projekt, aktiviteter och investeringar, som inte berör den
kommunala kärnverksamheten. Det menar informanterna att det finns, dels genom
olika aktiviteter och även i samarbetet om näringslivet och tillväxten. Man menar
även att det finns ett öppet samtalsklimat där man kan föra fram åsikter och
förslag, och detta leder till en dialog mellan parterna. Även från näringslivets
representanter upplevs samarbetet med kommunen fungera bra, en av dem säger:

Ja där har näringslivsrådet varit ett alldeles utmärk sådant forum … där vi då,
representanter från olika företag deltar och där vi har en … möjlighet att ha dialog
med kommunen och vi har gemensam handlingsplan för både vad vi vill åstakomma
och konkreta åtgärder för att göra det.

Det upplevs positivt och att samarbetet ger resultat, dock har det framgått tidigare
att det kan upplevas frustrerande genom att det inte händer så mycket som det
borde enligt en del av informanterna.

Samverkan kan ske även på andra plan än inom kommunen. Något som togs upp
av i stort sett samtliga informanter var att det även var viktigt med ett regionalt
samarbete, som inte hittills har varit så utvecklat. Man menar dock att inom det
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regionala samarbetet är det främst mot Norrköping man skall vända sig, dels
beroende på närheten och dels genom att det är dit in- och utpendlingen av
arbetskraft sker i stor utsträckning. Genom Norrköping kan man dra nytta av det
som finns på en större ort som inte en mindre ort har möjlighet att erbjuda. Det
gäller exempelvis kulturutbud och handel. Det som även skulle kunna ge en
möjlighet är den relativa närheten till universitetet. Det kan ses som en möjlighet att
locka personer med kompetens till företagen och underlätta för deras fortsatta
rekrytering. Det ligger ytterligare en dimension i detta genom att andelen
högutbildade ligger under genomsnittet i kommunen jämfört med övriga
kommuner. Finspångs kommun har en utbildningsnivå när det gäller eftergymnasial
utbildning på tre år eller mer, som är 8 procent av befolkningen jämfört med övriga
landet där nivån ligger på ca 15 procent. De som går vidare till högre utbildning är
39 procent i Finspång mot 43 procent jämfört med andra kommuner och 41
procent inom kommuner med stor industrisektor. Det har dock skett en positiv
utveckling under de senaste åren och fler av kommunens invånare går vidare till
högre studier.64 Där borde Campus Norrköping ses som ett bra alternativ att få fler
kommuninvånare att studera.

4.6 Kommunens framtid
Ovan skrivna avsnitt har visat på hur informanterna har sett på frågan om ett
vikande befolkningsunderlag och vilka bakomliggande faktorer till dess uppkomst.
Det har även visats på att de är medvetna om att det behövs förändringar för att
utvecklingen ska ändras. Informanterna menar att arbetsmarkanden behöver
breddas, därvid är även nya företagsetableringar önskvärda. Bostadsmarknaden
behöver vitaliseras och kommunikationen förbättras. Det är faktorer som ses som
möjliga att förändra, man nämner även att attityderna till kommunen behöver
förändras. Det som nu kommer att behandlas är hur informanterna ser på
kommunens framtid. Vilka möjligheter ser de för kommunen och vad tror de
kommer att ske?

Jag börjar dock med en annan vinkling. I inledningen togs upp att om man
definierade ett vikande befolkningsunderlag som ett problem är det något som
kommunen har ansvar för eller behövs en bredare samverkan. Eller som frågan
ställs under intervjuerna, vem äger frågan om ett vikande befolkningsunderlag? Det
finns utifrån intervjuunderlaget två olika aspekter som framträder även om det
finns sammanflätningar i vissa av svaren. Fem av informanterna menar att det är en
                                                                
64 Lokalt Tillväxtprogram, Finspångs kommun s.5
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kommunal fråga, där kommunledningen har huvudansvaret. Tre av dessa fem
menar dock även om kommunen har huvudansvaret behövs en samverkan för att
nå en förändring. En av representanterna från näringslivet säger:

Tar vi ett helhetsperspektiv här idag så anser jag nog att kommunen äger den […]
Men ska du få en tillväxt och förändring i det här […] tillsamans […] med aktörer
som är intresserade och som också kommer ut och påverkar […] Så kan man säga,
kommunen klarar inte själva men man äger den.

Informanten menar att kommunen inte kan sköta frågan själv utan att det behövs
en samverkan med näringslivet på orten. Tre av informanterna menar därvid att det
är en fråga som det behövs samverkan kring, de pekar inte specifikt ut kommunen
som huvudägare. En av representanterna från kommunen menar:

… det ligger i samverkandets natur, båda parter, i det här fallet både näringslivet och
kommunen […] näringslivet och kommunen vill samma sak, lite grann av olika skäl,
men dom vill samma sak.

Här ses det som att samarbetet mellan kommunen och näringslivet är det viktiga,
samtidigt som ingen tar huvudansvaret, utan det blir delat emellan dessa. En av
dessa tre vill även att det ska involvera alla invånarna i kommunen, då informanten
menar att det ligger i hela kommunens intresse med en befolkningsökning. En av
informanterna utgav inget svar på denna frågan. Det går att se att huvuddelen av
informanterna menar att kommunen är ägare av frågan, dock kan de inte klara den
själva, utan det behövs en bred samverkan för att nå förändring.

För att återgå till det som avsnittet började med, vad anser informanterna om
Finspångs kommuns framtid? Det går att se att informanterna har en framtidstro
på kommunen, dock i varierande grad. De är medvetna om att det är mycket som
måste göras för att den situation som nu råder skall kunna ändras. En av
informanterna från näringslivet uttrycker det på följande sätt:

… jag tror att vi får vara glada om vi kan behålla invånarantalet på den nivå som vi
har idag, nån större … befolkningstillväxt har jag svårt att se, men jag tror inte att
samhället kommer att bli en ödebyggd. Vi ligger för nära stora städer för det.

Informanten framhåller det som nämnts tidigare i uppsatsen att kommunen
förmodligen inte kommer att få någon större befolkningstillväxt. Kommunen
kommer inte heller att försvinna, tack vare närhet till större städer, här kan vikten
av bättre kommunikation ses som en del. En av de andra informanterna från
näringslivet uttrycker sig lite annorlunda:
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… lite tveksam i den bemärkelsen att … säg så här, man är väldigt beroende utav
dom industrier som finns här … jag tror kan man skapa flera branchstrukturer, alltså
komplettera den struktur vi har idag så skulle vi vara säkrare i själva utvecklingen.
[…] men jag tror att man kommer att överleva[…] men vi får inte stanna upp, vi är
inte färdiga än kan man säga. […] Och hela samhället i en kommun måste vara
involverat för att lyckas med det här också.

Det går att se det som tidigare har nämnts att kommunen är beroende av de
industrier som finns på orten samt att det behöver komma nytillskott till den
struktur som finns idag. Även med ett ökat medvetandet i hela samhället kommer
det att underlättas. Informanten hänvisar i intervjun även till att marknadsföringen
av orten är viktig och man kan skapa attraktiva boendemiljöer. En av
informanterna som representerar näringslivet menar att alla inte har insett
konsekvenserna av att befolkningen krymper, att det kommer att bli tungt för
kommunen att bära. Informanten framhåller även att framtidstron på kommunen
är lite blandad bland invånarna. Även att det finns en del som förvaltar de
traditioner som finns mer än att man skapar nytt, och menar ”det är lite för många
som har nån sån här tradition att förvalta och är lite belåtna med det.” Därmed
skulle det gå att hänvisa tillbaka till den informanten som menar att man måste få
helhetsbilden klar för att kunna gå vidare och arbeta för något nytt. En av
representanterna från kommunen yttrycker sig på följande sätt om framtidstron på
kommunen:

 Jag har en framtidstro för Finspångs kommun och kommer att ha det, jag tror att
med kommunikationer, tomterna och att vi får en lite positivare syn på sin egen ort i
Finspång utav Finspångsborna det tror jag. För skulle alla gå ut och vara
ambassadörer för Finspång så skulle det inte vara några problem alls, men tyvärr är
det inte riktigt så men det jobbar vi med.

Det finns en positivare ton när man pratar med representanterna från kommunen
än från näringslivet. Möjligen kan det bero på att deras arbete går ut på att föra
fram och arbeta med de kommunala frågorna. Det kan även vara svårt att arbeta
om man inte tror att det arbete man lägger ner leder fram till något som i
förlängningen gynnar kommunen. Det framhåller även en av representanterna från
kommunen och säger att ”det skulle vara hemskt om jag inte hade det”. Varvid
representanten även tilläger att det skulle vara fel att arbeta med det som
informanten sysslar med, om det inte fanns någon framtidstro på kommunen.
Ytterligare en av representanterna från kommunen uttrycker detta och menar:

Jag tycker att det finns väldigt mycke positivt idag som gör att om man får igång allt
som liksom är på gång nu så att säga, så ska vi kunna vända trenden å skapa nånting
väldigt positivt, det tror jag.
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Samtidigt som de för fram detta är de väl medvetna om att det är mycket som
måste göras och förändras för att detta ska lyckas. Det finns en viss svårighet att
uttyda kommunens framtid. Kommunen kommer att bestå men frågan är vad som
kommer att ske framöver. Det är inget som är specifikt för Finspångs kommun
utan något som de flesta kommuner känner av. I Norrköpings Tidningar 2004-05-
13, framhålls av Kommun- och landstingsförbunden att kommunernas underskott
kommer att öka under året. Detta leder till ytterligare nedskärningar och
omprioriteringar.65 Därvid uppstår ytterligare svårigheter att lösa till de tidigare
nämnda faktorerna i uppsatsen. En av informanterna från kommunen får sista
ordet i det här avsnittet när det gäller kommunens framtid och att kunna förändra
den utveckling kommunen har:

… det går att förändra … och det kommer att gå här också, men även i detta fall
kommer det att ta sin tid och vara förenat med en del svårigheter.

                                                                
65 Norrköpings Tidningar 2004-05-13, Tufft år i kommuner och landsting, Nils Odén/TT, s.18
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5. Avslutande diskussion
Vid början av uppsatsarbetet visste jag inte vart det skulle leda mig. Jag hade en idé
om vad jag skulle göra men inte hur utformningen skulle se ut. Jag valde att
undersöka ett område inom den offentliga sfären, inom den kommunala sektorn.
Att undersöka ett område som berör kommunala frågor är intressant eftersom det
är något som påverkar oss alla, beroende på att vi alla har vår fasta punkt i någon av
Sveriges kommuner. I avsnittet som nu följer kommer jag att gå igenom det jag har
uppnått i mitt arbete och mina reflektioner utifrån det.

I den kritiska teorin eller hermeneutiken framhålls att man inte kan ställa sig
utanför det samhälle där man genomför sin undersökning, man kan aldrig vara helt
objektiv utan vi påverkas av den omgivning vi lever i och med. Därför skall man
vara medveten om detta när man gör sin undersökning, det kan leda till att man
reproducerar eller utmanar de föreställningar som finns. Det är lätt att man följer
de föreställningar som råder och inte kritisk granskar vad det är som sägs. Inom
den kritiska teorin sägs att man inte kommer med några färdiga lösningar utan att
genom dialog skall man kunna nå fram till något bättre och kunna bryta rådande
mönster. Inom ramen för uppsatsen har jag genom intervjuer samtalat med
politiker och tjänstemän inom kommunen samt med representanter från
näringslivet om hur de ser på frågan med ett vikande befolkningsunderlag. Det jag
beskriver är inget nytt för dem, de är väl medvetna om problematiken. Den
förhoppning jag kan nära är att uppsatsen får dem att se på situationen i en annan
synvinkel än tidigare och att det därmed leder till en ökad dialog mellan de olika
aktörerna.

I arbetet med uppsatsen valde jag att använda hermeneutiken som metod. Det är
en tolkande metod, vilket jag ansåg som lämpligt att använda eftersom jag valde att
arbeta med intervjuer. Hermeneutiken syftar till att man skall få en större förståelse
för det fenomen man skall studera, i det här fallet ett vikande befolkningsunderlag.
För att uppnå en större förståelse framhålls i den hermeneutiska ansatsen att man
skall pendla mellan helhet och del, för att förstå helheten behöver man förstå
delarna och tvärtom för att förstå delarna behöver man förstå helheten. Det leder
till det som kallas den hermeneutiska cirkeln, men går man ett steg längre kommer
man in i spiralen. Till sin hjälp har man de teorier som man använder sig av, genom
dessa ökar man sin förståelse ytterligare. Delarna är baserade på vad informanterna
uttrycker i intervjuerna och helheten är det fenomen som undersöks. I metoddelen
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användes metaforen med ett pussel, det finns ett antal delar som man ska försöka
pussla ihop till en helhet. I början vet man inte var man ska börja och vilka delar
som passar ihop, efter ett tag börjar ett mönster uppstå och man börjar förstå vilka
delar som passar ihop med vilka. Samma process har uppsatsen genomgått, det
gäller att leta sig fram till de teorier som passar det syfte man har med skrivandet
och det frågeställningar som är uppställda. Sedan skall teorierna hjälpa till när man
undersöker de svar som erhållits vid intervjuerna för att få fram de delar som skall
hjälpa till att förstå helheten av det som undersöks. Vad visar de olika delarna och
finns det några mönster som framträder? Har den bild som trätt fram under arbetet
gett något? För mig har en ökad förståelse av vad som ligger bakom och vad som
sker inom kommunen framträtt, förhoppningen är att det även ger andra en större
förståelse.

När man väljer ut de områden som undersökningen ska fokusera på gör man ett
aktivt val. Jag väljer ut de delar som jag finner intressanta och därmed klassificerar
jag dem som meningsbärande för uppsatsen. Det jag ser som intressant och
meningsbärande utgår från min förförståelse och mina erfarenheter. Jag har kunnat
välja ut de teman som ligger till grund för det skrivna. Jag hade vissa bilder
uppställda framför mig, föreställningar om vad som sker, stämmer dessa? Jag vill
framhålla att det som skrivs i följande avsnitt bygger på mina tolkningar utifrån de
teorier och den empiri som jag tidigare har redovisat i uppsatsen.

För att förstå vad som ligger till grund för kommunens vikande
befolkningsunderlag bör man få en insikt om vad de bakomliggande faktorerna är.
Jag har redovisat i uppsatsen att informanterna har identifierat tre större
bakomliggande orsaker, arbetsmarknaden, bostadsmarkanden och
kommunikationen. Till det kan man lägga den demografiska situationen med fler
döda än födda samt att kommunen har ett negativt flyttningsnetto, fler har flytta ur
kommunen än in. Det mönster som framträder med arbetsmarknadsproblematiken
har jag kopplat till att kommunen är en industriort eller av tradition bruksort.
Därigenom kan den ses som mansdominerad och även av tradition har varit så. Det
går även att dra paralleller med att kommunen har varit och även till viss del
fortfarande är en bruksort. Det framkommer även vid intervjusvaren att det inte
etableras så många nya företag, vilket även visas på i resonemanget med bruksort
att nyetablering inte förekommer i lika stor utsträckning där som på orter som
benämns att de har Gnosjöanda. Arbetsmarkanden för kvinnor ses även som
sämre, vilket till viss del även finner sina svar i det ovan skrivna. Här lever bilderna
kvar av vad som anses som mannliga respektive kvinnliga arbeten. De
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konstruktioner som skapats genom interaktion och språk fortsätter att
reproduceras. Föreställningarna om att vi är olika och har olika resurser
upprätthålls. Informanterna är medvetna om att det finns en problematik med
arbetsmarkanden, främst genom att hänvisa till att det finns för få områden för
kvinnor att arbeta inom, därigenom framhålls återigen skillnaderna om två olika
sfärer. Detta mönster borde kunna förändras men svårigheter uppstår av den
tröghet som finns genom den kultur och historia som präglar verkligheten eller
som flera av informanterna framhåller, av tradition. Tradition är som sägs tung, hur
skall förändringar kunna ske när den reproduceras? Det kan bara ske genom aktivt
arbete, ett arbete som kanske inte finns idag eller som i alla fall inte står högst på
dagordningen. Detta är en problematik som kan vara svårlöst, det som kan ses som
något lättare att åtgärda är den andra identifierade faktorn, bostads- och
husmarknaden. Det som framförallt framhålls är brist på hus och tomter, något
som kommunen menar är under arbete. Den sista upptagna bakomliggande
orsaken är kommunikationen, där svaren uppvisar en viss diskrepans. Diskrepansen
visas i hur man uppfattar möjligheterna med en ombyggd väg. Industrin ser det
som en av förutsättningarna för sitt fortsatta arbete i kommunen, det knyts
förhoppningar om att det skall leda till nya företagsetableringar samt att det skall få
folk att flytta till kommunen. Samtidigt som det framhålls att det i forsättningen är
lika lätt att pendla intill orten som idag. En fördel som kan ses är att vid bättre
kommunikationer blir det lättare att ta sig till en större ort i det här fallet
Norrköping, och det utbud som finns där. Det kan vara en av betydelserna om man
väljer att bosätta sig i mindre kommuner.

Ovanstående resonemang kan ses som de delar vilka har lett fram till varför det
uppstått ett vikande befolkningsunderlag i kommunen. Det är där man står idag,
dock är det ingen position man vill stå kvar vid. För att en förändring skall kunna
komma till stånd menar informanterna att det är dessa delar man måste arbeta med
för att kommunen skall upplevas som attraktivare att flytta till. Ett sätt för att
förändra situationen är att ha en bred samverkan mellan olika aktörer, det har
framgått att det ses som en stor betydelse för att en förändring skall kunna komma
till stånd.

I första delen av analysarbetet visades på att informanterna identifierar ett vikande
befolkningsunderlag som negativt. Genom interaktion med varandra
institutionaliseras fenomen och föreställningarna vidmakthålls. Det ger att det som
ses som positivt är att kommunen kan expandera, med en ökad tillväxt och att
befolkningsmängden ökar. Samtidigt framhålls av flera informanter att tillväxt kan
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inte ske överallt, det måste därmed finnas kommuner som inte ökar sin
befolkningsmängd. Genom institutionerna skapas gemensamma bilder och
föreställningar om hur något är. I detta fall leder det till att negativa bilder och
föreställningar blir svårföränderliga när det motsatta, det som ses som positivt, är
expansion. Hur realistiskt är det att nå dit? Enligt ett kritiskt institutionellt
perspektiv måste institutioner och organisationer förändras över tid för att kunna
utvecklas och nå framgång. Kanske måste man inse att expansion är svåruppnåelig
överallt och att arbetet måste ske utifrån de förutsättningar som finns, det innebär
inte att expansion kan ses som önskvärt och eftersträvansvärt. Vi ställer alla upp
bilder för hur något skall vara, vilka förväntningar vi har på vad kommunen skall
tillhandahålla oss som invånare. Det har vi lärt oss genom interaktionen med andra.
Genom institutionernas historicitet ges bilder av vad vi kan förvänta oss av andra,
såväl de vi interagerar med och hur samhället ser ut. När bilderna och
föreställningarna börjar förändras hur ser vi då på verkligheten? Vi måste försöka
skapa något nytt och det kan vi endast göra om vi är medvetna men detta är en lång
process. Ett minskande befolkningsunderlag ses i uppsatsen endast som negativt
och problematiskt, en fråga som därmed inte får något svar är om det inte finns
något positivt som kan komma ut av detta? Möjligen finns det inte det eller så är
det svårt att få syn på dessa aspekter.

Det har tagits upp i uppsatsen att informanterna samverkar i näringslivsrådet i
kommunen. Det är ett samarbete som går över två olika sfärer, den offentliga och
den privata. I det arbetet tar man med olika institutionella sätt att arbeta. I stort
framträder bilden av ett samarbete som fungerar bra, där de två olika sfärerna utgör
komplementära delar i ett gemensamt arbete. Dock framkommer att informanterna
från näringslivet inte tycker att kommunen ser problematikens helhet och att den
inte ges den prioritet som den borde. De divergerande uppfattningarna kan bero på
de olika förutsättningar som de olika sfärerna har. Där kan även vilket
handlingsutrymme man har inom de olika organisationerna påverka.
Handlingsutrymmet är förmodligen mer begränsat inom den kommunala
organisationen. Kommunens företrädare har genom sina olika preferenser skilda
intentioner med vad de avser med sitt handlande. Det finns även strukturer inom
kommunen med politiker på ena sidan, där även preferenser kan skilja sig åt
beroende på skilda ideologier, och tjänstemännen på andra sidan Till detta kan
strukturer läggas som man arbeta efter. Strukturer bygger på den rutin vi har
införlivat i vårt tänkande, som i sin tur bygger på de institutioner där vi har lärt oss
hur vi ska agera. Strukturer påverkar vårt sätt att handla och agera genom att det
finns mönster som vi följer. I strukturerna finns även makt utifrån den position
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man innehar och vilka resurser man har till sitt förfogande. Likaledes finns en
maktaspekt inom institutionerna genom att det kan finnas intresse av att behålla
dem som de är. Detta leder förmodligen fram till att beslutsfattandet ser olika ut
inom olika organisationer.

Samverkan ses dock som grunden för att man skall komma fram till lösningar på
den problematik som har uppstått. Samverkan bygger på att vi kan agera
tillsammans med andra, som visas i den institutionella teorin. Till detta kan läggas
att man har ett strategiarbete. Strategier har som visat två funktioner, dels ska de
kunna visa var man står idag och dels ska det leda till ett framtida arbete. Inom
ramen för fenomenet med ett vikande befolkningsunderlag, som uppsatsen har
fokuserat på, ska därmed ett strategiarbete leda fram till att kommunen vänder
trenden med ett vikande befolkningsunderlag till att antalet invånare ökar. Det har
framkommit i uppsatsen att det har funnits tidigare arbete med detta men att dessa
arbeten nått inte riktigt ända fram, där det även benämnts som att det har pratats
mer än vad det har agerats. Det visas även på att ett nytt strategiarbete är på gång
som man hoppas skall leda till förändring, där fokuseras på de åtgärder som anses
viktiga att arbeta med framåt. Strategiarbetet kan ses som ett samverkansprojekt
genom att olika aktörer från olika sektorer är med i arbetet, och att olika aktörer
kan vara med och påverka hur den önskade framtiden i kommun skall se ut.

Det har även visats på att samverkan kan vara ett av de kriterier som kan leda till
framgång för en kommun. Dels genom samverkan mellan kommunen och
näringslivet dels genom att det råder en bred politisk enighet mellan olika partier.
Detta för att kunna fatta de beslut som skall kunna vända en negativ trend.
Innebörden av detta är att man ibland måste bortse från olika preferenser och
ideologier som råder för att uppnå samverkan om de strategier och de mål man
skall arbeta mot. Samsyn om vad som kan ses som det viktigaste för kommunen att
arbeta mot är således att föredra vid dessa tillfällen än de skilda preferenserna.
Inom det området finns även dilemmat som har tagits upp tidigare, de skyldigheter
kommunen enligt lag är tvungna att upprätthålla och vad som skall göras utanför
detta som kan gynna kommunen i förlängningen. I Norrköpings Tidnings artikel
visar även på att det inte kommer att bli lättare framöver då underskotten för
kommunerna beräknas öka. Vem ska då våga fatta de svåra besluten om vad som
skall göras?

Således leder detta fram till att samverkan mellan de olika aktörerna är nödvändiga,
men hur skall man nå ut till invånarna? Det har talats om att inom Finspångs
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kommun finns en gnällig attityd. Hur skall den kunna ändras? Något som har
förmedlats är att informationen inte är tillräcklig, varken när det gäller positiva och
negativa beslut. Till det läggs, som några av informanterna omtalade, att om inte
hela kommunen är insatt i problematiken och att det saknas engagemang kommer
man på sikt att misslyckas. Det är förmodligen en av de svårare sakerna, för hur
talar man om för invånarna att ytterligare nedskärningar behövs och får acceptans
för det?

Både kommunen och näringslivet anser att det är att föredra om de personer som
idag pendlar bosätter sig i kommunen. De som företräder kommunen framhåller
exempelvis den ekonomiska aspekten, med skatteunderlaget. Näringslivet menar
exempelvis att det är bra om deras arbetstagare bor inom kommunen och trivs.
Båda parterna framhåller därmed vikten av samarbete för att lösa detta, men kan
det bli för mycket samverkan mellan kommunen och näringslivet? Att kommunen
blir för beroende av näringslivet för kommunens utveckling? Förmodligen inte i
detta fall genom att såväl kommun som näringsliv arbetar för en positiv utveckling
och tillväxt för kommunen.

Stämmer bilderna och föreställningarna som jag ställde upp i början av uppsatsen?
Problem finns, alla informanterna påtalar att en minskande befolkning innebär att
det ekonomiska underlaget minskar, det har dock inte varit i fokus här, och att det
kommer att påverka den kommunala servicen i förlängningen. Bilden av
kommunen att leva och bo i ges en positiv respons, alla informanter framhåller att
det är så. Den negativa synen på kommunen finns, något som man är medvetna
om, och att det är något som man måste arbeta med. Informanterna framhåller att
fenomenet med ett vikande befolkningsunderlag är något negativt och skall man
uppnå förändringar behövs en bred samverkan. Det mönster som framkommer
genom detta är att för att nå en möjlig lösning kan det endast lösas genom
samarbete. Ett samarbete som även inkluderar kommunens invånare. Mycket av
kommunens framtid som attraktiv att leva och verka i beror på det.

Uppsatsen gör inte anspråk på att vara nyskapande då de informanter som
medverkar i uppsatsen är medvetna om den problematik som kommunen har.. Det
som kan vara önskvärt att uppnå är att andra som tar del av uppsatsen utanför de
kretsar som arbetar med frågan, kan uppnå en större förståelse, och att vi som inte
är insatta i dessa frågor men lever i kommuner med problematiken kan se något
bakom den bilden vi har av kommunen, och vad som sker som vi inte är medvetna
om.
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Denna uppsats är skriven utifrån ett lokalt perspektiv, där endast en kommun ingår.
Ett framtida forskningsfält kan därmed vara att undersöka flera kommuner, hur
representanter för dessa upplever fenomenet med ett vikande befolkningsunderlag.
I inledningen visades det att detta är ett betydligt vanligare fenomen än att
kommuner expandera,. genom att låta fler kommuner ingå i en undersökning kan
en jämförelse göras mellan olika kommuners representanters tankar, föreställningar
och agerande när det gäller frågan om ett vikande befolkningsunderlag. Därmed
kan undersökningen placeras in i en större samhällelig kontext än vad denna
uppsats gör anspråk på.
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 Sammanfattning
Ett vikande befolkningsunderlag i en kommun – ett problem eller … är en magisteruppsats
med fokus på hur aktörer i en kommun med ett vikande befolkningsunderlag ser på
situationen. En kommun ingår i studien, det är Finspångs kommun i Östergötland.
Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer med företrädare inom kommunen,
politiker och tjänstemän samt med representanter från näringslivet undersöka deras
tankar och föreställningar om detta fenomen. Hur resonerar informanterna kring
detta och vilka åtgärder upplever de behöver tillföras. Även hur informanterna
tycker att samverkan och samspelet fungerar ses som en viktig del.

Metoddelen, förutom intervjuerna, bygger på den hermeneutiska metoden
därigenom kommer en presentation av denna att ges. Förutom en presentation av
hermeneutiken sker en presentation som är uppbyggd av ett antal teorier, som
bildar den teoretiska referensramen. Det finns ett gemensamt mönster i dessa
teorier och det är att de berör samverkan och interaktion mellan individer.
Teorierna kan ses som ett antal modeller som är till hjälp av tolkningen av
intervjuerna och de eventuella resultat som framkommer.

Analysdelen är indelad i sex delar med olika teman som berör de olika
frågeställningarna som uppsatsen är uppbyggd kring. De berör hur informanterna
ser på frågan om ett vikande befolkningsunderlag och vilken betydelse det kan ha
för kommunen.  En insikt om vad som ligger bakom den uppkomna situationen
med ett vikande befolkningsunderlag och vilka faktorer som har påverkat detta kan
ge en ökad förståelse för fenomenet i den aktuella kommunen. Genom att den
teoretiska referensramen till stor del berör interaktion mellan individer och
samverkan kommer det att belysas genom hur informanterna uppfattar att
samverkan fungerar inom kommunen och mellan gränsöverskridande samarbeten.
Dessutom diskuterar jag kring hur man upplever att kommunen uppfattas utåt mot
andra kommuner och inom den egna kommungränsen. Det avslutande temat berör
hur kommunens framtid kan uppfattas, hur skall kommunen hantera situationen
för att möta framtiden på ett sätt som gynnar den. Uppsatsen avslutas med en
diskussion utifrån de perspektiv som framkom i analysdelen.
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Bilaga; Intervjuguide
Först ges en kortfattad presentation av uppsatsen.
Diskussion om etik

1. Allmänt
- Namn?
- Vad arbetar du med?
     - Hur länge har du arbetat här?
     - Vad gjorde du innan det?
- Är du från Finspång?
- Har du alltid bott här?
     - Om inte, varför har du flyttat tillbaka?
- Alternativ, Annars var kommer du ifrån?
     - Hur kommer det sig att du har flyttat hit?
- Trivs du på orten?

2. Tankar och Föreställningar
- Hur ser du på frågan om ett vikande befolkningsunderlag?
- Vilka tankar väcker det hos dig?
- Vilka föreställningar har du om det?
- Tror du att du kan påverka andra med dina åsikter?
- Är det lätt eller svårt att ha en egen åsikt?
- Behövs samförstånd och konformitet?

3. Vikande befolkningsunderlag
- Vad tror du att den negativa trenden med ett vikande befolkningsunderlag beror

på?
- Kan du se några lösningar på problematiken?
- Om du fick råda själv, vad tycker du skulle behöva göras?
- Tror du att det finns några lösningar?
- Vilka och hur mycket resurser skulle behövas för att ändra på detta?
- Vilken prioritet har frågan jämfört med andra kommunala frågor?
- Hur tycker du att samarbetet mellan olika aktörer fungerar inom kommunen?
- Kan man se att man arbetar mot samma mål?
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- Upplever du att det finns skillnader i hur man tänker och agerar utifrån sina
olika positioner?

- Vem anser du äger frågan?
- Vem tror du kan påverka mest?

4. Negativt/positivt
- Annser du att ett vikande brefolkningsunderlag enbart vara negativt?
- Kan det finnas något positivt med det?
- Kan det till exempel leda till större samarbete mellan olika aktörer inom

kommunen, även med kommuninvånarna?
- Kan det leda till ett ökat engagemang från olika grupper i samhället?

- Om det gör det, kan man ta till vara på det?

5. Bruksort
- Finspång kan betecknas som en bruksort, tror du att det kan ha någon

betydelse?
- Har det påverkat situationen?
- Tror du att det har påverkat situationen för kvinnor inom kommunen?
- Kan bruksort ha någon positiv effekt som kan användas?

6. Framtiden
- Vad anser du skulle kunna göra kommunen attraktivare att flytta till?
- Finns det några strategier för framtiden som du ser det?
- Om så, är de realistiska enligt dig eller ses de som visioner?
- Tycker du att man kan ta vara på den kompetens som kommuninvånarna

besitter eller skaffar sig genom studier?
- Vad skulle kunna göras mer enligt dig?
- Hur upplever du att framtidstron på kommunen är?

7. Är det något mer du vill tillägga som kom upp under intervjun eller något som
du tycker att jag har missat?
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