
Samtal pågår … 
från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner

En antologi sammanställd av
Tora Friberg och Sabrina Thelander

Rapport 2010:1
Centrum för kommunstrategiska studier



Samtal pågår … från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner
En antologi sammanställd av Tora Friberg och Sabrina Thelander

Copyright © Respektive författare

Rapport �0�0:�
ISSN �40�-876X
ISBN 978-9�-7393-4�7-6

Centrum för kommunstrategiska studier
Linköpings universitet
60� 74 Norrköping

www.liu.se/cks
Telefon 0��-36 30 00 (växel)

Omslagsbild © Caroline Färnström 
www.carolinefarnstrom.se/

Layout Eva Lindblad

Tryckt upplaga: LiU-Tryck, Linköpings universitet �0�0



3

Att leda en kommun idag är att ständigt stå inför utmaningar och att 
våga fatta beslut. Politikerna, måste sätta sig in i en mängd frågor om hur skola 
och omsorg ska organiseras så att de svarar mot behoven, hur fysisk planering 
för den framtida bebyggelsen bäst ska utformas, hur klimatförändringarna ska 
tacklas för att nämna några exempel. Det finns mycket kunskap i kommu-
nerna men för att verkligen kunna ta fatt i utmaningarna behövs den kritiska 
blick och det tänkande som forskningen står för.

Denna bok består av inlägg från forskare och ger exempel på relevant forsk-
ning för kommunerna som de kan inspireras av och förhålla sig till.

Tanken bakom boken är inläggen ska leda till spännande samtal mellan 
forskare, politiker och tjänstemän. Jag hoppas att fullmäktigeförsamlingar, sty-
relser och nämnder tar den till sig, plockar ut det som är intressant just för 
dem, diskuterar innehållet och för samtalet vidare.

Per de Faire
Ordförande CKS styrelse
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Förord

Det goda samtalet är ett signum för CKS som, när det 
fungerar som bäst, är stimulerande, berikande, kompetens-
höjande och kunskapsbyggande.   

Från Ramar för verksamheten vid CKS 2010–1012

Titeln Samtal pågår … är medvetet vald för att markera att sista ordet inte har 
sagts i de politiska frågor och sakområden som tas upp i denna bok. De olika 
artiklarna belyser vitt skilda områden som kommunerna är engagerade i på 
ett eller annat sätt. Tanken är att artiklarna ska ses som inlägg i ett pågående 
samtal mellan politiker och tjänstemän i de fjorton medlemskommunerna och 
forskare knutna till Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. Forskarna 
är alla verksamma vid Linköpings universitet.

Bakgrunden till boken är CKS mål
att bredda och fördjupa den kommunalpolitiskt relevanta kun-
skapsbildningen till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsut-
veckling genom att främja framväxten av kommunforskning 
av hög vetenskaplig kvalitet och att stödja forskningsmiljöer 
inriktade på kommunforskning.

CKS verksamhet fungerar som en kommunernas akademi. Ledord är självstän-
dighet, empiriskt grundad forskning och vilja till kritisk debatt. 

CKS initierar och ger stöd till forskning som kommunerna fäster särskild 
vikt vid. De breda forskningsområden som CKS styrelse har pekat ut i sitt 
ramdokument för �0�0–�0�� är: lokal politik, lokalsamhällets utveckling och 
lokalsamhällets sårbarhet. Nu i början av �0�0 finansierar CKS tio olika pro-
jekt som bedrivs av forskare vid Linköpings universitet, förutom de projekt 
som medarbetarna vid CKS själva bedriver. I denna samtalsbok finns inlägg 
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från tjugo olika forskare involverade i fjorton olika projekt. Några inlägg är 
korta och koncisa med ett tydligt budskap. Andra inlägg är mer redovisande 
och reflekterande och texten mer flödande. Varje forskare har sin stil i hur de 
för fram sina resultat och sina budskap. Det har inte varit möjligt att gruppera 
inläggen i olika teman. Därför har vi valt att presentera dem i bokstavsordning 
efter författarnas namn. Vi föreställer oss att läsarna kommer att välja att ta del 
av de inlägg de är mest berörda av i sitt arbete eller politiska engagemang.

För oss som redaktörer har det varit spännande att ta del av den sakkunskap 
som alla inläggen bygger på. De frågor och utmaningar som uppstår skickar vi 
nu vidare till främst kommunfolk för att de i sin tur ska fortsätta samtalet.

Tack till alla som har skrivit i boken.
God läsning till er som får boken i er hand,

Tora Friberg    Sabrina Thelander
Professor    Fil. dr
Vetenskaplig ledare i CKS  FoU-koordinator i CKS
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Karin Axelsson, Malin Tillmar & Elin Wihlborg 

Kundval – dilemman i gränssnittet  
mellan privata och offentliga organisationer

Inledning  
Kommunala verksamheter är en viktig del av människors vardagsliv. För att 
vardagen ska fungera krävs att vattnet är drickbart och kommer när man vrider 
på kranen, att gatorna plogas och att bilarna parkeras på rätt platser. Viktigast 
för mångas vardag är emellertid tillgången till trygg och tillförlitlig service i 
form av omsorg och skolor. Sådan service har länge varit helt kommunal och 
finansieras ännu kommunalt, även om olika former av kundval införts. Med 
motiveringen att vi som kommuninvånare är olika som individer och inte be-
höver samma sorts service har möjligheterna att välja olika former av service 
ökat under senare år. Vi kan välja var och hur servicen erbjuds. Vi betraktas då 
som kunder som väljer mellan olika verksamhetsutförare, vilka kan vara både 
offentliga och privata. 

Verksamheter inom vård, skola och omsorg har på senare år börjat drivas 
av många olika typer av organisationer. Det är inte längre helt kommunala 
verksamheter. Förskolor kan exempelvis vara föräldrakooperativa, skolor kan 
drivas av kommunala självständiga enheter och äldreomsorg tillhandahållas av 
privata företag. Organiseringen sker då i samverkan mellan många olika aktö-
rer och sammanhang. Informationstekniska system blir också ett allt vanligare 
verktyg både för att samordna verksamheter och för att ge information till 
medborgarna som förväntas välja. 

Valmöjligheterna kan ses som ett steg mot ökad frihet och ge enskilda 
individer en chans att påverka sin egen livssituation. Samtidigt kan det upp-
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levas som stressande eller ojämlikt att ständigt tvingas ta ställning och göra val, 
vilket människor inte har samma möjligheter eller resurser att klara av. Många 
medborgare hamnar i situationer där de – kanske med rätta – frågar sig om 
de har tillräcklig information för att fatta beslut. Vad händer om man fattar 
fel beslut? Kan man vara säker på att göra det optimala valet? Måste man välja 
överhuvudtaget? Frågorna som kan ställas kring dagens ökande valmöjligheter 
är många. Valfrihet ses ofta som något positivt; ett sätt att öka medborgares 
självbestämmande och möjlighet att råda över sin vardag. Här vill vi lyfta upp 
de dilemman som kan uppstå då inslagen av kundval i tidigare helt kommu-
nala verksamheter ökar. Vårt syfte med denna artikel är att diskutera dessa di-
lemman ur organisatoriska, teknikanvändnings- och demokratiska perspektiv. 

Förändringsprocesser i kommunala verksamheter kan studeras och analy-
seras på olika sätt. Trots att dessa helt enkelt måste fungera för att människors 
vardagsliv ska hålla ihop finns det flera dilemman när verksamheter organise-
ras, som vi som forskare vill resonera om. Med dilemma avser vi här situationer 
där det inte är möjligt att uppfylla alla önskemål. Ett dilemma innebär att 
hur frågan än hanteras kommer det att finnas andra möjliga alternativ. Vi är 
tre forskare som kommer från olika vetenskapliga discipliner, men delar ett 
intresse för offentlig och särskilt kommunal organisering. Karin Axelsson är in-
formatiker med fokus på informationsteknikens betydelse för medborgare och 
offentlig förvaltning. Malin Tillmar är företagsekonom med fokus på organi-
satorisk samverkan mellan privata och offentliga verksamheter. Elin Wihlborg 
är statsvetare och fokuserar lokal politik och demokratiska processer. 

Med dessa tre olika linser betraktar vi kundval i kommunala verksamheter. 
Vi ser då tydligt olika typer av dilemman kring kundval. Den första typen 
av dilemman är förknippade med att olika slags organisationer samverkar på 
olika sätt – hur kommunala verksamheter samverkar med exempelvis privata 
företag, ideella organisationer och kooperativ. Den andra typen av dilemman 
härrör sig ur att medborgarna i rollen som kunder till olika organisationer blir 
mer medvetna om betydelsen av sina val och därför söker information inför 
valen på olika sätt, inte minst via webben. Slutligen vill vi även relatera till di-
lemman grundade i att väljarna påverkar beslut och ställer krav på demokratisk 
och effektiv hantering av samhällets resurser. Detta innebär att vi identifierar 
följande typer av dilemman:

• Kundval utmanar hur olika kommunala, privata och kanske kooperativa 
organisationer förhåller sig till varandra – organisatoriska dilemman.

• Kundval görs många gånger genom webbtjänster, vilket fokuserar IT-
systemens roller – teknikanvändningsdilemman.

• Kundvalsmodeller gör medborgare till kunder, vilket utmanar demo-
krati och effektivitet – demokratiska dilemman.
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Vi vill genom att diskutera dessa dilemman visa att kundvalsmodeller i kom-
munala verksamheter är förknippade med många utmaningar som kan ses som 
problematiska. Vi vill också försöka sortera i hur man kan se på dessa dilem-
man och kanske även hur kommunala praktiker och politiker skulle kunna 
hantera dessa dilemman.  För att ha en gemensam utgångspunkt har vi skapat 
några fiktiva berättelser som visar hur kundval kan fungera i praktiken. Vi 
inleder med dessa berättelser och avslutar sedan med några sammanfattande 
slutsatser. 

Några exempel
Dessa exempel är berättelser skapade utifrån erfarenheter av vår forskning, 
men i övrigt helt fiktiva. 

Monica och Johan letar förskola till sonen Albert
Familjen har just flyttat till kommunen eftersom Monica fått nytt arbete. 
Johan ska börja jobba igen efter sin föräldraledighet. De letar nu efter en lämp-
lig förskola till sin son Albert. Både Monica och Johan vill hitta en förskola 
som ligger nära den nya bostaden. Samtidigt anser de att närhet till natur och 
en genomtänkt pedagogik är viktiga aspekter när de ska välja förskola. De vill 
heller inte att Albert ska gå på en förskola med alltför stora barngrupper. Albert 
är glutenintolerant och har pälsdjursallergi så det är viktigt att förskolan kan 
hantera dessa problem. När Monica och Johan letar efter förskolor på kom-
munens webbplats ser de att det finns åttio förskolor att välja på i kommunen. 
De hittar flera som ligger i deras eget bostadsområde. På hemsidan finns även 
information om hur många barn som är inskrivna på varje förskola och foton 
på förskolorna. Baserat på detta väljer de ut några som uppfyller deras krav 
och som de båda tycker verkar intressanta. För att få en bättre uppfattning 
om verksamheterna på förskolorna i deras område, bestämmer de sig för att 
gå och hälsa på och prata med personal och föräldrar. Valet av förskola känns 
mycket viktigt för Monica och Johan och de är verkligen måna om att välja 
den bästa för Albert. När de besöker förskolorna upptäcker de att vissa är kom-
munala, att andra drivs som föräldrakooperativ och att några andra drivs av 
privata företag. De fastnar för Förskolan Violen AB och ansöker om en barn-
omsorgsplats där via kommunens e-tjänst. De får snart besked om att Albert 
är välkommen till Violen. Som tur är får Albert börja strax innan Johan ska gå 
tillbaka till sitt arbete. Trots att det är ett privat företag som driver Violen får 
Johan och Monica en räkning, som utgår från maxtaxan, från kommunen. Det 
tycker de först är lite konstigt, men de får veta att det är helt i sin ordning och 
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de är så nöjda. Albert trivs verkligen och hans allergier verkar inte vara något 
stort problem på förskolan. Det var tur att vi tog oss tid och gjorde en ordent-
lig marknadsundersökning, säger Johan.

Anna ska välja till gymnasiet
Anna är �6 år och går i klass 9E på Borgaskolan. Om en månad är det dags att 
välja till gymnasiet. Anna vet inte alls vad hon vill gå för utbildning. Det har 
gått ganska bra i alla ämnen på högstadiet, men hon har ingen klar bild av vad 
hon ”vill bli när hon är stor”. I skolan har de fått information om olika gym-
nasieutbildningar och yrken, men inget har fått Anna att hoppa högt. I brev-
lådan kommer det nästan dagligen nya kataloger från olika gymnasieskolor 
som lovar den bästa utbildningen i de finaste lokalerna med de mest kompe-
tenta lärarna och de bästa framtidsutsikterna … Vad ska hon välja?! Valet till 
gymnasiet känns på något sätt väldigt viktigt – livsavgörande liksom … Tänk 
om hon väljer fel, inte trivs, inte klarar av utbildningen – vad händer då? Anna 
går med sina föräldrar på öppet hus på flera olika gymnasieskolor för att få 
information och en egen uppfattning om skolorna. Hon pratar också mycket 
med sina kompisar om vad de ska välja. Hennes föräldrar försöker hjälpa till 
och kommer med råd om hur man kan tänka, men även de är lite osäkra på 
hur gymnasieskolan egentligen fungerar idag. När det är tre dagar kvar gör de 
till slut valet tillsammans på nätet. Det fick bli Samhällsvetenskapsprogrammet 
på den kommunala Kungsskolan. Det verkar OK, tänker Anna.

Herbert behöver hemtjänst
Sedan Svea gick bort förra året har Herbert, som nu är 74 år, försökt klara sig 
själv hemma i lägenheten; samma trerummare som de flyttade in i �9�7 när 
dottern Kerstin föddes. Det har gått ganska bra med tanke på att det alltid 
var Svea som stod för matlagning och hushållsbestyr tidigare. Herbert lagar 
lunch och middag och städar lite när det behövs. Men förra månaden halkade 
han i badkaret och bröt lårbenshalsen. Efter två veckor på sjukhuset kom han 
hem igen, men det var inte mycket han klarade av själv längre. Kerstin fick 
komma och hjälpa till både på morgonen och på kvällen. Det var också hon 
som förde på tal att han nog behöver hemtjänst, åtminstone tills han blir helt 
återställd. Egentligen tycker Herbert inte om att ligga någon till last, varken 
Kerstin eller någon från hemtjänsten, men han inser samtidigt att Kerstin nog 
har rätt. Herbert har ingen aning om hur han ska göra för att få hemtjänst, 
men Kerstin tar med broschyrer och information. Det går bra att välja mellan 
olika utförare, vad nu det innebär. Kostar det olika mycket och vad kan de 
hjälpa till med, undrar Herbert. Kan man lita på dem – tänk om de stjäl som 
man läser om i tidningen! Kerstin vet inte heller så noga, men försäkrar att de 
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ska välja den som bäst kan ta hand om pappa. Hon sköter alla papper. Det 
kommer en person från kommunen, en biståndsbedömare, hem till Herbert 
och pratar med honom och Kerstin. Herbert får nästan omgående besked om 
att han får hemtjänst med daglig tillsyn och lite personlig hjälp samt hjälp med 
att handla och städa en gång i veckan. Då skriver han direkt under ansökan till 
den utförare som han valt. Veckan därpå kommer en trevlig flicka som heter 
Annelie. Hon städar och går och handlar mat. Herbert är glad – både åt att 
någon hjälper honom och för att få lite sällskap.

Ovanstående tre exempel är tre bilder av viktiga situationer i livet när vi som 
kommuninvånare fattar beslut – gör kundval – som rör oss själva eller någon 
annan närstående. Det handlar om att få service (vård, omsorg, utbildning) 
av något slag, vilket kräver val utifrån våra krav, behov och önskemål. Dessa 
kan antingen vara grundade i värderingar vi redan har eller  i information vi 
skaffat oss inför valet. Vi kan också vara mer eller mindre väl insatta redan från 
början. Ibland är det ett mycket viktigt val. Andra gånger är valet inte så vik-
tigt och möjligt att ändra om det blir fel. Då kanske vi tar lite lättare på valet. 
Möjligheten att få välja kan också vara i förgrunden (som i dagisexemplet) eller 
i bakgrunden (som i hemtjänstexemplet). Oavsett vilket förväntas vi kliva in 
i kundrollen och agera som kunder i relationen till olika utförare inom den 
kommunala verksamheten.

Diskussionen nedan behandlar de olika dilemman, som presenterades 
ovan det vill säga

• organisatoriska dilemman
• teknikanvändningsdilemman
• demokratiska dilemman.

Kundval – dilemman i mellanorganisatoriska relationer 
För att människor ska kunna göra ett val av vem som ska leverera en tjänst, 
krävs att det finns minst två olika aktörer att välja mellan. Många kommuner, 
som infört eller just nu håller på att införa kundvalssystem, vill ha så många 
utförare som möjligt för att öka valfriheten. Dilemmat är att flera aktörer också 
innebär mer samordning. När kommunen ska tillhandahålla till exempel äld-
reomsorg krävs inte längre bara att kommunen ska leda och styra den egna 
organisationen av hemtjänstutförare. Kommunen måste nu också kunna koor-
dinera, och i någon mån styra, en hel grupp organisationer. 

Till detta kommer att de organisationer, så kallade utförare, som godkänns 
för att utföra till exempel hemtjänst kan vara olika. Några är internationella 
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storföretag med avkastningskrav från ägaren medan andra är små lokala aktie-
bolag drivna av exempelvis sjuksköterskor med huvudsakligen sociala inten-
tioner. Ytterligare andra utförare är religiösa organisationer. Någon verksamhet 
drivs av en stiftelse. Vid införandet av ett kundvalssystem, som syftar till att 
skapa mångfald, är ett första organisatoriskt dilemma att finna en utformning 
av marknad och regelverk som fungerar för hela denna brokiga skara utförare. 

Lagen om valfrihetssystem, LOV, innebär att det ska finnas ett så kallat 
icke-valsalternativ. Till exempel om Herbert i berättelsen ovan inte skulle ha 
kunnat eller velat välja hemtjänst eller om han inte haft ett barn som kunde 
hjälpa honom, så ska kommunen ändå garantera honom en bra service. Hur 
ska kommunerna utforma sådana alternativ? Eftersom det kommunala själv-
styret är starkt i Sverige har kommunerna här valfrihet. Den kommun som vill 
gynna mångfald hamnar här i ett dilemma. Ska kommunen utforma ett enkelt 
och (relativt) hanterbart system, eller ska den söka efter något alternativ som 
inte slår mot någon kategori av utförare?

Till detta kommer att när kundvalssystemen är sjösatta måste skaran av 
organisationer kunna samverka med varandra på flera olika nivåer. Grannarna 
i ett seniorboende kan till exempel ha valt olika utförare i specifika kombina-
tioner. Personal från Stora bolaget A, Stora konkurrenten B, och Lilla stiftelsen 
C behöver goda relationer och samarbetsanda. De kan behöva rycka in för 
varandra i akuta fall, nyttja gemensamma personalutrymmen och toaletter i 
god anda och kanske låna nycklar av varandra. För att få ”flyt” i verksamheten 
krävs förtroende mellan organisationerna. Om inte sådan samverkan ”flyter 
på” bland hemtjänstpersonalen riskerar kundvalssystemet att bli en dyr histo-
ria. Ekonomer brukar tala om att det blir höga transaktionskostnader. Med an-
dra ord blir kostnaderna för kontraktsskrivande och samordning höga. Kanske 
till och med högre än de vinster systemet innebär. Det kan vara en oönskad 
konsekvens av det organisatoriska dilemmat. 

Även på chefsnivå kan organisationerna behöva samverka. Betänk följande 
exempel: Stora bolaget A kanske inte finner det lönsamt att utföra städningen 
i sina särskilda boenden, som geografiskt ligger mycket nära Lilla stiftelsen 
Cs kontor. De vill därför ha Lilla stiftelsen C som underleverantör och kon-
trakterar dem för städningen på boende X och Y. Samtidigt vill Lilla stiftelsen 
C gärna dela en tjänst för en nattsköterska, med Lilla bolaget D. Frågorna 
är dock känsliga eftersom A, C och D just nu konkurrerar om ett kontrakt i 
grannkommunen.

Stora och små organisationer, liksom offentliga, privata och ideella orga-
nisationer, konkurrerar och samarbetar alltså med varandra samtidigt och i en 
mängd närmast oöverblickbara kombinationer. Ett dilemma för kommunerna 
är därför hur de ska kunna styra och leda dessa organisationer och deras verk-
samhet i önskad riktning. Vilket mått av styrning och kontroll är önskvärt?
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Kundval – teknikanvändningsdilemman
Många kundvalssituationer har nära koppling till informationsteknik, van-
ligtvis i form av Internet. Kommuner utvecklar i snabb takt många så kall-
lade e-tjänster riktade till medborgare. E-tjänster är webbaserade formulär där 
medborgaren kan utföra olika typer av val eller andra aktiviteter riktade till 
kommunen. Det kan handla om att någon ansöker om tillstånd, ställer sig i 
kö för en omsorgsplats, beställer informationsmaterial, lämnar uppgifter, av-
slutar en service eller gör ett skolval. Det finns flera motiv för att öka antalet 
e-tjänster rörande kommunala frågor. Det handlar om att göra det bättre för 
medborgarna, som kan få snabbare service, bättre service, mer pålitlig service 
och service när som helst under dygnet. Kort sagt: e-tjänster kan ge ökad nytta 
för kommuninvånaren, som då antar rollen som kund. 

Samtidigt finns det ett antal interna motiv för att kommuner inför e-tjäns-
ter. Rutinärenden kan hanteras med mindre personella och tidsmässiga resur-
ser, informationskvaliteten ökar med minskad manuell informationshantering, 
mer resurser kan läggas på mer krävande arbetsuppgifter, kostnader kan sän-
kas och kommunen kan framstå som ”modern” och ”IT-anpassad”. Kort sagt:  
e-tjänster kan innebära ökad kommunal effektivisering. 

Denna vinna–vinna-situation uppstår också om vi specifikt granskar e-
tjänster för olika kundvalsärenden. Samtidigt som det retoriskt låter mycket 
tilltalande med lösningar som alla vinner på, kan det finns exempel på situa-
tioner där balansen mellan medborgarnytta och förvaltningseffektivisering blir 
ojämn. Fokus inriktas kanske helt på strävan att effektivisera och spara pengar 
genom e-tjänster, medan medborgarna som ska använda e-tjänsten glöms bort. 
Sådana situationer leder inte sällan till att det utvecklas e-tjänster som ingen 
efterfrågar, få vill eller kan använda. Kort sagt: e-tjänster som inte svarar mot 
något behov. E-tjänster som inte ”gör någon en tjänst” bör alltså undvikas!

Det finns flera olika tänkbara orsaker till dilemman kring kundval med 
stöd av e-tjänster. Människor har i olika utsträckning tillgång till Internet, 
vilket ger dem olika förutsättningar för att kunna använda e-tjänster. Det finns 
statistik över hur många hushåll som har tillgång till dator och bredband och 
den visar att de allra flesta kommuninvånare har teoretisk möjlighet att använ-
da e-tjänster. Att ha tillgång till en dator är dock inte det enda som krävs för att 
bli en e-tjänsteanvändare. Det behövs också kunskap kring hur man använder 
Internet för denna typ av ärenden. Det handlar både om själva hanteringen av 
tekniken och om förtroende till att mediet som sådant är tillräckligt säkert. Det 
är skillnad på att se datorn som sonens spelmaskin och som ett verktyg som 
kan hjälpa till att välja vilken vårdgivare som bäst kan sköta om mormor. Det 
här dilemmat kan diskuteras i termer av digitala klyftor. Vem har tillgång till 
tekniken, kunskap om teknikanvändning och tillit till tekniken som verktyg? 
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Svaren är långt ifrån så enkla som stereotypa förklaringar ibland vill påskina, 
till exempel att det är ett generationsproblem som kommer att lösa sig självt.

Ett centralt dilemma rör själva teknikanvändningen. Hur utformar man 
e-tjänster för kundval som ska kunna användas av mycket breda och hetero-
gena användargrupper? Användbarhet är ett vanligt uttryck för att diskutera 
teknikens utformning. Är e-tjänsten utformad på ett sådant sätt att jag som an-
vändare förstår vad jag förväntas göra, vilka fält jag ska fylla i, vilka knappar jag 
ska trycka på, vad som händer när jag sänt iväg mitt formulär, vem jag kom-
municerar med, om jag kan göra fel eller ångra mig? Att utforma e-tjänster för 
”allmänheten” är mycket utmanande, även när den tekniska lösningen bakom 
e-tjänsten är relativt enkel och okomplicerad. Hur man lyckas med att utveckla 
en intuitiv och lättanvänd e-tjänst är ofta helt avgörande för hur många som 
kommer att använda den och känna sig trygga med den.

Kundval handlar egentligen inte alls om teknik. Medborgare vill åstad-
komma en förändring i sin livssituation som rör något kommunalt område. 
De har olika motiv och grunder för att göra sitt val och vad de vill uppnå med 
valet. När valet görs via en e-tjänst är det lätt att teknikanvändningen hamnar 
i fokus. E-tjänstens utformning styr vad man kan göra, vilka aktiviteter man 
kan utföra, vilken information man kan lämna och i vilken form. Tekniken 
hamnar lätt i förgrunden och får all uppmärksamhet. Den kan bli ett hinder 
istället för ett verktyg. 

Ovanstående exempel på teknikanvändningsdilemman visar vad som kan 
ha betydelse om kundval som utförs via e-tjänster blir lyckosamma eller ej.

Kundval – demokratiska dilemman 
Det grundläggande motivet för att organisera verksamheter kommunalt är att 
de som bor inom kommunens område har gemensamma intressen och delar 
gemensamma resurser.  Kundval har införts med motiveringen att den enskilde 
ska i så stor utsträckning som möjligt få del av dessa resurser utifrån sina behov 
och önskemål. 

Själva begreppet kundval är svårt att direkt relatera till demokrati. Kund-
begreppet kommer från marknaden där alla är kunder som kan välja och vraka. 
Där kan var och en välja och välja bort det man vill ha eller inte vill ha i förhål-
lande till sina resurser (pengar). Men själva idén med demokratiska verksam-
heter är att dela på resurser på ett annat sätt, nämligen att genom att betala 
skatt till en gemensam kassa kunna göra en omfördelning utifrån demokratiskt 
fattade beslut. 

Kommunen som demokratisk organisation omfördelar resurser över livs-
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cykeln, barn och gamla konsumerar mer kommunala tjänster, och däremel-
lan betalar medborgarna skatt för dessa omkostnader. Kommunen omfördelar 
även resurser mellan individer, mycket förenklat från dem som kan betala till 
dem som behöver. Det innebär att kundvalen har begränsningar. Det är inte 
fråga om ett helt fritt val, vilket det inte heller är på marknaden. Medborgarna 
är bara ”kunder” av vissa utvalda tjänster. Alla kan inte vara kunder. Det är 
endast medborgarna som har dessa rättigheter. Medborgare i en kommun är 
den som är folkbokförd där och betalar skatt. Vissa tjänster är tillgängliga bara 
för dem. Den möjligheten fick Herbert, i exemplet ovan. Han kunde välja 
hemtjänst. Om pojken Albert haft mer hindrande handikapp än sina allergier 
då kanske han hade behövt och fått rätt att välja en personlig assistent. Det 
innebär att inte alla är ”kunder” i kundvalssystemen. Det finns gränser, som 
skapats genom demokratiska beslut i kommunen eller staten. Den som inte är 
medborgare har inte samma rättigheter, men kan ändå bo i kommunen. 

Våra folkvalda politiker fattar demokratiska beslut om vilka tjänster som 
ska vara tillgängliga . De exempel som gavs ovan – barnomsorg, gymnasieskola 
och äldreomsorg – betraktas ofta som självklara. De uppfattas nästan som rät-
tigheter. Det är inte givet. I många länder erbjuds  dessa tjänster på en mark-
nad där kunden väljer och själv betalar. Det finns alltså i den svenska demokra-
tiska modellen en strävan efter effektiv fördelning av resurser för att så många 
som möjligt ska nå de mål som demokratiskt ställts upp. Kundvalssystem som 
tankemodell har kommit till för att möta att människor är olika. Även om det 
finns ett gemensamt mål, är tolkningar av vad som är ett gott liv nästan lika 
många som det finns människor. Därför är det möjligt att organisera barn-
omsorg i exempelvis föräldrakooperativ eller välja äldreomsorg med en viss 
värdegrund. Om var och ens upplevelse av det goda livet stärks har välfärden i 
samhället ökat. På så sätt finns det demokratiska vinster med att införa kund-
val, vilket förutsätter att fler upplever att de får det bättre. 

I likhet med dilemmat kring organisering, handlar kundval även om vilka 
tjänster som erbjuds och framförallt vem som erbjuder dem. Även här fram-
träder flera demokratiska dilemman. Det råder inte en helt öppen etablerings-
frihet. De utförare som är tillgängliga inom olika kundvalssystem måste vara 
”godkända” av kommunen och följa de krav på verksamheten som föreskrivs i 
lagstiftningen. Detta är inte alltid enkelt att kontrollera och hantera. Det kan 
vara svårt att få den erforderliga insynen i privata företag likaså att få föräldra-
kooperativ att följa en mängd regler när de ”bara” vill att deras barn ska ha det 
bra på dagarna. I mindre kommuner kan det också vara svårt att erbjuda något 
att välja på när det endast är ett par personer i en kommundel som behöver 
en viss tjänst. Om det bara finns underlag för en skola i varje samhälle kan 
det vara svårt att tala om valfrihet för barn och föräldrar. Dessa dilemman är 
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inte alltid enkla, men ju mer vanligt det blir med kundval desto fler kreativa 
lösningar och nya praxis kommer att utvecklas.  

Det krävs således både en demokratisk kontroll i utbud och i fördelning av 
efterfrågan. Om biståndsbedömaren, som kom hem till Herbert, inte bedömt 
att han hade rätt till hemtjänst skulle han och Kerstin kunnat överklaga beslu-
tet, eller löst det på andra sätt. Kanske hade Kerstin fortsatt att hjälpa sin far. 
Men deras förmåga att överklaga beror i hög grad på om Kerstin och Herbert 
visste hur de skulle göra eller vart de skulle vända sig. Det som vi i förra av-
snittet diskuterade som digitala klyftor är klyftor som också finns utan teknik. 
Bara för att ekonomiska resurser omfördelas och valmöjligheter erbjuds är det 
fortfarande en hel del resurser som inte kan omfördelas demokratiskt mellan 
olika människor. 

Det finns således demokratiska dilemman förknippade med fördelning och 
effektivitet både bland dem som väljer och efterfrågar tjänster och bland dem 
som erbjuder tjänster. För att försöka hantera dessa dilemman är det viktigt att 
skapa genomskinlighet och tydlighet i vad som erbjuds, till vem, när och av 
vem. Det är samtidigt viktigt att vad som menas med demokrati diskuteras och 
utvecklas så att det inte skapas en ”kunddemokrati”. 

Slutdiskussion 
Kundval är förknippade med komplexa dilemman, men kundval är inte desto 
mindre viktiga och utmanande nyordningar i kommunal organisering. Klart 
är dock att man inte längre kan sätta likhetstecken mellan kommunala verk-
samheter och kommunal organisation. Vi vill visa att det pågår omfattande or-
ganiseringsprocesser där många organisationer samverkar och samordnas. Det 
kommunala demokratiska uppdraget sträcker sig därmed långt utanför den 
kommunala organisationen.  

De tre huvudsakliga dilemman som vi målade upp inledningsvis och som 
vi utvecklat ovan berörde organisatoriska dilemman, teknikanvändningsdilem-
man och demokratiska dilemman.

Genom att hålla fram dessa dilemman hävdar vi inte att dessa måste lösas, 
men däremot att bör skapas en medvetenhet om att dessa dilemman före-
kommer. Det är viktigt att dilemman mellan olika organisationer och orga-
nisationsformer diskuteras och hanteras öppet för att undvika praktiska såväl 
som juridiska problem. Ju öppnare olika organisationer är mot varandra, desto 
enklare är det att förutse eventuella problem och sätta ”kunden” i centrum.

De dilemman som förknippas med teknikanvändning måste uppmärk-
sammas för att undvika att nya klyftor skapas i ett allt mer digitalt samhälle. 
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Här finns stora möjligheter att utveckla just e-tjänster för kundval som är in-
kluderande, lärande och demokratiska. Kundval bygger på en föreställning om 
den aktiva och medvetna medborgaren som vill välja mer än vart fjärde år. 
Genom att fånga upp detta engagemang skulle nya demokratiska former för 
delaktighet och deltagande kunna utvecklas. Demokrati kan komma att få del-
vis nya betydelser, även om rättigheter och fördelning fortfarande måste vara 
grundläggande i det gemensamma intresset. 

Vi vill med dessa resonemang om några uppenbara dilemman öppna 
för diskussioner. Vi driver dessa frågeställningar i vår forskning utifrån olika 
perspektiv och delar gärna med oss av våra erfarenheter. Vi hoppas att även 
människor i helt andra verksamheter kan finna dessa perspektiv och teman 
relevanta att resonera om för att utveckla sina praktiker. Som ett led i detta 
avslutar vi med att formulera ett antal diskussionsfrågor som fokuserar dilem-
man i kundval:

• Hur bör balansen hanteras mellan å ena sidan ett enkelt och (relativt) 
hanterbart kundvalssystem och å andra sidan ett konkurrensneutralt 
alternativ som inte slår mot någon kategori av utförare?

• Hur bör styrning, samordning och kontroll av utförande organisationer 
hanteras? Vilken grad av styrning är önskvärd?

• Hur kan en välfungerande samverkan mellan tjänsteutförare uppnås?
• Hur balanseras nytta och effektivitet för kommuninvånare och kom-

munen i e-tjänsterna?
• Hur säkerställs att kommunens e-tjänster svarar mot ett upplevt behov 

– att de gör någon en tjänst?
• Hur kan centrala målgrupper för en e-tjänst identifieras och hur kan 

e-tjänster utvecklas att passa för breda användargrupper?
• Hur skapas kundvalsmodeller utan att jämlik och rättvis fördelning ris-

kerar att minska?
• Hur kan valfrihet erbjudas även i små samhällen och/eller av tjänster 

riktade bara till några få? 
• Vem tar ansvar för konsekvenserna av kundval om de inte fungerar?
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Erling Bjurström & Andreas Nyblom 

Kulturekonomi – framtidens lokala tillväxtmotor? 

Inledning
Under de senaste ��–�0 åren har ”kulturen” alltmer beskrivits som en out-
nyttjad resurs för ekonomisk tillväxt. Många har också pekat på att den redan 
fungerar som en sådan resurs. Detta bekräftas också av en rad undersökningar, 
såväl transnationella som nationella och regionala. Kulturens arbetsmarknad 
växer. Och den växer i snabbare takt än övriga delar av arbetsmarknaden, spe-
ciellt i utpräglat postindustriella delar av världen. Satsningar på ”kultur” har 
i många fall varit speciellt lyckosamma och lukrativa i områden som avindu-
strialiserats. 

Ruhrområdet i Tyskland utgör ett av de tidigaste och till dags dato också 
mest framgångsrika exemplen på detta. Inom ramarna för det s.k. IBA-Emscher 
Park-projektet, som finansierades gemensamt av den tyska förbundsregeringen, 
delstatsregeringen i Nordrhein-Westfalen, EU, kommuner, städer, näringsliv , 
fackföreningar och olika intresseorganisationer, omvandlades Ruhrs bakgård, 
Emscherområdet, på relativt kort tid från ett avindustrialiserat problemom-
råde till en expanderande och lukrativ knutpunkt för all sorts kulturproduk-
tion, -distribution och -konsumtion. Med detta förändrades också bilden av 
Ruhrområdet: det industridamm och sot som gjort området till ett av de smut-
sigaste i Europa och låg kvar som ett täcke över de ruiner som manifesterade 
dess avindustrialisering blåste bort och ersattes av bokförlag, medieföretag, 
teatrar, konstgallerier, utställningslokaler, utbildningsföretag, museer, etc. Ur 
de ruiner som industrisamhället lämnat efter sig reste sig, kort sagt, ett kul-
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tursamhälle. Den stigande arbetslösheten bröts. Och inte nog med det: Ruhrs 
expanderande kulturmarknad visade sig dessutom vara förenlig med ekolo-
giskt ansvarstagande. Vid millenniumskiftet �000 framstod den ombyggnad 
av Ruhrområdet som påbörjats med ”kulturen” som motor cirka tio år tidigare 
som en succé, såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.

Ombyggnaden av Emscherområdet, som fortfarande framstår som en 
framgång, var ett av de storskaliga projekt som bidrog till att underbygga sy-
nen på ”kulturen” som en outnyttjad och framtida ekonomisk tillväxtmotor. 
Vid millenniumskiftet underbyggdes denna syn ytterligare av de amerikanska 
ekonomerna och företagskonsulterna Joseph Pine och James Gilmore (�999), 
när de i boken The Experience Economy pekade ut produktionen av upplevelser 
som den resurs som återstod att exploatera ekonomiskt. Pine och Gilmore 
hävdade att försäljningen och konsumtionen av upplevelser utgjorde grund-
stommen i en ny ekonomisk ordning: upplevelseekonomin; det fjärde stadiet 
i den ekonomiska världsordningens historiska övergång från en jordbruks- till 
en varu- och efterföljande tjänstebaserad ekonomi. 

Primärt handlar ekonomi inte längre om att producera materiella produk-
ter, varor eller tjänster, utan upplevelser, om man ska tro Pine och Gilmore. 
Åtminstone inte om det är fråga om en ekonomi med förutsättningar att gene-
rera vinster. Och många företag och entreprenörer hörsammade snabbt bud-
skapet. Också sådana utan traditionell anknytning till medie-, kultur- eller 
underhållningsindustrin. Strax efter millenniumskiftet �000 började exempel-
vis Saab marknadsföra sina bilar under parollen ”En produkt från upplevelse-
industrin i Trollhättan”, med underförstådd referens och lokal anknytning till 
Trollywoodfenomenet, den framgångsrika västsvenska satsning på filmproduk-
tion som mot slutet av �900-talet detroniserade Stockholm som filmens givna 
högborg i Sverige. Som otaliga andra exempel också ger uttryck åt tenderade 
i stort sett all slags varuproduktion att omvandlas till upplevelseproduktion i 
början av det ��:a århundradet. Med den senare tenderade också distinktionen 
mellan varu- och kulturproduktion att suddas ut, i linje med den devis som 
Pine och Gilmore slog fast i undertiteln till sin bok: ”Work is Theatre & Every 
Business a Stage”.

Strax efter millenniumskiftet �000 bidrog också den amerikanske forska-
ren Richard Floridas (�00�/�00�) bästsäljande bok Den kreativa klassens fram-
växt till att ge nytt bränsle till diskussionen om ”kulturen” som en outnyttjad 
ekonomisk resurs. Medan Pine och Gilmore pekade ut ”upplevelser” som en 
outnyttjad ekonomisk resurs framhöll Florida att ”kreativitet” numera fung-
erar som den grundläggande resursen och drivkraften i ekonomin. Med detta 
står samtiden inför en utmaning som vida överstiger den som förelåg när sam-
hället industrialiserades enligt Florida: ”Vår tids verkliga utmaning är att full-
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borda det system som vi har skapat – att bygga ett öppet och kreativt samhälle 
som kan ta vara på den kreativa energi som vi har släppt lös och mildra den 
oro och splittring som genereras” (�00�/�00� s. ��). Vi har egentligen inget 
val hävdar Florida; kreativitet är redan den viktigaste kraften i ekonomin och 
samhället, vilket bekräftas av den kreativa sektorns expansion och den kreativa 
klassens framväxt. 

Talet om upplevelser och kreativitet har på detta sätt till stor del ersatt el-
ler knuffat undan kulturbegreppet när ”kulturens” plats i samhället och dess 
ekonomiska dimensioner diskuteras. ”Kulturen” har bäddats in i nya begrepp 
som upplevelseekonomi eller den kreativa ekonomin, vilket har bidragit till 
en viss oreda i begreppsbildningen. Inte minst med avseende på hur begrep-
pet kulturekonomi används. Samtidigt som begreppen upplevelseekonomi 
och den kreativa ekonomin så att säga slukar kulturbegreppet bidrar de till att 
vidga det. Även om det alltid har varit svårt att avgränsa kulturbegreppet på 
ett någotsånär entydigt sätt, så förefaller denna svårighet vara betydligt större 
idag än tidigare.

Kulturekonomi, kulturalisering och ekonomisering
Det är knappast en tillfällighet att intresset för kulturekonomi har stegrats i takt 
med att begrepp som upplevelseekonomi och den kreativa ekonomin – eller 
vad som ibland kort och gott betecknas som den nya ekonomin – såväl har 
skrivit in sig i olika akademiska discipliners vokabulär som förts in i vardags-
vokabulären. Det är dock inte fråga om ett helt nytt intresse. Redan omkring 
sekelskiftet �900 intresserade sig ekonomer för kulturfrågor – eller rättare sagt 
konstens ekonomiska dimensioner – och under övergången från �960- till 
70-talet etablerade sig kulturekonomin som ett slags självständigt fackområde 
inom national- och företagsekonomin. Men det var först under de efterföljan-
de decennierna, när ”kulturen” började beskrivas som ett nytt centrum för eller 
en ny motor i den ekonomiska tillväxten som intresset för kulturekonomi steg-
rades påtagligt och spred sig utanför den krets av fackekonomer som ditintills 
intresserat sig för den. Med detta vidgades också själva uppfattningen om vad 
”kultur” stod för. Tidigare hade kulturekonomer i stort sett satt likhetstecken 
mellan ”kultur” och ”konst”, men från och med �990-talet vidgades det förra 
i praktiken också till underhållningsindustrin, medierna, inklusive den nya 
digitala medieteknologin, mode, design, turism och i princip varje typ av varu- 
eller tjänsteproduktion som i någon mening kunde etiketteras som ”kultur”. 
Givetvis kunde även olika slags kulturarv föras in under denna etikett, liksom 
kunskapsproduktion och kunskapsförmedling och det fenomen som för några 
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år sedan började betecknas som place eller city branding, det vill säga ett slags 
strategiskt och allomfattande varumärkesbyggande kring en plats eller en stad, 
som kan innefatta allt ifrån ombyggnader av hela stadsmiljöer till lanseringen 
av slogans eller en specifik image. Det är, kan man säga, en sådan utvidgning 
av kulturekonomin som såväl Pine och Gilmore som Florida har svarat för ge-
nom att spränga gränserna för kulturbegreppet och ersätta det med upplevelse-  
respektive kreativitetsbegreppet. 

Med denna utvidgning finns det knappast något självklart svar på frågan 
vad kulturekonomi handlar om eller vad som utgör dess studieobjekt. Som 
forskningsfält framstår den numera som ett slags svåravgränsad mötesplats för 
eller hybrid av kultur- och ekonomisk forskning, med ingångar såväl från den 
förra som den senare, medan användningen av termen ”kulturekonomi” i poli-
tiska eller mer vardagliga sammanhang i huvudsak är begränsad till frågor som 
handlar om att kartlägga ”kulturens” ekonomiska värde eller kostnader. Som 
samhällssektorer eller sociala handlingssfärer har kultur och ekonomi givet-
vis alltid varit förbundna med eller inbäddade i varandra, men relationerna 
mellan dem tycks samtidigt ha förändrats under de allra senaste decennierna. 
Den ekonomiska och den kulturella sfären sammanfogas alltmer i form av en 
ekonomisering av kulturen och en kulturalisering av ekonomin. Kultur blir, 
uttryckt med andra ord, alltmer till en fråga om ekonomi och ekonomi blir på 
motsvarande sätt alltmer till en fråga om kultur. Detta återspeglar sig också i 
kulturekonomin som akademisk disciplin, i just den bemärkelsen att den nu-
mera framstår som en hybrid av ekonomiska och kulturella perspektiv, teorier 
och analysmetoder. Och där såväl frågeställningar om de ekonomiska förut-
sättningarna eller villkoren för kulturen som de kulturella förutsättningarna 
för ekonomin står på dagordningen.

Nya kulturentreprenörer
Uppfattningar om ”kulturen” som en outnyttjad ekonomisk resurs har också, 
liksom föreställningarna om en växande upplevelse- eller kreativ ekonomi, fört 
med sig ett ökat intresse för kulturellt entreprenörskap. Men det kulturella 
entreprenörskapet har även lanserats som en lösning på de stigande kostnader 
som de etablerade kulturinstitutionerna brottas med och en anpassning till 
mer effektiva och flexibla nätverks- och projektbaserade arbetsformer inom 
kultursektorn. Härigenom framtonar den samtida kulturentreprenören både 
som en konkurrent med och ett alternativ till såväl de etablerade statsunder-
stödda kulturinstitutionerna som det ideella och frivilliga arbete som alltid har 
utgjort en del av kultursektorn. Men kulturentreprenören framträder knappast 
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som en helt ny figur eller gestalt, även om han eller hon fortfarande framstår 
som något av en främmande fågel inom vad som kan betecknas som entrepre-
nörkulturen. 

Ser man till underhållningsbranschen rymmer den en mängd historiska 
exempel på framgångsrika entreprenörer, som med dagens begreppsanvänd-
ning låter sig betecknas som kulturentreprenörer, alltifrån �800-talets tea-
ter- och varietéentreprenörer till �900-talets Walt Disney och – om vi håller 
oss till svenska exempel – skivbolagsdirektörer som ABBA-managern Stickan 
Andersson och schlagerkungen Bert Karlsson. Likaså går det att återfinna åt-
skilliga historiska exempel på framgångsrika entreprenörer som har varit verk-
samma inom kulturens högre sfärer, i form av bok- och musikförläggare, gal-
lerister, konsthandlare, impressarier, konsertarrangörer, skivbolagsdirektörer 
eller till och med enskilda konstnärer – det är exempelvis svårt att skilja Andy 
Warhols konstnärskap från hans entreprenörskap. 

I ljuset av dessa historiska exempel framstår inte kulturentreprenören som 
en ny gestalt, utan snarare som en gestalt som har fått betydligt mer upp-
märksamhet och som det också har knutits starkare förhoppningar till under 
senare tid än tidigare. I linje med detta har också fall där entreprenörer har 
lyckats etablera sig inom den institutionaliserade och statsunderstödda kultu-
rens sfär fått stor uppmärksamhet, som exempelvis var fallet när Bertil Falk och 
Conny Jacobsson startade den årligen återkommande mässan Bok & Bibliotek 
i Göteborg �98� och finansmannen och konstsamlaren Fredrik Roos öppnade 
konstmuseet Rooseum i Malmö �988. Den senare övergick så småningom i 
kommunal regi och slog igen �006 för att återuppstå som filial till Moderna 
museet �009, medan den förra fortfarande drivs i privat regi (Bok & Bibliotek 
Norden AB) och har dragit till sig alltfler besökare varje år. Tjugofem år efter 
öppnandet av Bok & Bibliotek framstår mässan fortfarande som en framgång 
både samhälls- och företagsekonomiskt. Tjugoett år efter öppnandet vittnar 
Rooseum däremot snarare om svårigheten att driva konstmuseer i privat regi, 
samtidigt som det är oklart om och svårt att uppskatta i vilken utsträckning 
återöppnandet av museet har potential att bidra till Skåneregionens samhälls-
ekonomi. 

Det ökade intresset för entreprenörverksamheter inom kulturens område 
kan också ses som en effekt av att den ekonomiska betydelsen av entreprenör-
skap har betonats alltmer under de senaste decennierna, inte minst i politiska 
sammanhang och från statligt håll. Entreprenöranda har föreskrivits som en 
medicin emot ekonomisk stagnation och ideologiskt sett har entreprenörkul-
turen stärkt sin ställning i samhället och efterhand trängt allt djupare in i olika 
samhällssektorer, som exempelvis utbildnings- och kultursektorn. Som idealtyp 
förkroppsligar samtidens entreprenör en rad positiva värden, som exempelvis 
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självständighet, nytänkande, stark vilja och motivation, organisationsförmåga 
och inte minst ett slags oräddhet som bottnar i en benägenhet att ta risker. 
Det förefaller också vara dessa idealtypiska kriterier som på ett outtalat och 
tillika vagt sätt avgör vem eller vilka som ska tilldelas epitetet ”entreprenör”, 
liksom det framstår som oklart om epitetet endast är förbehållet dem som är 
framgångsrika eller lyckas. 

Till den idealtypiska bilden av entreprenören hör givetvis också – eller 
kanske snarare framför allt – hans eller hennes förmåga att tjäna pengar. Till 
syvende och sist mäts entreprenörens framgång i termer av ekonomisk omsätt-
ning, vinst och det antal arbetstillfällen hans eller hennes verksamhet genererar, 
samtidigt som det framstår som mer eller underförstått att det är den ekono-
miska förtjänsten som utgör hans eller hennes starkaste drivkraft. Traditionellt 
sett återspeglar sig detta i distinktionen mellan ”entreprenör” och ”eldsjäl”: 
det förra epitetet används främst i näringslivs- och affärssammanhang, det se-
nare i huvudsak i ideella, politiska eller folkrörelseinriktade sammanhang. Som 
idealtyp framträder möjligtvis samtidens kulturentreprenör i denna mening 
som ett slags hybrid av entreprenör och eldsjäl, på ett sätt som gör att själva 
begreppet kulturentreprenör bidrar till att sudda ut distinktionen mellan dem. 
Åtminstone förefaller det svårt att tänka sig en kulturentreprenör som endast 
är intresserad av att tjäna pengar och inte i någon mening också brinner för 
den form av ”kultur” som han eller hon exploaterar.

Samtidigt som ”kulturen” tycks ha öppnat sig som ett nytt lukrativt om-
råde att exploatera för samtidens entreprenörer framstår några av dem närmast 
som mecenater av klassiskt snitt, det vill säga som förmögna näringsidkare 
och entreprenörer som understöder, gynnar eller tar på sig rollen som beskyd-
dare av olika konstarter eller vetenskapliga discipliner. Exempelvis ligger det 
nära till hands att betrakta Fredrik Roos som en sådan mecenat, om än i mo-
dern eller sentida tappning, medan männen bakom Bok & Bibliotek-mäss-
san i Göteborg, Bertil Falk och Conny Jacobsson, snarare framstår som tidiga 
kulturentreprenörer i den kreativa ekonomins anda, med förmåga att skapa 
en ny marknad för bok- och litteraturintresset. Samtidigt övertrumfas dock 
sentida kulturentreprenörer av den här typen lätt av föregångare som exem-
pelvis Albin Hagström, grundaren av det framgångsrika företaget Hagström 
Musik, som kan beskrivas som det hitintills mest framgångsrika svenska före-
taget och varumärket när det gäller tillverkningen av musikinstrument och 
musikanläggningar, men vars produktion stagnerade och krympte påtagligt 
från och med början av �980-talet. 

Oavsett skillnaderna mellan olika typer av kulturentreprenörer ger dock 
exemplen ovan vid handen att ett framgångsrikt ”kulturellt” entreprenörskap 
förutsätter såväl ett sinne för ekonomi som den specifika form av ”kultur” det 
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är fråga om. Som konstsamlare hade Roos förvärvat gedigna kunskaper om 
modern konst och konstmarknaden när han öppnade Rooseum �988. Likaså 
hade Falk och Jacobsson en gedigen erfarenhet av bok- och biblioteksbran-
schen när de startade Bok & Bibliotek-mässan i Göteborg �98� och Hagström 
förenade redan under �9�0-talet på ett framgångsrikt sätt sitt omvittnade in-
tresse för musik och design med sitt ekonomiska och organisatoriska sinne. 

Om inte annat så förefaller exempel som dessa bekräfta att ett framgångs-
rikt ”kulturellt” entreprenörskap förutsätter såväl förmåga till ”kulturellt” som 
ekonomiskt nytänkande – eller i varje fall att man är beredd att ta ekonomiska 
risker för att förverkliga nya idéer inom den svåravgränsade sfär som i nå-
gon mening hör till utbudet, produktionen eller distributionen av ”kultur”. 
Samtidigt framtonar nya idéer och en konstant flödande kreativitet som ett 
konkurrensvillkor inom den samtida kulturproduktionen eller kreativa ekono-
min, inte minst inom expanderande branscher som design, mode, dataspel och 
-grafik. Det är dock fortfarande oklart om det är kulturella eller ekonomiska 
motiv – eller en kombination av dem – som utgör den huvudsakliga driv-
kraften för de ”nya” kulturentreprenörer som i olika sammanhang har pekats 
ut som en kärntrupp eller ett slags avantgarde i den expanderande kreativa 
ekonomin(Leadbeater & Oakley �999; Florida �00�/�00�). Och frågan är 
kanske fel ställd, om man ska tro Florida (�00�/�00� s. 3� och s. ���ff), som 
pekar ut själva kreativiteten tillsammans med individualitet, mångfald och 
kompetens som den kreativa klassens gemensamma etos.

Små- och storskalig kulturekonomi
Kreativa platser eller centra drar enligt Florida till sig kreativa människor. Som 
en följd av att konkurrensen om kreativa människor successivt blir allt hår-
dare, ökar också konkurrensen mellan olika kreativa centra, samtidigt som de 
mest framgångsrika företagen i den nya kreativa ekonomin söker sig till de 
platser och städer där det finns flest kreativa människor. Att dra till sig krea-
tiva människor framstår därför närmast som ett överlevnadsvillkor för städer 
och regioner i den expanderade kreativa ekonomi som Florida beskriver. Detta 
avgör också, menar Florida (�00�/�00� s. �8�), vilka som blir den kreativa 
ekonomins vinnare och förlorare och vilka som kommer att framstå som dess 
”medelmåttor”, det vill säga dem som lyckas ta sig fram en bit på vägen, men 
inte når ända fram.

Idag förvandlas städer och regioner med traditionella industri- och service-
näringar i allt snabbare takt till utflyttningsorter, medan centra för kreativitet, 
inklusive en blomstrande kulturekonomi, drar till sig allt fler människor – och, 
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om man ska tro Florida, i första hand kreativa människor. Därför betonar han 
också att städer eller regioner som inte klarar omställningen från industri- och 
servicenäringar till den nya kreativa ekonomin utgör den nya ekonomins för-
sta och mest påtagliga förlorare. Omställningar, lika dem vi inledningsvis ex-
emplifierade med ombyggnaden av Emscherområdet i Nordrhein-Westfalen, 
framstår i detta perspektiv inte bara som nödvändiga utan också som enda 
alternativet i den värld som, enligt Florida, styrs av den kreativa ekonomin:

/…/ regional tillväxt drivs av kreativa människor som med-
vetet väljer att bo på platser som är mångfacetterade, tole-
ranta och öppna för nya idéer. Mångfald gör det lättare för 
platser att attrahera olika sorters kunskaper och idéer. Platser 
med en brokig blandning av kreativa människor genererar  
oftare nya tankar. Dessutom ökar mångfald och koncentra-
tion tillsammans flödet av kunskap. Större och mer mång-
sidiga koncentrationer av kreativt kapital leder i sin tur 
till större innovationskraft, nya högteknologiska verksam-
heter, fler arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt (Florida 
�00�/�00� s. �96). 

Som framgår av citatet framstår också storskalighet som en mer eller mindre 
underförstådd faktor i Floridas vision av konkurrensvillkoren i den kreativa 
ekonomin. Storskaligheten tillsammans med den breda och gemensamma 
mobiliseringen av insatser på överstatlig, statlig, regional och lokal nivå, som 
dessutom involverade marknadsaktörer och aktörer med förankring i det civila 
samhället, kännetecknar också omställningar av den typ som ombyggnaden av 
Emscherområdet utgör exempel på. Är då mindre – och kanske till och med 
mellanstora – städer och regioner med litet befolkningsunderlag, som knap-
past kan skapa förutsättningar för den ”koncentration” som Florida menar är 
nödvändig för att uppnå ett visst kunskapsflöde, givna förlorare i den krea-
tiva ekonomi eller kulturekonomi som expanderar och breder ut sig globalt? 
Denna fråga diskuteras inte explicit av Florida, men andra forskare, som exem-
pelvis den tyske ekonomgeografen Ivo Mossig (�006), har argumenterat för att 
medie-, kultur-, kunskaps- eller andra kulturekonomiska företag som är sam-
manbundna med varandra via lokala knutpunkter i klusterliknande nätverks-
strukturer har goda möjligheter att konkurrera med dem som uppvisar den 
”koncentration” av kreativa människor och miljöer som Florida förespråkar. 
Mossig betonar bland annat att sådana lokalt baserade kluster skapar bättre 
förutsättningar för inre konkurrens, samt ger upphov till ett mer mångfacet-
terat nytänkande och därigenom också minskar risken för att kunskap och 
kreativitet ackumuleras på en plats och i ett fåtal händer, samtidigt som han 
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framhåller att kulturekonomins spelplan är global. De nätverkskluster som 
är sammanfogade via lokala knutpunkter måste, kort sagt, konkurrera på en 
transnationell eller global marknad och följaktligen också binda samman det 
lokala med det globala – eller med andra ord verka ”glokalt”, för att uttrycka 
det med den numera slitna och klichéartade ordsammanställning som dök upp 
i diskussionen om IT-samhället och globaliseringen under �990-talet. 

Även om Florida indirekt betraktar storskaligheten som en förutsättning 
för en blomstrande kreativ ekonomi och Mossig betonar småskalighetens fö-
reträden i form av lokala knutpunkter som är sammanbundna med varandra i 
nätverkskluster och med en global eller transnationell kulturmarknad betonar 
båda den geografiska miljöns betydelse för främjandet av den kreativitet som 
utgör själva grundförutsättningen för och drivkraften i den nya ekonomin. 
Likaså är båda överens om att varje lokal eller regional kulturekonomi måste 
vara förbunden med en global – eller åtminstone transnationell – marknad, 
samt utveckla eller använda sig av nya system för teknologisk kreativitet och 
entreprenörskap för att blomstra. Förutsättningarna för det skiftar dock inom 
de olika sektorer eller branscher som räknas till kulturekonomin eller den krea-
tiva ekonomin. Medan nya medieteknologier på relativt kort tid i stort sett 
har omvandlat hela mediesektorn och drastiskt sänkt dess produktions- och 
distributionskostnader, bedrivs verksamheten inom etablerade och offentligt 
finansierade kulturinstitutioner fortfarande huvudsakligen i traditionella for-
mer, samtidigt som de brottas med kontinuerligt stigande kostnader. I linje 
med detta har också nya ”kreativa” branscher, som den snabbt expanderande 
video- och dataspelsbranschen, på kort tid etablerat sig inom mediesektorn, 
på ett sätt som gör att den både konkurrerar och konvergerar med etablerade 
medier som filmen och televisionen. 

Huruvida kreativitet eller ”kulturen” har blivit eller är på väg att bli den 
viktigaste drivkraften i ekonomin framstår dock fortfarande som en öppen 
fråga. Detsamma gäller givetvis dess framtida potential. Mycket talar för att 
många storskaliga satsningar på en regional och lokal kulturekonomi som 
den i Emscherområdet har varit framgångsrika, såväl ekonomiskt och socialt 
som miljömässigt och med avseende på vad som numera ofta betecknas som 
en hållbar utveckling. Parallellt med satsningen på IBA-Emscher Park-pro-
jektet utvecklades Nordrhein-Westfalen-regionen, med Köln som centralort, 
vid millenniumskiftet till medieproduktionens centrum i Tyskland och drar 
fortfarande till sig medie-, kultur- och kreativa företag (Mossig �006 s. 9�ff). 
Satsningen på ”kultur” förefaller också ha gett betydande synergieffekter i 
form av en växande turism, samtidigt som den har utgjort en omistlig kon-
text för etableringen av en rad återkommande och framgångsrika kulturevene-
mang i Ruhrområdet, som exempelvis den internationellt uppmärksammade 
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Ruhrtriennalen. Ur denna synvinkel framstår det knappast heller som en till-
fällighet att Essen, som ställföreträdande stad för hela Ruhrområdet, utsetts till 
Europas kulturhuvudstad �0�0.

Överlag framhävs dock de framgångsrika exemplen på omställningen från 
industri- och servicenäringar till den kreativa ekonomin på bekostnad av de 
mindre lyckade eller misslyckade. Också den kreativa ekonomin har sina vin-
nare och förlorare och är lika konkurrensutsatt som varje annan form av mark-
nadsekonomi. På samma sätt som det är den framgångsrike entreprenören som 
drar till sig uppmärksamhet (och dessutom framstår som oklart om också entre-
prenörer som misslyckas ska betraktas som ”entreprenörer”) är det de fram-
gångsrika omvandlingarna från industri- till kulturstäder som drar uppmärk-
samheten till sig i medierna, liksom i diskussionerna och debatterna om den 
kreativa ekonomin. Det har exempelvis skrivits spaltkilometer om Trollywood, 
men knappast något alls om alla de lokala och regionala satsningar på filmpro-
jekt som inspirerades av dess framgångar och följde i dess spår. På motsvarande 
sätt torde mediernas fokusering på unga framgångsrika entreprenörer inom 
dataspelsbranschen vida överstiga deras täckning av alla dem som varit mindre 
framgångsrika eller helt enkelt misslyckats. 

Liksom övriga delar av ekonomin tycks också den kreativa för tillfället ha 
avstannat och gått in i recession – eller kanske snarare depression – med den 
s.k. finanskrisen. När detta skrivs rapporteras det att även företag inom dator-
spelsbranschen, som så här långt trots allt tycks ha klarat finanskrisen relativt 
väl, har slagits ut och tvingats slå igen. Med finanskrisen har en av de resurser 
som Florida (�00�/�00� s. 78ff) menar hör till de viktigaste i den kreativa eko-
nomin mer eller mindre slagits ut, nämligen tillgången på riskkapital. Därmed 
har, som Florida uttrycker det, en ”kraftfull katalysator i den kreativa kedjan” 
i stort sett gått förlorad i den kreativa ekonomin och blottlagt en av dess svaga 
punkter: att innovationskraft förutsätter investeringskraft, också på lokal och 
regional nivå.

I denna mening kan finanskrisen också beskrivas som den kreativa eko-
nomins första riktiga kris – och det återstår att se vad som kommer ut av den. 
Den har dock redan haft en föregångare i form av det sena �990-talets så kall-
lade IT-bubbla, då luften snabbt gick ur de börsnoterade Internet- och digitala 
medieföretag som betraktades som spjutspetsar i dåtidens ”nya ekonomi”. 

Konsekvenserna av den kreativa ekonomins intåg är dock inte bara eko-
nomiska. Den ekonomi som ömsom betecknas som ”kreativ”, ”upplevelse-
inriktad”, ”kulturinriktad” eller kort och gott ”ny” (men som börjar framstå 
som något åldersstigen i ljuset av att den senare termen introducerades redan 
i början av �990-talet) påverkar också ”kulturen”; inte minst i form av en 
tilltagande oklarhet – för att inte säga oreda – i fråga om vad kulturbegreppet 
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egentligen står för. Detta kan betraktas som en konsekvens av att kulturbe-
greppet, vars töjbarhet är historiskt omvittnad, successivt har utvidgats genom 
att det alltmer har sammanfogats med en ekonomisk begreppsanvändning, 
som i själva talet om ”kulturekonomi” eller ”kulturentreprenörer”, och härige-
nom bokstavligen sugits in i kreativitets- och upplevelsebegreppet. Både upp-
levelse- och kreativitetsbegreppet har ett bredare omfång än – det i sig breda 
– kulturbegreppet. Alla upplevelser kan med andra ord näppeligen betraktas 
som ”kultur” och all ”kultur” kan knappast göra anspråk på att vara kreativ. 
Infogade i kulturekonomins vokabulär framstår dock upplevelse-, kreativitets- 
och kulturbegreppen som mer eller mindre synonyma.

Kulturekonomins expansion är i denna bemärkelse förenad med en ut-
vidgning av kulturbegreppet, som dessutom åsidosätter eller betraktar de dis-
tinktioner som det traditionellt sett vilar på som överspelade, men som bidrar 
till att precisera dess innebörd i olika sammanhang, till exempel i form av 
åtskillnaden mellan hög och låg kultur eller ett estetiskt och ett antropolo-
giskt kulturbegrepp. Härigenom kan man också hävda att kulturekonomin 
avtecknar sig som ett nytt kulturellt landskap, men vars konturer framstår som 
betydligt mer grumliga och svåra att skönja än det landskap det ersatt – eller 
håller på att ersätta. Detta visar sig också i svårigheten att på ett någorlunda 
entydigt sätt avgränsa vad som hör till den samtida kulturekonomin. Under 
de två senaste decennierna har design, mode, dataspel och grafik, men också 
”kulturindustrins” traditionella sektorer som filmen och televisionen i samspel 
med den nya digitala medieteknologin, ofta lyfts fram som kulturekonomins 
mest dynamiska och lukrativa branscher, tillsammans med en expanderande 
”kulturarvsindustri”. På motsvarande sätt är det i huvudsak dessa former av 
”kultur” som har pekats ut som lukrativa för samtidens nya kulturentreprenö-
rer (Leadbeater & Oakley �999; Mangset & Røyseng �009).

Också i de fall där man nöjer sig med att peka ut kulturekonomins samtida 
nyckelbranscher eller kärnområden avtecknar sig kulturbegreppets töjbarhet 
som ett avgränsningsproblem. Hör exempelvis klädföretaget H&M hemma 
i kulturekonomin och bör man betrakta dess skapare Erling Persson, som 
öppnade den första butiken i Hennes & Maurtiz-kedjan redan �947, som en 
kulturentreprenör? Och kanske också IKEA:s grundare Ingvar Kamprad? Om 
mode och design är ”kultur”, så är väl även kläder och möbler det? Beaktar 
man dessutom att design utgör ett inslag i så gott som all varuproduktion 
framstår kulturekonomin närmast som gränslös. 

Själva begreppet kulturekonomi tycks i denna mening ha potential att an-
nektera varu- och tjänsteproduktionen i sin helhet. Med denna potential tycks 
problemet med att avgränsa begreppets omfång i många sammanhang bottna 
i att dess användning drar med sig mer än det egentligen syftar till. Konkret 
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avtecknar sig detta problem framför allt när det gäller att avgränsa vad som har 
kallats kulturekonomins ”yttre” sektor, det vill säga den sektor som – enkelt 
uttryckt – inte hör till dess kärnområden, som i en snävare mening ofta brukar 
avgränsas till konst, underhållning, medier, kulturarv, reklam, etc. och i en bre-
dare mening till allt som hör till den infrastruktur dessa är inbäddade i (förlag, 
bibliotek, gallerier, museer, medieföretag, produktions- och distributionsbo-
lag, kulturpolitiska institutioner, etc.) (Ringstad �00�; Mossig �006; Ayata 
�007). Det är, kan man säga, denna ”yttre” sektor som Florida har utvidgat till 
att omfatta i stort sett alla branscher och sysselsättningar med ”kreativa” inslag; 
inklusive sådana som ligger långt ifrån eller helt saknar kopplingar till vad som 
brukar betecknas som kulturekonomins kärnområden. 

Denna utvidgning gör det problematiskt att betrakta kulturekonomi och 
kreativ ekonomi som synonyma begrepp. Som Florida själv är inne på och även 
dem som har kritiserat honom har framhållit kan den kreativa ekonomin också 
betraktas som något som förändrar kulturekonomin i grunden och framstår 
som ett hot mot dess traditionella uppbyggnad, inklusive de avgränsningar den 
vilar på. ”Sanningen är”, skriver Florida (�00�/�00� s. �4�), ”att den kreativa 
ekonomin sammanför innovationssfären (teknologisk kreativitet), affärsvärl-
den (ekonomisk kreativitet) och kulturen (konstnärlig och kulturell kreativitet) 
i mer intima och kraftfulla föreningar än någonsin”. Men för många kritiker är 
det just dessa ”intima och kraftfulla föreningar” som öppnar för en instrumen-
tell syn på kultur och konst och tenderar att beröva dem deras egenvärde. Med 
en kritisk blick av det slaget finns det också fog för att betrakta användningen 
av kreativitets- och upplevelsebegreppet i ekonomiska sammanhang som fram-
gångsformler snarare än som beteckningar på nya ekonomiska system. Men 
också som framgångsformler (för ekonomisk tillväxt, profit eller utveckling) 
har de reella konsekvenser, såväl ekonomiskt som socialt och kulturellt, vilket 
vi bl.a. har fäst blicken på här genom att peka på de betydelseglidningar och 
den vaghet som kännetecknar användningen av kulturbegreppet i kultureko-
nomiska sammanhang och i konsekvens med detta så gott som alltid omgärdat 
det med apostrofer i den här texten.

EWK-museet – ett lokalt exempel
I Östergötland kan Norrköping ses som ett slags parallell till Emscherområdet, 
genom de sätt på vilka den före detta industristaden växlat identitet och ut-
vecklats till en kulturstad. Norrköpings så kallade Industrilandskap kan i själ-
va verket betraktas som en metafor för stadens postindustriella förvandling, 
där de byggnader som ursprungligen huserade pappers- och textilindustrier 
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numera rymmer museer, restauranger, reklambyråer, konferens- och konsert-
lokaler, skolor och universitet. Inom ramarna för projektet ”Lokal och regional 
kulturekonomi” studerar vi kulturekonomins genomslag på regional och lokal 
nivå i Östergötland. Utifrån ett antal fallstudier intresserar vi oss dels för hur 
visionerna om ”kulturen” som näring ser ut, dels för hur dessa visioner förhål-
ler sig till de villkor under vilka aktörer inom den kreativa sektorn bedriver 
sina verksamheter.

Som vi har pekat på bör det myckna talet om kulturekonomi inte minst ses 
mot bakgrund av bland annat Floridas bästsäljare Den kreativa klassens fram-
växt. Även om kulturens ekonomisering inte är någon ny företeelse, har den 
kulturekonomiska diskursen fått ett sådant genomslag att den knappast bör 
betraktas bara som ett analytiskt perspektiv, utan också som en faktor som i 
sig påverkar utvecklingen i en sådan riktning. Från EU-kommissionens The 
Economy of Culture in Europe (�006) till projekt och rapporter från kommuner, 
landsting och regionförbund, är referenserna till Florida, liksom till begrepp 
som ”kreativa näringar”, ”kulturekonomi” och ”entreprenörskap” återkom-
mande. Idén om kulturen som tillväxtmotor påverkar därmed strategier och 
beslutsfattande på såväl överstatlig som regional och lokal nivå. Det regionala 
samarbetsprojektet ”KRUT – kreativ utveckling i Östra Mellansverige �008–
�0�0” sägs till exempel ha syftet att synliggöra den kreativa sektorns ”betydelse-
fulla del av samhällsekonomin samt påvisa hur sektorn bidrar till en regions 
attraktivitet och tillväxt” (Regionförbundet Östsam �009). I flera rapporter om 
”Den kreativa sektorn” har Regionförbundet Östsam på liknande sätt fram-
hållit målet att visa att ”Östergötland är en kreativ region” (Regionförbundet 
Östsam �006; �007). 

En av våra fallstudier handlar om EWK-museet: Centrum för politisk illu-
strationskonst som invigdes i Norrköping i april �009. Som namnet antyder 
har museet ett dubbelt syfte. Det ska dels vara ett personrelaterat museum 
tillägnat tecknaren Evert Karlsson (�9�8–�004), dels mer generellt verka som 
ett nationellt centrum för genren politisk illustrationskonst. Med avseende på 
kulturekonomins lokala och regionala former har museet en intressant till-
komsthistoria, inte minst i fråga om dess finansiering och geografiska place-
ring. EWK-sällskapet bildades �993 och ett av sällskapets huvudsyften var att 
verka för tillkomsten av ett museum. Detta skulle placeras i Evert Karlssons 
födelsekommun Söderköping, där han också var verksam som jordbrukare och 
rättare innan han i början av �9�0-talet fick fast anställning som illustratör på 
RLF-Tidningen och flyttade till Stockholm. Därefter tog karriären fart med 
långvariga uppdrag för Stockholms-Tidningen, Aftonbladet och tidningen Land. 
EWK fick även flera teckningar publicerade i New York Times och andra stora 
internationella tidningar och tidskrifter, och han utnämndes till världsmästare 
i teckning tre gånger. 
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På lokal och regional nivå införlivas ofta kulturen i upplevelse- och turism-
näringarna. I sådana sammanhang blir kulturen många gånger en tillväxtfaktor 
i en strikt ekonomisk mening (Köping m.fl. �009 s. 8�). Förutom föresat-
sen att vårda och bevara EWK:s teckningar – det vill säga de konstnärliga 
och kulturhistoriska värden som bilderna utgör – kan idén om ett museum i 
Söderköping också förstås mot bakgrund av visioner om att, genom signatu-
ren EWK:s nationella och internationella rykte, knyta attraktionsvärden till 
kommunen och regionen. Inom ramarna för ett slags namnekonomi kunde 
ett museum över bygdens framgångsrike son förbinda det lokala med en in-
ternationell kontext och en vid krets av potentiella besökare och konsumenter 
(Moeran �003). Framgångsrika exempel där en ryktbar kulturperson blivit en 
viktig del av det lokala näringslivet och turismen är exploateringen av Astrid 
Lindgren i Vimmerby och av Selma Lagerlöf i Sunne. Med omkring �0 000 
besökare varje år innebär minnesgården Mårbacka en viktig tillgång för före-
tagarna i Sunne, något som bland annat ”Hotel Selma Lagerlöf” och ”Selma 
Spa” tydliggör. Sunnes kommunalråd konstaterade också, i början av Lagerlöfs 
jubileumsår �008, att Selma Lagerlöf inte bara skulle betraktas som ”en kultur-
person utan också som en viktig del av vårt näringsliv. Hon är ett varumärke 
som förknippas med Sunne” (Liljemark �008; Nyblom �0�0).

EWK kunde på liknande sätt ha blivit ett varumärke för Söderköping. 
Förutom EWK-sällskapet var Landstinget i Östergötland, Östergötlands läns-
museum och Söderköpings kommun viktiga intressenter, från och med �99� 
samlade i Stiftelsen EWK-museet vars renodlade mål var att förverkliga mu-
seet i Söderköping. Två år senare hade man finanserna klara för att bygga upp 
ett museum, inte minst tack vare ekonomiskt bistånd från Aftonbladet och 
Föreningsbanken. Arkitektritningar till en museibyggnad beställdes, och på-
kostade broschyrer vilka talade om museet som en realitet trycktes. Ett krav 
från finansiärerna var emellertid att Söderköpings kommun skulle ta på sig 
driften av museet i väntan på statligt stöd. När kommunen inte kunde ge någ-
ra sådana garantier drog både Aftonbladet och Föreningsbanken tillbaka sina 
medel. Det blev inget museum, och de tidigare befintliga tillgångarna hade 
förbrukats på ritningar till en byggnad som aldrig skulle uppföras.� Kanske 
är det möjligt att delvis se detta – att kommunen inte var beredd att ge några 
garantier, att målsättningen var ett statligt anslag, samt att näringslivet drog sig 
tillbaka – mot bakgrund av att tron på den kreativa ekonomins förmåga, på 
kulturen som tillväxtmotor, ännu inte slagit igenom. 

Många år senare kontaktade Evert Karlssons efterlevande familj Arbetets 
museum i Norrköping, inom vilket EWK-museet nu utgör en egen enhet. 

� Uppgifterna om museets tillkomsthistoria kommer huvudsakligen från en intervju med 
EWK-museets intendent, Carina Milde (�009-06-0�).
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Den tidigare biografiskt motiverande placeringen av museet byttes därmed 
mot en redan existerande museistruktur, ett etablerat centralmuseum som av 
riksdagen ansetts ha ett riksintresse, med ett därmed följande forskningsupp-
drag. Även om också de tidiga museiplanerna inkluderade visioner om museet 
som ett nationellt centrum för illustrationskonsten, kan den slutgiltiga place-
ringen sägas ha skjutit detta i förgrunden. Ett separat museum i Söderköping 
skulle på ett annat sätt – genom den lokala, biografiska förankringen – snarare 
ha kommit att betona funktionen som personmuseum. Visserligen kan place-
ringen i Norrköping fortfarande sägas ha en sådan regional koppling, men på 
andra sätt riktar EWK-museet blicken snarare mot det nationella och inter-
nationella, än mot det lokala och regionala. Museets förverkligande var bero-
ende av donationer från ett antal nationella institutioner och företag, främst 
Centerpartiet (�,3 miljoner kr), men också Aftonbladet (300 000kr) och LRF 
(300 000 kr). Och museet invigdes den � april �009 av Centerns partiledare 
Maud Olofsson, tillika näringsminister vilket det i detta sammanhang kan vara 
värt att påminna om. 

Donationerna innebar tillräckliga resurser för att anställa en intendent 
samt för att bygga upp utställningar och vårda de omkring �000 teckningar 
som deponerats i museet. Men museets framtid är oviss, och även nu är målet 
för en mer långsiktig och stabil verksamhet att museet ska ha sin huvudsakliga 
finansiering i form av ett årligt statligt anslag. Till intendentens uppdrag hör 
emellertid att vara entreprenör, att finna öppningar för verksamhetens finansie-
ring genom att samarbeta och bygga nätverk med andra institutioner, sällskap, 
forskare och tecknare, i Sverige men inte minst i övriga Norden och Europa. 
Museets avsiktsförklaring talar också om vikten av att attrahera externa medel 
från stiftelser och sponsorer för att verksamheten ska kunna ”hålla god inter-
nationell standard”. Internationella ambitioner präglar också visionerna om 
museets seminarieverksamhet, samt dess kvalitativa mål – det ska vara inter-
nationellt känt, och ska återkommande omtalas i lokal, regional och nationell 
dagspress, samt i nationell och internationell fackpress (EWK-museet �008).

Under EWK-museets mer än femtonåriga tillkomsthistoria har dess förut-
sättningar på många sätt förändrats. En förskjutning har skett från det lokala 
sammanhanget mot en tydligare orientering utanför regionen. Med placering-
en i Arbetets museum och Norrköpings Industrilandskap har museet fått en 
geografisk inramning som, om man ska tro Richard Florida och Ivo Mossig, 
kan främja den typ av kreativitet som är den nya ekonomins viktigaste driv-
kraft. De menar också att den lokala eller regionala kulturekonomin måste ha 
förbindelser med transnationella marknader för att lyckas. Sådana mål finns 
också i EWK-museets visioner. Det återstår att se hur det går, det finns gott 
om osäkra faktorer, alltifrån finanskrisens utveckling till vilket ansvar staten är 
beredd att ta för museets fortlevnad och framtid. 



36

Referenser
Ayata, Binnaz (red.) (�007): Kulturekonomi. Konsten att fånga osynliga värden, 

Lund: Studentlitteratur. 
Florida, Richard (�00�/�00�): Den kreativa klassens framväxt, Göteborg: 

Daidalos.
Köping, Ann-Sofi; Jenny Lantz & Emma Stenström (�008): ”Kulturens 

ekonomisering”, i Svante Beckman och Sten Månsson (red.), 
KulturSverige 200�: �roblemanalys och statistikulturSverige 200�: �roblemanalys och statistik, SweCult, Linköpings 
universitet. 

Leadbeater, Charles & Kate Oakley (�999): The Independents: Britain�s newhe Independents: Britain�s new 
Cultural Entrepreneurs, London: Demos.

Mangset, Per & Sigrid Røyseng (red.) (�009):(�009): Kulturellt entreprenørskap, 
Bergen: Fagbokforlaget. 

Moeran, Brian (�003): ”Celebrities and the name economy”, i Research in 
Economic Anthropology, vol. ��.

Mossig, Ivo (�006): Netzwerke der Kulturökonomie. Lokale Knoten und globale 
Verflechtungen der Film- und Fernsehindustrie in Deutschland und den 
USA, Bielefeld: transcript Verlag.

Nyblom, Andreas (�0�0): ”Varumärket Selma Lagerlöf: Jubileet som 
populärhistoriskt mediesystem �900/�000”, Historisk Tidskrift för 
Finland �0�0:�.

Pine II, Joseph B. & James H. Gilmore (�999): The Experience Economy:he Experience Economy: 
Work is Theatre & Every Business a Stage, Boston, Massachusetts: Harvard 
University Press.

Ringstad, Vidar (�00�): Kulturøkonomi, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 

Övriga källor
Avsiktsförklaring, EWK-museet: Centrum för politisk illustrationskonst (dat. 

��/�� �008)
Intervju med EWK-museets intendent, Carina Milde (�009-06-0�)
Liljemark,Tony ”Selma var och är en megastjärna”, Värmlands Folkblad, 

�008-0�-07
Regionförbundet Östsam: <www.ostsam.se/proj_krut.asp> (�009-06-�3). 
Regionförbundet Östsam: ”Den kreativa sektorn: En studie av Östergötlands 

�3 kommuner” (�007-0�-09), ”Den kreativa sektorn: En studie av 
Östergötland” (�006-��-�8), ”Den kreativa sektorn: En studie av 
Norrköping”.



37

Mats Brusman 

Stadsbyggandets dilemma 

– om förståelsen av fysisk planering  
som ett rationellt verktyg i samhällsutvecklingens tjänst

Inledning
Under �000-talets första årtionde har svenska kommuners utvecklingsstra-
tegier präglats av begreppen tillväxt och rörlighet, samtidigt som behovet av 
ekologisk anpassning blir allt mer påtagligt. Städerna ses som knutpunkter 
och drivkrafter i utvecklingen. Som knutpunkter ska de länka samman snabba 
pendlingsstråk i allt större regioner. Som drivkrafter i den regionala tillväxten 
ska de vara attraktiva urbana miljöer för näringsverksamhet och för boende. I 
det mobila nätverkssamhället betonas städernas täthet. Tätheten ska dels skapa 
ett mer energieffektivt samhälle, dels bidra till ökad livskvalitet genom ett kon-
centrerat utbud av arbetstillfällen, varor, tjänster och upplevelser. I täthetens 
attraktionskraft ligger också hur den tankemässigt kan kopplas till de svår-
gripbara värdeorden attraktiv urbanitet. Med andra ord får städerna, och den 
fysiska planeringen av dessa, en nyckelroll i strävan att skapa en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling. Den fysiska planeringen blir därmed också mer 
komplex och sektorsövergripande.

Ur ett kommunalt perspektiv är en aktuell fråga hur kommuner, organi-
satoriskt och kunskapsmässigt, kan hantera de allt mer sektorsövergripande 
aspekterna på den fysiska planeringen. Vilka möjligheter har kommunala poli-
tiker att ifrågasätta och diskutera de idéer som ligger till grund för planeringens 
inriktning? Vilket utrymme har de att staka ut alternativa vägar för framtiden? 
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Hur kan kommunerna hantera dilemmat att den fysiska planeringen ska till-
godose en mängd olika aspekter på vad som brukar benämnas hållbar utveck-
ling? 

Fysisk planering – en komplex praktik
Samtidigt som de fysiska strukturerna tillskrivs en viktig roll för förverkligan-
det av det goda samhället, blir den fysiska planeringen en alltmer komplex 
praktik. Från att ha betraktats som ett i huvudsak tekniskt och estetiskt om-
råde, ställs nu krav på att fysisk planering, på såväl övergripande nivå som på 
detaljnivå, ska bidra till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveck-
ling. Planeringen av den byggda miljön förväntas skapa strukturer som gyn-
nar ekonomisk tillväxt, tryggad arbetsmarknad, minskad segregation, hälso-
sam livsmiljö, minskad klimatpåverkan, ett tryggt vardagsliv och ett attraktivt 
stadsliv. Komplexiteten blir inte mindre av att planeringen dessutom äger rum 
på olika samhällsnivåer och med hänsyn tagen till olika lagar och regelverk. 
Detta leder ibland till att olika aspekter av planeringens strävanden hamnar på 
kollisionskurs. Ett exempel på detta är när lokala miljöhänsyn till bullernivåer 
och luftkvalitet förhindrar långsiktiga strategier för minskad klimatpåverkan. 
Ett annat exempel är då byggande av attraktiva boendemiljöer motverkar strä-
van till social integration. 

Att olika sektorskrav motverkar varandra i den fysiska planeringen är re-
laterat till människors och gruppers föreställningar om nödvändiga strategier 
och framkomliga vägar för önskvärd utveckling. Dessa kan ses som diskursiva 
idéer vilka har en avgörande betydelse inte bara för vilka alternativ som priori-
teras, utan också för vad som överhuvudtaget identifieras som alternativ i den 
kommunala stadsbyggnadspolitiken.

Hållbar utveckling – olika tolkningar
Begreppet hållbar utveckling är centralt i de kommunala strategierna för en 
önskvärd framtid. Att begreppet används flitigt i kommunala översiktsplaner 
betyder dock inte att det är särskilt väldefinierat i kommunala sammanhang 
(Holmberg �008). Den gängse definitionen av hållbarhet, med rötter i �980-
talet och den så kallade Brundtlandkommissionen, delar in hållbarhet i tre 
dimensioner; ekologisk, ekonomisk och social, vilket pekar på vikten av ett tvär-
sektoriellt förhållningssätt till hållbarhetsbegreppet. Ofta får dock hållbarhets-
arbetet en tyngdpunkt på den ekologiska dimensionen, vilket innebär att det 
organisatoriskt inordnas under ett miljö- och klimatparaply. Ekonomisk håll-
barhet likställs i allmänhet med tillväxt medan social hållbarhet ofta definieras 
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mycket brett i översiktsplanerna. Kopplingarna mellan fysisk planering och 
exempelvis integrations- och genusfrågor blir därmed mycket vaga.

Det finns med andra ord diskrepanser i tolkningarna av begreppet håll-
barhet som kan få konsekvenser för möjligheterna att arbeta tvärsektoriellt 
och integrerande. Orsakerna till svårigheten att skapa en enhetlig bild av håll-
barhetsbegreppets innehåll kan sökas i strukturer och kulturer kopplade till 
bland annat intressen, professioner, organisationskultur och även genusupp-
fattningar (Dovlén och Skantze �00�; Tornberg �008; Friberg m.fl. �004). 
Avsaknaden av tvärsektoriellt tänkande bidrar också till att olika sektorskrav 
uppfattas motverka varandra i den fysiska planeringen. Förtätning av stadskär-
nor kan, till exempel, innebära lokala miljöbelastningar i form av utsläpp och 
buller, samtidigt som förtätningen i ett vidare perspektiv kan motiveras som 
långsiktigt hållbar, dels ekologiskt genom förmodade energivinster och dels i 
ekonomiskt hänseende, kopplat till idéer om urban attraktivitet. 

Social hållbarhet – ett svårgripbart tema?
Jag vill lyfta fram en särskilt problematisk dimension av hållbarhetsbegreppet 
i relation till stadsbyggnadsfrågor, nämligen den sociala hållbarheten. Dels är 
idéer om social hållbarhet ofta vagt formulerade i kommunala plandokument, 
dels finns ibland en mer eller mindre uttalad övertro på den fysiska plane-
ringens möjligheter att lösa sociala problem, till exempel integrationsfrågor. 
Diskussionen kring sociala effekter av svenskt stadsbyggande tycks främst hålla 
sig på ett akademiskt plan och inom arkitektfacket.�

Ett exempel på detta är hur arkitekten och forskaren Jerker Söderlind pekar 
på betydelsen av att skapa stadsmiljöer som appellerar till en ekonomisk elit, för 
att undvika att denna isolerar sig i enklaver utanför stadskärnorna (Söderlind 
�998). Detta menar Söderlind är enda sättet att skapa möten mellan olika 
samhällsklasser och att undvika städernas förslumning, en bild som återkom-
mer i skönlitterära dystopiska skildringar (Atwood �003). En annan arkitekt 
och forskare, Lars Mikael Raattamaa, går dock till angrepp mot Söderlinds plä-
dering för den täta staden. Han menar att Söderlind ogiltigförklarar en annan 
urban erfarenhet som delas av allt fler, nämligen erfarenheten av förorten som 
en dynamisk och berikande livsmiljö (Raattamaa �003). Betonandet av in-
nerstadens fysiska strukturer som norm förstärker uppfattningar om vad som 
är centrum och periferi.

Även om kritik kan riktas mot idéerna om betydelsen av förtätning och 
storstadsmässiga fysiska strukturer, finns det tankar om social hållbarhet bak-

� Den så kallade nyurbanistiska rörelsen har till exempel stort inflytande vad gäller norma-
tiva föreställningar om hur städer ska planeras samtidigt som kritiken mot rörelsen skjuter 
in sig på dess avsaknad av sociala perspektiv. Se t.ex. Arkitekten nr �, � och 8, �007.
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om många stadsbyggnadsidéer. En tanke är att stadens fysiska strukturer bidrar 
till att skapa den kosmopolitiska urbanitet som en ”blandad” stad kan erbjuda. 
”Blandningen” handlar om byggnaders användning och ålder men också om 
en socioekonomisk och etnisk blandning. Staden skapas genom att olika sam-
hällsgrupper kan mötas där.

Föreställningarna om att sociala problem kan lösas genom skapande av 
”stadsmässiga” livsmiljöer medför att den modernistiska förorten blir en slags 
motbild till idealstaden. Lars Mikael Raattamaa uppfattar detta som ett förakt 
mot förorten och menar att det hänger samman med att arkitektur framhålls 
som en neutral vetenskap, som saknar politiska och ideologiska dimensioner. 
Arkitektoniska planeringsverktyg tolkas som objektiva redskap och leder, till-
sammans med oreflekterade idéer om urbanitet och stadsmässighet, till att 
makten koncentreras till designade, likriktade storstäder och till fortsatt bränn-
märkning av det suburbana (Raattamaa �003; Raattamaa �00�).

Den debatt som förs av Söderlind, Raattamaa med fler, tycks emellertid ha 
svårt att nå ut till det kommunala stadsbyggandets beslutsfattare och prakti-
ker. Orsakerna till de sociala aspekternas relativa frånvaro i kommunal politisk 
stadsbyggnadsdebatt är förstås flera. Kraften i den förenklade tanken att en 
vacker, attraktiv stad leder till att flera människor vill bo där, och att detta i sig 
ger ekonomiska fördelar som på sikt också skapar social hållbarhet, är lätt att 
förstå. Likaså är tanken att skapandet av fysiska strukturer kräver ett långsiktigt 
tänkande, som sträcker sig bortom partipolitik och mandatperioder, begriplig. 
I planeringen av större infrastrukturprojekt ses en lokal politisk konsensus som 
avgörande för möjligheten att genomföra projekten. 

En ytterligare orsak till frånvaron av debatt är ett traditionellt sektorstän-
kandet i kommunerna. Den fysiska planeringens teknisk-estetiska bas bidrar 
till att de sociala frågorna förpassas till andra kommunala nämnder, kontor 
och expertfunktioner. Kunskaperna om de sociala idéer som ligger bakom 
stadsbyggandets trender förblir vaga i den kommunala planeringssektorn. Den 
fysiska planeringen äger rum i en särskild sfär. I den är idéer om tillväxt och 
regionalisering styrande och fysisk planering, arkitektur och infrastruktur ses 
som lösningen på sociala problem, istället för att vara en del av ett större sam-
manhang.

Kunskap, planering och politik
Den roll som den fysiska planeringen tilldelas när det gäller möjligheterna att 
skapa förutsättningar för en önskvärd samhällsutveckling kan, liksom upp-
fattningarna om vikten av konsensus för långsiktig utveckling, härledas till 
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en traditionell uppfattning om fysisk planering som rationellt verktyg i sam-
hällsutvecklingens tjänst (Granberg och von Sydow �998). Traditionellt har 
stadsbyggandet framför allt setts som ett estetiskt-tekniskt område. Byggnaders 
estetiska och tekniska utformning, transportlogistiska aspekter och under se-
nare år även beräkningar av miljöpåverkan, har varit centrala aspekter på den 
expertkompetens som knutits till stadsbyggnadssektorn.

Den rationella planeringen är starkt förknippad med moderniteten och 
byggandet av välfärdsstaten. En utbredd uppfattning är att den så kallat ratio-
nella planeringen idag till stor del ersatts av en kommunikativ planering som 
i större utsträckning tar hänsyn till de faktiska sammanhang som planeringen 
har att hantera. Framväxten av en stads fysiska strukturer kan förstås som sam-
spelet mellan fysiska planeringsprocesser knutna till den politiska sfären och 
faktiska stadsbyggnadsprocesser, knutna till den ekonomiska sfären (Johansson 
och Khakee �008 s. 83f ). Den politiskt styrda planeringen äger rum i relation 
till en reellt existerande stad som växt fram mer eller mindre spontant, genom 
förhandlingar och via ekonomiska intressen. Den fysiska planeringen handlar 
därför om försöken att styra de fysiskt existerande strukturernas utveckling 
mot vad som uppfattas vara mest gynnsamt. Enligt våra allmänna uppfattning-
ar om hur ett demokratiskt samhälle fungerar, är det de folkvalda politikernas 
uppgift att slå fast vad denna gynnsamma utveckling egentligen är, och vilken 
väg som ska väljas för att uppnå målen.

Även om planeringens ideologiska dimensioner avtäcktes redan på �960-
talet (Choay �969; Lefebvre �968/�983), fortlever föreställningar om plane-
ringen som ett rationellt och ideologiskt neutralt verktyg, kopplat till kunskaps- 
och expertkulturer (Johansson och Khakee �008). Den fysiska planeringen 
äger i praktiken rum mellan tre poler: en är den existerande byggda miljön, 
dess strukturer och intressenter, en annan är de politiska församlingarna och 
idéerna om demokratiskt beslutsfattande, och en tredje, slutligen, är de expert-
grupper och kunskapskulturer som tillerkänns förmågan och rätten att skapa 
beslutsunderlag för stadsbyggande. Samspelet mellan förutsättningar, idéer, 
ideologier och kunskaper är komplext och sektorsövergripande. Visionerna 
och initiativet ska, ur ett demokratiskt perspektiv, finnas i den politiska sfären, 
men en rad faktorer påverkar politikernas reella möjligheter att lägga stadsbyg-
gandets idégrund. De idéer som beskrivits ovan och som kan sammanfattas 
i orden tillväxt, hållbarhet, attraktivitet och urbanitet ligger som en diskursiv 
hand över den fysiska planeringen och avgör vad som är möjligt att tänka och 
att göra. 

Uppfattningarna om ”rätta” respektive ”felaktiga” sätt att bygga städer 
grundas i föreställningar om samband mellan tillväxt och välfärd, vilket ge-
nererar krav på attraktiva urbana miljöer där ekologiska aspekter tillgodoses 
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genom täthet och energieffektiva tranporter. Frågan är i vilken utsträckning en 
kommun eller dess enskilda kommunpolitiker överhuvudtaget har möjlighet 
att formulera en alternativ utveckling i riktning bort från tillväxtdiskursen, 
som omfattar en omformulering av välfärden och omprövning av levnadsstan-
dard, energianvändning och tidsanvändning (Gullberg, Höjer, Pettersson och 
Ahlroth �007 s. 4�3).

Det finns anledning att reflektera över hur kunskap produceras och re-
produceras i kommunernas förvaltning och i den kommunalpolitiska sfären i 
relation till stadsbyggandets praktik och problematik. Ur ett kritiskt perspek-
tiv kan man hävda att den dominerande diskursen kring välfärdssamhällets 
framtid avpolitiserar stadsbyggnadssfären och sätter dagordningen för stadsut-
vecklingen. Hur och om fysisk planering påverkar stadens sociala strukturer är 
något som snarare tas för givet än diskuteras i en levande politisk debatt.

Den fysiska planeringen är en problematisk del av strategierna för ett håll-
bart samhälle. Kortsiktiga och långsiktiga krav på den byggda miljön ur eko-
logiskt, ekonomiskt och socialt hänseende medför att kommunalpolitiskt be-
slutsfattande kräver en mycket vid kunskapsbas, vilken kan tyckas orimligt att 
förvänta sig av folkvalda lokala fritidspolitiker. Kanske är ett första steg mot ett 
mer reflexivt stadsbyggande att initiera diskussionen om vad sektorstänkande, 
kunskapskulturer och planeringens historiska arv egentligen betyder för den lo-
kala stadsbyggnadspolitiken.
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Björn Eklund 

Är stora kommuner bättre?

Inledning
Jag vill ta upp en diskussion som hänger i luften och snart nog kan ta fart. 
Det gäller frågan om sammanläggning av kommuner. För att diskutera den 
kommer jag att beröra frågor om kommunreformer, urbaniseringens effekter, 
relationen mellan kommunstorlek och demokrati, situationen i andra länder, 
samverkan mellan kommuner och presentera argument för och emot större 
kommuner. Jag avslutar med reflektioner kring den fråga som ställs i rubriken: 
Är stora kommuner bättre? 

Det finns debattörer som under det senaste decenniet har hävdat att ”vi 
har hundra kommuner för mycket i det här landet”� – uttalanden som vållat 
många ilskna reaktioner. Man kan ställa sig frågan varför diskussionen om 
en reformering av kommunstrukturen väcks, och varför det sker just nu. Det 
viktigaste skälet är, som jag ser det, den finanskris som under det senaste året 
dragit fram globalt och som också drabbar kommunerna. Krisen inträffar i ett 
läge då kommunerna redan, sedan tjugo år tillbaka, har genomfört upprepade 
sparprogram och effektiviseringar (samtidigt som de måste hantera ett svik-
tande skatteunderlag). Många ansvariga anser nog att man på sätt och vis nått 
vägs ände med besparingar. Samtidigt finns förväntningar på att det skapas 
utrymme för framtidsinriktade satsningar.

Ett annat skäl till att diskussionen väcks är demografiska förändringar, 

� Flera uttalanden finns i denna riktning av olika debattörer. År �00� tyckte den dåvarande 
kommunministern att Sverige skulle ha ”hundra färre kommuner”. Andra debattörer har 
gått ännu längre och talat om tvåhundra färre kommuner.
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som får stora konsekvenser för kommunerna. Sjunkande invånarantal leder 
till ett växande försörjningsproblem. Befolkningen blir allt äldre, vilket gör 
det svårt att tillmötesgå krav på ett generationsskifte i den politiska sfären. 
Fullmäktigeförsamlingarna kännetecknas av en sned åldersfördelning och den 
äldre generationen dominerar. Dessutom dras de politiska partierna med svå-
righeter att fylla upp sina valsedlar med tillräckligt många namn för att kunna 
bemanna sina uppdrag. Det kan till och med vara så att man inte kan få ihop 
en lista med namn till fullmäktige. Rekryteringsproblemen blir stora överlag, 
och kommuner rapporterar om stora svårigheter med att rekrytera olika spe-
cialistfunktioner. Samhället har alltså i grunden förändrats sedan den senaste 
kommunsammanläggningen, och de som talar för fler kommunsammanlägg-
ningar menar att de skulle vara ett effektivt sätt att hantera denna förändring.

Grundlagsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande ett stärkt grundlags-
skydd för den kommunala självstyrelsen. För att detta ska ges en reell innebörd 
fordras också att kommunerna har resurser –  personellt och ekonomiskt – att 
hävda självstyrelsen. Detta gäller ju inte minst i förhållande till statliga myn-
digheter. 

Kommunreformer
Svenska kommuner har i drygt �0 år varit föremål för två genomgripande 
kommunreformer, en �9�� och en som pågick från �97� till �974.� Båda 
reformerna kan, på ett övergripande plan, ses som resultatet av radikala sam-
hällsförändringar. �9�� års storkommunreform, då antalet kommuner redu-
cerades från cirka ��00 till drygt �000 landskommuner och städer, kan sägas 
markera slutet på jordbrukssamhället och övergången till industrisamhället. 
Landsbygden avfolkades och industriorterna växte till. Reformen �97�–�974 
kan sägas markera övergången till ett senindustriellt Sverige, där den tradi-
tionella basindustrin förändrades och ett mer kunskapsbaserat samhälle eta-
blerades. Detta innebar att kraven på kommunerna ökade ytterligare, inte 
minst inom utbildningssektorn. Grundskolereformen genomfördes och gym-
nasieskolan byggdes ut. Detta var välfärdsområden som kommunerna skulle 
ansvara för och utveckla. Samtidigt är det viktigt att understryka att båda in-
delningsreformerna var resultatet av målmedvetna politiska strategier: genom 
kommunerna skulle nationella välfärdsambitioner förverkligas. Antalet kom-
muner sjönk till �77.

� Denna senare så kallade kommunblocksreform inleddes på frivillighetens grund redan 
�96�, men blev tvingande i början av 70-talet.
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Efter att de ovan nämnda reformerna genomfördes, har ett antal kommun-
delningar ägt rum och antalet kommuner uppgår nu till �90. Delningarna har 
huvudsakligen motiverats med demokratihänsyn, men sociala och kulturella 
konflikter har ofta varit bakomliggande orsaker. 

Frågan om sammanslagning/delning av kommuner har då och då, sedan 
�980-talet, varit föremål för folkomröstningar. Det har nästan uteslutande 
rört sig om delning/utbrytning av kommundelar (�7 tillfällen), och frågan 
om en sammanslagning av två kommuner har bara en gång underställts en 
folkomröstning  (Bräcke och Ragunda, �004). Under senare år har samman-
läggning emellertid diskuterats i fler kommuner, till exempel kommunerna i 
södra Lappland. 

När Ansvarskommittén presenterade sitt betänkande �007, fanns inget 
förslag till förändringar i kommunstrukturen. Detta trots att experter förordat 
en sammanslagningsreform. Kommittén befarade samtidigt att mindre kom-
muner, särskilt de i glesbygd och med minskande befolkning, skulle komma 
att få svårigheter att utföra komplicerade välfärdstjänster. Den föreslog därför 
att 

– länsstyrelserna ges i uppdrag att särskilt följa utvecklingen  
i länets mindre kommuner,

– staten underlättar för kommuner som önskar inleda en  
process mot kommunsammanläggningar,

– en översyn görs av det kommunala utjämningssystemet med  
avseende på utfall vid kommunsammanläggningar,

– kommuner åläggs att redovisa hur och kring vad de samverkar  
med andra kommuner,

– staten utvecklar ett informationssystem som ger en heltäckande  
bild av den interkommunala samverkan. (SOU �007:�0 s. ��)

Situationen förefaller nu vara under omprövning, denna gång inte som en 
uppifrån påbjuden förändring, utan som en underifrån kommande process. 
Som ovan redovisats förs diskussioner på olika håll i landet och i anslutning 
till årets EU-val (�009) har ytterligare en folkomröstning rörande kommunin-
delning genomförts. Denna gång gällde det en eventuell sammanslagning av 
Borgholms och Mörbylångas kommuner till en enda Ölandskommun. Utfallet 
av omröstningen blev ett svagt övertag för jasidan i Borgholm, medan det 
blev ett kraftigt nej i Mörbylånga. En intressant detalj är att det i Borgholms 
kommun funnits ett stöd till sammanslagningen bland ledande kommunpo-
litiker, medan inställningen varit direkt negativ bland flera ledande politiker i 
Mörbylånga. 

På Österlen arbetar för närvarande tre kommuner (Ystad, Simrishamn, 
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Tomelilla) med att öka ett redan intensivt samarbete, med siktet inriktat mot 
att �0�4 kunna gå samman till en kommun. Frågan har debatterats under en 
längre tid och under våren �009 träffades de tre fullmäktigeförsamlingarna till 
ett gemensamt möte, för att ytterligare fördjupa dialogen. 

Flera ledande lokalpolitiker har ställt sig positiva till tanken på en sam-
manslagning mellan de tre kommunerna. Motiven till en sammanslagning 
anses vara främst ekonomiska, men man anser också att den skulle öka själv-
försörjningsgraden vad gäller specialistkompetens. Jag vill lyfta fram att det 
säkerligen inte enbart är ekonomiskt rationella argument som ligger bakom 
samtalen mellan lokalpolitikerna från de tre kommunerna. En ny kommun 
blir större och förväntas hävda sig bättre mot i detta fall ”det expansiva västra 
Skåne” (Ystads Allehanda �009).3 I debatten har också pekats på den minskan-
de demokratiska insyn som följer av det allt mer omfattande samarbete som 
redan sker. Då är det enligt debattörerna bättre att gå samman till en kommun.
Därtill förväntas byråkratin minska när tre kanslier blir ett.

Urbaniseringens effekter
Sedan den senaste kommunreformen har samhällsförändringarna inte bara 
kännetecknats av en kunskapsexplosion, där stora delar av befolkningen nått 
en helt annan utbildningsnivå än någon tidigare generation. Samhället präglas 
också av en accelererande urbanisering och ökande internationalisering. 

Statens förutsättningar att forma en egen enhetlig nationell modell för 
välfärd och utveckling har kraftigt försämrats, bland annat som en konsekvens 
av EU-medlemskapet. I historisk belysning kommer perioden kanske att be-
tecknas som en extrem frihandelsperiod som följd av den tilltagande globa-
liseringen. Detta har medfört stora samhällsomställningar, såväl globalt som 
lokalt. Samtidigt gör staten kraftfulla försök att utöva en allt hårdare nationell 
kontroll över och styrning av kommunerna genom att tilldela statliga myndig-
heter förstärkta befogenheter. Detta gäller inte minst skola och socialtjänst, där 
olika former av nationellt reglerade kvalitetskriterier och kontroller används 
allt flitigare.

Den pågående urbaniseringen fortsätter: ungdomar flyttar till universi-
tets- och högskoleorter; den allt större del av befolkningen som är välutbildad 
söker en bredare arbetsmarknad; vi har en omfattande immigration. Teknik-
utvecklingen underlättar dessutom människors kontakter med omvärlden. 
Detta, i kombination med förbättrade möjligheter till resande, har medfört 
större så kallade arbetsmarknadsregioner, vilket har bidragit till en allt min-

3 Yttrande av kommunalrådet Christer Akej (M), Simrishamn.



49

dre platsbundenhet. Samtidigt med urbaniseringen har människor fått tillgång 
till boenden på olika orter. Flertalet kommuner i södra och mellersta Sverige 
rymmer mellan 7� och ��0 fritidshus per �000 kommuninvånare, och mer 
än var femte svensk har tillgång till ett fritidsboende (Journal of Nordregion 
�006).4 Det är dessutom ett boende där man tillbringar allt mer av sin tid. Till 
detta kommer att inslaget av utländska medborgare med fritidshus i Sverige är 
påtagligt i många kommuner. Den rörlighet som här beskrivs medför, vilket 
bland annat Robert D. Putman påpekat, att intresset för att engagera sig i 
lokalsamhället radikalt minskat. Människor blir i ökande utsträckning ”en-
samma bowlare” (Putnam �00�), ett begrepp myntat av Putnam och som står 
för ett minskat intresse för ansvarstagande i det gemensamma och en långt 
gående individualisering.

Trendframskrivningar av befolkningsutvecklingen fram till �0��, genom-
förda av Institutet för framtidsstudier, bedömer att stora delar av landet kom-
mer att kunna förlora upp till en tredjedel av sin befolkning, om inget görs. 
Prognoserna tar hänsyn till att unga flyttar och att barnafödandet därmed 
minskar, men också till att vi har en befolkning som fortsätter att leva allt läng-
re (och att detta kortsiktigt balanserar utflyttningens effekter). Utvecklingen 
gäller i första hand Svealands och Norrlands inland, men de siffror som pre-
senteras kan komma att också gälla delar av södra Östergötland och stora de-
lar av Småland. Denna utveckling kommer att ställa enorma krav på försörj-
ningsförmågan hos den förvärvsarbetande delen av befolkningen och/eller på 
skatteutjämningssystemet, något som troligtvis kommer att vara politiskt svår-
hanterat. I en artikel i tidskriften Framtider konstateras att vissa regioner står 
inför en ”demografisk uppförsbacke” (Amcoff �006 s.�6). Det innebär bland 
annat att allt fler kommer att vara beroende av allt färre för sin försörjning. 
Framtidsprognoser försvåras av att vi inte vet hur flyttmönstren i en ny äldre-
generation påverkas av att de har barn och barnbarn boende på andra orter. 
Sammanfattningsvis innebär den ovan skisserade utvecklingen för flertalet av 
landets kommuner: 

– en minskande platsbundenhet 
– en alltmer central roll i samhällsutvecklingen för städerna 
– en minskande befolkning
– en åldrande befolkning
– en ökande försörjningsbörda för de förvärvsarbetande.

Till detta kan läggas att rörligheten förstärks genom politiska beslut om infra-
struktursatsningar, arbetsmarknadsåtgärder med mera. Allt i avsikt att ytterli-
gare öka rörligheten i samhället, något som anses främja tillväxt.
 

4 I flera artiklar talar man om ”Second homes” och inte om fritidshus.
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Kommunstorlek och demokrati
Har en kommuns storlek betydelse för att stärka eller försvaga demokratin? En 
grundläggande fråga, då vi talar om kommunen som demokratisk arena, är hur 
vi betraktar det folkliga deltagandet i den kommunala demokratiprocessen. 

I Sverige har vi en representativ demokrati och kommunmedborgarna väl-
jer, vart fjärde år, företrädare till kommunfullmäktige. Det är sedan upp till 
dessa församlingar att, givetvis under öppenhet och politisk debatt, fatta och 
genomföra de beslut som krävs. Förväntningarna på dessa församlingar är oli-
ka, beroende på synen på folkligt deltagande. Kommuninvånare kan välja att 
se kommunen som en skicklig leverantör av sociala och andra välfärdstjänster. 
Den ska då se till att medborgarna får sina basala behov tillgodosedda, inom de 
ramar som kontraktet mellan väljare och valda omfattar. Kommuninvånarna 
prioriterar individuella behov och överlåter till de förtroendevalda att sköta det 
gemensamma. Ett begrepp som effektivitet står i centrum. Detta synsätt är sär-
skilt framträdande i storstadsområdena, där en yngre, välutbildad medelklass 
utgör en stor del av befolkningen. En helt annan syn på demokrati innebär 
att ett starkt folkligt deltagande ses som önskvärt, i såväl besluts- som genom-
förandeprocesser. En offentlig debatt och ett medborgerligt ansvarstagande 
betraktas då som en värdefull tillgång för ett fungerande lokalsamhälle; att 
ta ansvar för det gemensamma är inte enbart de förtroendevaldas ansvar utan 
något som berör alla. Denna syn på demokrati är sannolikt vanligare i kommu-
ner, där invånarna är starkt platsbundna och har täta sociala nätverk. I sin mest 
renodlade form möter man förmodligen detta synsätt i glesbefolkade områden 
och kommuner.

I debatten framhålls ofta att detta senare synsätt skulle spegla ett mer 
idealt demokratiskt tillstånd. Denna inställning är, som statsvetaren Gissur 
Erlingsson (�999) påpekar, inte oproblematisk. En grundläggande funktion 
i det demokratiska systemet är att kunna lösa olika samhällskonflikter mellan 
skilda sociala grupper och skapa likvärdiga förutsättningar för alla medborgare. 
Detta senare är sannolikt svårare i små, oftast tämligen homogena kommuner. 
För som Björn Sundström, kommunutredare vid SKL, uttryckt saken: ”Vem 
diskuterar kontroversiella politiska frågor med sina grannar?” (Erlingsson 
�999). Detta resonemang är givetvis inte invändningsfritt, men förtjänar ändå 
att lyftas fram, eftersom den motsatta föreställning ofta framställs som ideal.  

Den slutsats som Erlingsson (�999), genom att referera till flera statsve-
tare, kommer fram till är att kommunstorleken inte nödvändigtvis har någon 
avgörande roll för att stärka eller försvaga demokratin.� I ett summerande kapi-

� Detta är för övrigt en syn som förs fram i en SKL rapport författad av forskare vid 
Göteborgs universitet. Folke Johansson m.fl. Kommunstorlek och demokrati, Stockholm 
�007. Den sammanfattande slutsatsen är här ”Den omfattande forskningen om reformens 
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tel uttrycker han dock sympati inför ett deltagardemokratiskt synsätt i ett sam-
hälle, där välfärdsstaten får allt svårare att leva upp till sina åtaganden. Då är 
det angeläget att människor känner delaktighet genom en lokal gemenskap. 

Situationen i andra nordiska länder 
En ingående beskrivning av kommunutvecklingen i de övriga nordiska län-
derna faller utanför ramen för denna artikel. I samtal om och reflektioner kring 
kommunsammanslagningar kan det emellertid vara av intresse att beröra vad 
som händer i våra grannländer. Här följer därför en kort presentation av ut-
vecklingen där. 

I Danmark genomfördes en kommunreform �007. Den kännetecknas av 
en kraftig reducering av antalet kommuner, som därigenom självfallet blev 
mycket större.6 Samtidigt reducerades amtens roll och kommunerna fråntogs 
sin beskattningsrätt. De blev istället utförarorganisationer till staten på sjuk-
vårdsområdet. Innebörden av detta förefaller vara att den nationella nivån ville 
ha mer kontroll och undvika en stark uppsplittring av nationen i regioner. 
Genom att stärka kommunerna, skapade man – i likhet med vad Sverige gjort 
i sina kommunreformer – en allians mellan nationell och kommunal nivå. 
Målet var att skapa en tydlig arbetsfördelning i den offentliga sektorn.

Finland genomför under åren �00� till �0�� en ”Kommun- och service-
strukturreform”, som i korthet syftar till att ”stärka kommun- och service-
strukturen och att utveckla de sätt på vilka kommunerna organiserar och 
erbjuder service” (Stenvall �009). Enligt den ramlag som styr reformen, ska 
reformen vara ”heltäckande och ekonomisk och den ska möjliggöra en effektiv 
användning av resurserna” (Stenvall �009). Primärvård och socialtjänst ska till 
exempel organiseras nära varandra i en kommun eller i ett samarbetsområde 
omfattande cirka �0 000 invånare. För att få erbjuda grundläggande yrkesut-
bildning, måste kommunen ha ett befolkningsunderlag på �0 000 invånare.

Under de år som gått har förnyandet av kommunstrukturen varit betydan-
de. Redan under �00� reducerades antalet kommuner med 84 stycken, från 
��6 till 43�. Enligt planerna räknar �40 kommuner med att klara kraven på 
�0 000 invånare genom samarbete inom social- och hälsovården och bildandet 
av 6� samarbetsförbund. ”Kommunfusioner och grundandet av samarbetsom-
råden har varit en tydlig lösning för uppenbara problem” (Stenvall �009 s. 39). 
Värt att observera är att finska kommuner av tradition har varit små och att de 

[storkommunreformen] effekter har dock, något förenklat, visat att demokratin inte blivit 
vare sig sämre eller bättre. Däremot har den blivit annorlunda.”

6 Från �7� till 98 kommuner.
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har erfarenhet av ett omfattande samarbete. Samtidigt finns drag av en kom-
munstruktur som i svensk debatt rubricerats som ”asymmetrisk”, det vill säga 
att alla kommuner inte har samma uppdrag.   

I Norge genomfördes i början av �990-talet ett antal kommunsamman-
läggningar. Därefter har ytterligare några sådana skett och antalet kommuner 
uppgår nu till 430 (�009). Sammanläggningarna bygger på frivillig grund, 
efter att Stortinget �99� beslutade om att föreslå regeringen att ”fremtidige 
endringer i kommunstrukturen ikke skal omfatte kommuner hvor kommune-
styret eller innbyggerne i en folkeavstemning har gått imot kommunesammen-
slåinger” (Framtidens kommunestruktur �00� s. �). Norges kommuner har inte 
lika många uppgifter som kommunerna i Sverige och Danmark. Deras rätts-
liga ställning är hellre inte lika stark, utan det kommunala självstyret bygger på 
sedvanerätt. Frågan om en strukturreform har varit föremål för utredningar i 
Norge, då problembild och utmaningar är likartad med övriga nordiska länder. 
Flertalet norska kommuner ser behov av en strukturreform eller ”forplikten-
de” samarbetslösningar. En slutsats som dras i en gemensam utredning mellan 
Norges motsvarighet till SKL och Kommunal och regionaldepartementet är 
”at ca 7� % av kommunerne ser for seg andre inndelingsalternativer eller sam-
arbeidsmønstre i framtiden” (Framtidens kommunestruktur �00� s. 33).

Frågan har fått förnyad aktualitet inför Stortingsvalet �009. Flertalet par-
tier uttrycker i sina valplattformar en vilja att åstadkomma en ny kommun-
reform. Det sägs till exempel i klartext att ”Venstre vil gjennomføre en ny 
kommunereform …” och liknande tongångar hittar man hos Arbeiderpartiet: 
”Arbeiderpartiet mener det er behov for forandringar i kommunestrukturen”. 
Høyre är det parti som uttrycker sig allra tydligast, då man skriver att partiet 
”vil ha en omfattande reform for å styrke kvaliteten på de kommunale tjenster-
ne”. Vad gäller genomförandet av en reform uttrycker man sig mer försiktigt. 
Den bör helst vara frivillig och Senterpartiet går här längst genom att motsätta 
sig tvångsmässiga sammanslagningar.

Samverkan istället för kommunsammanläggningar 
Samverkan mellan kommuner är något som också utvecklats kraftigt under det 
senaste decenniet och den har stimulerats av statsmakten. Samverkan beskrivs 
ofta som ett alternativ till kommunsammanläggningar. Motiven för samverkan 
är desamma som för sammanläggningar, det vill säga att man därigenom vill 
kunna uppfylla sitt ansvar som kommun, trots vikande befolkningsunderlag, 
sviktande ekonomi, ökad rörlighet och ökade kompetenskrav på de anställda. 
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I studier (Hådal �00�; Jonsson & Rosander �006) genomförda vid CKS 
har konstaterats att samarbetet mellan östgötaregionens kommuner är omfat-
tande. Vilka kommuner som samverkar styrs av olika faktorer. Det vanligaste 
är att grannkommuner samverkar med varandra. Samverkan speglar också, i 
viss utsträckning, hur befolkningen pendlar. Länsgränser tycks vara effektiva 
spärrar. Samverkan är vanligast inom vård, skola och omsorg, men den sker 
också i frågor som rör samhällsbyggnad och miljö- och hälsoskydd. Först där-
efter kommer administration och marknadsföring. Samverkan kan ske i ett 
flertal former, från lösa nätverk, som är vanligast, till fast institutionaliserade 
former, som aktiebolag eller kommunalförbund. Den mest avancerade model-
len utgör det regionala samverkansorganet Östsam.

Statsvetaren Markus Gossas (�006) menar att samverkan är statens ”sätt 
att reformera kommunsverige”. Han hävdar att en ny stor kommunreform 
inte är möjlig att genomföra, den kan nämligen ”förväntas möta motstånd”, 
därför sker samverkan i allt större utsträckning i alltfler kommuner. De age-
rar dessutom allt oftare utanför sina egentliga geografiska och ansvarsmässiga 
områden. Denna process är något som staten successivt underlättat, bland an-
nat genom att alltmer överge sin lokala närvaro, till förmån för skilda ”sam-
verkanslösningar”. Nya ansvarsområden tilldelas därigenom kommunerna. 
Gossas (�006) menar att detta inte är ett tecken på att staten är ”svag”, utan att 
vi istället ser ”en stat som engagerar sig i en ny kommunreform, men där sta-
tens roll är annorlunda än förr”. Kommunsamverkan har i praktiken inneburit 
att kommunerna blivit ”rumsligt flexibla”, vilket illustreras av den fallstudie 
av en enskild kommun som Gossas genomfört. Han fann ett tjugotal konstel-
lationer med olika geografisk utsträckning. Det kunde gälla enkel samverkan 
med en grannkommun eller med kommun i annat län. Han beskriver detta 
genom att mynta begreppet ”tunna regioner” för att beskriva att ”kommunens 
territorium i praktiken varierar mellan olika politikområden. Detta kan tyda 
på att dagens kommuner har ansvar för så olika uppgifter att de inte låter sig 
organiseras inom en kommun”. Svagheterna med detta är uppenbara: försäm-
rad medborgarinsyn och därmed svårigheter för ansvarsutkrävande.

Jag skulle vilja beskriva fenomenet ”kommuner i samverkan” som något 
av en paradox; någonstans når samverkan mellan kommuner en gräns, då en-
skilda kommuner upphör att vara självständiga. De blir istället integrerade och 
”fastlåsta” i en mängd gemensamma åtaganden.

En del kommuner väljer, kanske för att undvika detta, en annan väg – de 
blir mer marknadsorienterade och överlåter i allt större utsträckning sina upp-
gifter till privata aktörer. Detta förefaller inte vara en lösning på det totala 
kommunala dilemmat.
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För och emot större kommuner
En grundläggande utgångspunkt för en diskussion om kommunstorlek är frå-
gan om vad kommunerna ska ha för uppgifter. Innan jag redogör för vanliga 
argument för och emot kommunsammanslagningar, vill jag därför säga något 
om det.

Kommunens uppgifter
Den hittillsvarande strategin från statens sida har varit att kommuner är verk-
ställare av en nationell välfärdspolitik som ska vara präglad av strävan efter 
rättvisa och jämlikhet. Detta har självklart inneburit en omfattande reglering. 
Ingen kraft i samhället har förordat en annan lösning än att kommunerna, 
även i framtiden, ska ha det grundläggande ansvaret för välfärdspolitiken, som 
i sitt genomförande i huvudsak är lokalt. Under det senaste decenniet har vis-
serligen ett antal privata entreprenörer trätt in på arenan, men då som utförare 
av kommunala uppdrag. Enigheten mellan staten och kommunsektorn före-
faller fortfarande vara stor vad gäller kommunernas grundläggande uppdrag, 
även om debatt förts till exempel om ett förstatligande av skolan.

Det finns starka skäl för staten att satsa på kraftfulla kommuner. En an-
ledning till det är Sveriges medlemskap i EU. Inom ramarna för unionen ut-
manas nationalstaten, samtidigt som banden mellan EU och regionerna växer 
sig starka. Sören Häggroth (�00�) utvecklar detta i sin rapport Staten och kom-
munerna. Han betonar tvånivådemokratins starka förankring i svensk förvalt-
ningstradition, en tradition som ”bestått provet under tidigare skeden med 
starka strukturomvandlingar”. Han pekar också på den utveckling mot större 
kommuner som sker i främst Danmark och Finland.

Den fråga som inställer sig är hur kommunerna ska kunna bibehålla och 
utveckla ett starkt lokalt ansvar för välfärdspolitiken. Frågan är berättigad mot 
bakgrund av de utmaningar som kommunsektorn står inför och som precise-
rats inledningsvis. En annan fråga är om kommunerna vill anta utmaningen 
att hantera de problem som skisserats ovan. Det tycks vara så, med tanke på 
att det inte finns några exempel på kommunsammanläggningar på frivillig väg 
efter reformen på 70-talet, trots att frågan utretts och diskuterats i flera kom-
muner och i två fall blivit föremål för folkomröstning.

Argument för och emot
Jag vill presentera exempel på argument för och emot bildandet av större kom-
muner som framförs i olika sammanhang:

Ett argument för kommunsammanläggning är att de skulle medföra skal-
fördelar. De gör det möjligt för kommuner att finna så effektiva verksamhets-
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former som möjligt och därigenom genomföra sina välfärdsåtaganden. Mot 
detta argument talar, menar en del, att välfärdsåtaganden i huvudsak är lokala 
och enklast utformas i lokalsamhället. Det finns dessutom organisationsfors-
kare inom välfärdsområdet som är direkt avvisande till tanken om att samman-
slagningar till större enheter i välfärdssektorn leder till bättre effektivitet.

I diskussionen om en eventuell sammanslagning av kommuner i sydöstra 
Skåne har argumentet att en sådan skulle leda till minskad byråkrati framförts. 
Detta är emellertid en synpunkt som ifrågasätts vid uppföljningen av kom-
munreformen i Danmark. Några sådana effekter har ännu inte kunnat iakttas. 
Här måste dock infogas att än har det bara gått en kort tid sedan reformen 
genomfördes. 

Ett argument för större kommuner är att det skulle ge kommuner tillgång 
till kompetens. Ett dilemma för de minsta kommunerna är att de har så pass 
begränsade resurser, att de inte kan hålla sig med tillräcklig kompetens på en 
hel mängd sakområden och dessutom har stora svårigheter att rekrytera spe-
cialistpersonal. Exempel som nämns är stadsarkitekter. Men även svårigheter 
att i framtiden rekrytera baspersonal som socialarbetare, lärare och sjukvårds-
personal nämns. 

En sammanslagning av kommuner sägs också stärka kommunernas och den 
lokala demokratins position. Svaga kommuner i kombination med starka re-
gioner riskerar att minska det kommunala inflytandet och att allt fler frågor 
lyfts över till den regionala nivån. Efter kommunreformen i Danmark finns 
farhågor om att, trots att kommunerna blivit mycket större, utrymmet för 
lokalpolitikernas inflytande blivit mindre. De känner sig trängda av en allt 
mer detaljstyrande stat och en allt mer professionaliserad personal (Hjelmar 
& Pedersen �009).

De som argumenterar mot en kommunsammanläggning har sitt starkas-
te argument i demokratiargumentet. I mindre kommuner är närheten mellan 
medborgarna och de förtroendevalda större. Det går färre invånare per förtro-
endevald. Närheten föder ett större engagemang och medborgarna har, menar 
man, en beredskap till att ta ett samhällsansvar.

En del betonar de kulturella och sociala skillnader som kan resa stora hinder 
i en fusionsprocess. De pekar på att problemen bör lösas genom olika former 
av samverkan.

Är stora kommuner bättre?
Slutligen kvarstår frågan: Är stora kommuner bättre? Som framgått av ovan-
stående diskussion är det en komplex fråga, som inte går att besvara på ett 
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entydigt sätt. Det är alltid viktigt att vara medveten om att det finns potentiella 
risker med att göra stora förändringar i kommunstrukturen. Lokala faktorer 
såsom geografiskt läge, befolkningsstruktur, arbetsmarknad, kommunikatio-
ner och politiskt ledarskap spelar dessutom sannolikt en helt avgörande roll 
för hur frågan kan besvaras. En lokalt driven process är därför avhängig ett 
antal ställningstaganden och det finns anledning att ställa en hel rad frågor, 
exempelvis:

– Hur ser kommunens demografiska utveckling ut  
(historiskt, prognosmässigt)?

– Hur ser den lokala arbetsmarknadsregionen ut?
– Hur ser näringsstrukturen ut i den regionen?
– Vilka uppgifter är möjliga att lämna över till ett regionalt  

direktvalt organ som alternativ till att bilda större kommuner?
– Hur ser försörjningen av förtroendevalda ut på sikt?
– Hur ser idealbilden ut för en lokal demokrati?
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Sara Emilsson och Olof Hjelm 

Allt eller inget?  
Om kommunens roll i det hållbara lokalsamhället 

Inledning
Vi som skriver detta har sedan drygt tio år forskat och drivit samverkanspro-
jekt inom området kommunal miljö- och hållbarhetsledning. Det har inne-
burit en mängd möten och diskussioner med praktiker i många av Sveriges 
kommuner. Vi har också träffat och samtalat med olika forskare med intresse 
för kommunernas roll i byggandet av det hållbara lokalsamhället. Med denna 
text vill vi diskutera några frågor som vi funderat på, eller brottats med, i vårt 
arbete: Vad kan egentligen en kommun göra för att bidra till hållbar utveckling 
och vad är hållbar utveckling?

Det hållbara lokalsamhället tror vi de flesta associerar med något positivt. 
Det är något önskvärt, en form av utopisk framtid där sociala, ekonomiska 
och miljömässiga problem är, om inte lösta, så i alla fall väl under kontroll. 
Problemet är att ingen vet vad det hållbara lokalsamhället eller hållbar utveck-
ling egentligen är. Är det ett tillstånd där olika förutbestämda kriterier är upp-
fyllda? Och vilka är då det? Eller är det mer av en strävan att bygga en bättre 
framtid men utan ett egentligt slutmål? I den vetenskapliga litteraturen finns 
en mängd definitioner och uttolkningar av hållbar utveckling. Hur hållbar ut-
veckling definieras beror till stor del på vilken vetenskaplig tradition, disciplin 
eller kultur som forskaren befinner sig i. Så att vända sig till vetenskapen för en 
entydig och accepterad definition är nog inte möjligt. Inte heller i den praktik 
vi studerat ser vi någon enighet. Kanske är styrkan och svagheten med begrep-
pet hållbar utveckling att olika individer eller grupper kan skapa sin egen bild 
och förståelse?
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Hållbar utveckling – allt eller inget?
Vi har publicerat en studie av förändringen från miljöledning till hållbarhets-
ledning i några svenska kommuner. I studien visade vi hur kommuner hade 
valt att utvidga sina miljöledningssystem med främst sociala frågor och börjat 
tala om hållbarhetsledning. Vi såg att miljöfrågorna, som tidigare ofta han-
terats i separata system, i allt större utsträckning integrerades i den centrala 
verksamhetsstyrningen. Likaså att de kommuner vi studerat insett vikten av 
att ha en helhetssyn i sin styrning där integration av olika perspektiv är en 
förutsättning. Vi la också märke till att kommunerna i allt större utsträckning 
hade vidgat sina perspektiv från att främst ha hanterat den egna kommunorga-
nisationen till att även innefatta intressenterna i det nära geografiska området 
(till exempel invånare, företag, intresseorganisationer). Kommunerna såg detta 
utökade ansvarstagande och integrering som en viktig utgångspunkt i arbetet 
för en hållbar utveckling. En av granskarna av studien reagerade på detta och 
skrev: ”Är allt som är bra hållbarhet? Men då är det väl ingenting?” Detta var 
en bra men jobbig synpunkt för oss.

Sett över tiden har hållbar utveckling genomgått en förändring i sin prak-
tiska innebörd inom svenska kommuner. Den mest citerade och använda de-
finitionen av hållbar utveckling, från Brundtlandkommissionen, publicera-
des �987. I och med FNs världskonferens om miljö och utveckling i Rio de 
Janeiro �99� antogs den så kallade Riodeklarationen där �7 grundprinciper 
för miljö och utveckling fastställdes (till exempel försiktighetsprincipen). Vid 
denna konferens antogs även handlingsprogrammet Agenda ��, som ger väg-
ledning om vilka frågor som är viktiga i strävan för en hållbar utveckling. 
Grunddokumentet inkluderar såväl ekologiska som sociala och ekonomiska 
aspekter i begreppet hållbar utveckling. Under �990-talet blev Agenda �� po-
pulärt i svenska kommuner. För kommunernas del innebar det i många fall 
att utveckla lokala handlingsplaner, formulera olika strategier och att avsätta 
resurser för samordning av det arbete som skulle rymmas inom ramen för 
Agenda ��. I praktiken kom Agenda �� att domineras av miljöperspektivet, 
då Agenda �� främst handlade om att bedriva projekt för att minska den ne-
gativa miljöpåverkan som kommunorganisationerna, den lokala industrin och 
kommuninvånarna gav upphov till. De ekonomiska och sociala perspektiven i 
hållbar utveckling fick litet eller inget utrymme. 

I de kommuner vi har följt kan vi se att Agenda ��-aktiviteterna ofta upp-
fattades som något som gjordes vid sidan av den ordinarie verksamheten och 
som inte hade så stor förankring eller stöd i kommunledningen. Därför sökte 
flera Agenda ��-samordnare efter något som skulle ge deras arbete högre legi-
timitet och som skulle få högre prioritet i organisationerna. Många uppfattade 
standardiserade miljöledningssystem som ett möjligt verktyg för att lyfta in 
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miljöfrågorna på kommunledningens agenda. Standardiserade miljölednings-
system (utformade enligt kriterierna i den internationella standarden ISO 
�400� eller EU-förordningen EMAS) bygger på att arbeta strukturerat med 
miljöfrågor i syfte att ständigt förbättra organisationens miljöprestanda. Det 
innebär i korthet att göra nulägesanalyser, utforma kortsiktiga och långsiktiga 
mål samt att följa upp arbetet. Miljöledningssystem kom i många kommuner 
att bli ett sätt för Agenda ��-samordnarna att operationalisera kommunens 
miljöstrategier. Som vi nämnde tidigare har flera kommuners miljölednings-
system under senare år vidgats till att även innefatta det sociala perspektivet 
i hållbar utveckling, och man pratar om att man arbetar med hållbarhetsled-
ningssystem. Dessa är i många fall omarbetade eller utvecklade verksamhets-
styrningssystem där olika perspektiv och verksamheter sätts i tydligare relation 
till varandra jämfört med tidigare stuprörstänk.

I samma period som miljöledningssystem blev allt vanligare gjorde staten 
satsningar för att kommunerna skulle arbeta mer för hållbar utveckling. Detta 
gjordes genom Lokala investeringsprogram (LIP) där kommunerna kunde 
söka medfinansiering till lokala projekt för att stärka den lokala ekologiska 
hållbarheten. Det handlade ofta om (ut)byggnad av fjärrvärmesystem, biogas, 
naturbevarande projekt etc. LIP följdes senare av Klimatinvesteringsprogram 
(Klimp) som byggde på samma principer, men som var mer riktat mot projekt 
och investeringar som gynnade klimatarbetet i kommunerna. I samma anda 
driver Energimyndigheten sedan ett antal år programmet ”Uthållig kommun” 
där kommuner coachas i omställning till ett minde klimatpåverkande ener-
gisystem. Alltså ytterligare ett exempel på mer specialiserade och avsmalnade 
initiativ som lanseras som hållbarhetssatsningar.

Vi kan alltså se två helt olika utvecklingar när det gäller strategier för håll-
bar utveckling i de kommuner vi studerat och varit i kontakt med. Den första 
handlar om att man vidgar sina perspektiv genom att ta in flera dimensioner 
av hållbar utveckling och poängterar vikten av helhetssyn. Den andra utveck-
lingen vi ser är att hållbarhetssatsningarna får ett smalare innehåll. Det är in-
tressant att notera att samma kommun kan arbeta med initiativ inom bägge 
typerna. Detta kan förstärka bilden av att hållbar utveckling kan vara allt eller 
inget och kanske riskerar det att användas allt för brett och därmed tappa sin 
styrka.

Kommunens roll i det hållbara lokalsamhället
Trots att svenska kommuner ofta har varit väldigt aktiva i byggandet av det 
hållbara lokalsamhället finns det frågetecken kring vilka roller en kommun kan 
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ha i detta arbete och hur kommunen gör mest nytta.  Kombinationen av det 
komplexa kommunala uppdraget och det hållbara lokalsamhällets svårbestäm-
barhet leder till att kommunen har en mångfacetterad och ibland konfliktfylld 
roll. Kommunernas kärnuppdrag är att tillgodose medborgarnas behov. I detta 
ligger även att ge medborgarna förutsättningar för att kunna agera på ett lång-
siktigt och hållbart sätt. Då gäller det att inte bara de kommunala organisa-
tionerna har internt fungerande rutiner och strategier utan att kommunerna 
har beredskap och strategier för att underlätta för såväl medborgare som lokala 
företag att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Eftersom det är politiken 
som styr vilka frågor som ska prioriteras i olika mandatperioder, kan det hända 
att hållbarhetsfrågorna får olika tyngd under olika politiska ledningar. I en del 
fall har vi sett att detta har påverkat möjligheterna till att arbeta med hållbar 
utveckling i ett långsiktigt perspektiv. I andra kommuner har vi sett en tydlig 
politisk enighet kring hållbarhetsfrågorna, och detta har lett till att kommu-
nerna har lättare att göra långsiktiga satsningar inom detta område. 

Vi vill nu uppehålla oss en stund kring kommunens olika roller i det håll-
bara lokalsamhället och fundera över vilka möjligheter en kommun har att 
påverka samhällsutvecklingen inom detta område. I figuren nedan ger vi några 
förslag på roller som vi stött på. Kommunen kan ses som en ädelsten där varje 
slipning motsvarar en roll; och likt ädelstenen är det många välslipade ytor som 
tillsammans ger briljansen! Vi gör inte anspråk på att diskutera alla tänkbara 
roller och menar inte heller att alla kommuner kan anta alla roller.

 

Kontrollant  

Politiker 
Köpare  

Coach  

Föredöme  

Marknadsaktör  
Företrädare  

Figur 1. Exempel på några roller kommuner kan ta i det hållbara lokalsamhället
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Till att börja med kan vi konstatera att vissa roller kommer av att kommunens 
verksamhet till stor del styrs av lagar och förordningar (som i miljösamman-
hang bland annat handlar om att utfärda riktlinjer, kontrollera företag etc.). 
Andra är mer självpåtagna (frivilliga) roller och kan därför utformas lite friare. 
Dessa roller handlar i många fall om att visa på gott föredöme och skapa för-
troende gentemot andra aktörer i samhället samt att stötta och samarbeta med 
dem. Kommunorganisationen har här stora möjligheter att agera kunskaps-
bank och mötesplats för olika aktörer i samhället. Kommunen kan alltså agera 
i så vitt skilda skepnader som kontrollant, inspiratör, marknadsaktör, coach 
etc. Vilka roller som en enskild kommun väljer att ta varierar och beror på en 
mängd olika faktorer som ambitioner, resurser, kunskap, politiskt styre. Vi har 
också sett exempel på en mängd olika kombinationer av roller. 

Ett breddat perspektiv på hållbarhetsarbetet kan betyda att kommunerna 
agerar och påverkar inom områden som traditionellt varit dominerade av den 
privata sektorn. Från näringslivshåll framförs också kritik mot att kommu-
nerna agerar på miljödrivna marknader och därmed konkurrerar ut företag. 
Vilka möjligheter/hinder finns i detta?  

Hur mycket och på vilket sätt kan och ska en kommun egentligen påverka 
invånarna att göra ansträngningar för hållbar utveckling? I en kommun som 
vi har studerat under en längre tid har man till exempel satt upp mål för så-
väl kommunanställda som medborgare inom jämställdhet för att försöka öka 
andelen pappor som tar ut föräldraledighet. Man har även satt koldioxidmål 
för både verksamhet och medborgare. Den här typen av mål kan vara svåra att 
följa upp och det är även svårt för kommunen att påverka utfallet av målet. 
Dock visar dessa mål att det finns en vilja och en ambition som skulle kunna 
ha en inverkan på medborgarna. I en annan kommun som vi har studerat har 
riktade insatser gjorts i särskilda geografiska områden för att främja integration 
och välfärd. Där har det allmännyttiga bostadsbolaget tillsammans med ett 
flertal förvaltningar och myndigheter (exempelvis Polisen) ingått samarbete 
för att styrka områdenas identitet, minska brottslighet samt öka den sociala 
tryggheten. 

Det är uppenbart att kommunorganisationen har en unik roll och har en 
möjlighet att påverka strävan mot en hållbar utveckling positivt. Många kom-
muner tar den utmaningen på största allvar. Kommunerna kan inte tvinga 
medborgare eller företag att göra något utöver det som är lagstadgat, men dä-
remot kan de uppmuntra, stötta och aktivt driva utveckling. 
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Utmaningar
Vägen mot det hållbara lokalsamhället är både lång och krokig. Kommunen 
som aktör står inför ett stort antal utmaningar som kanske behöver innebära 
omprioriteringar och utvecklande av roller man inte haft tidigare. En avgö-
rande fråga är om det som gjorts tidigare och planeras i framtiden är tillräckligt 
och går snabbt nog. Ofta beskylls olika satsningar på hållbar utveckling för att 
enbart leda till små, inkrementella förbättringar medan de mer omvälvande, 
radikala förändringarna uteblir. Ytterligare en fråga är om de föreslagna åtgär-
derna och satsningarna är de rätta och kommer att bli långlivade och få avsedd 
effekt. Här kanske kommunen har en något annorlunda roll eller en annan 
möjlighet. De om några borde ha modet att misslyckas, för även ur misslyck-
andet går det att lära sig mycket användbart. 

Var kan då den enskilda kommunen göra störst nytta för det hållbara lo-
kalsamhället? Något vi ofta slås av när vi arbetar med organisationers hållbar-
hetsarbete är att de allra flesta har en ambition att arbeta med sådana frågor. 
Men påfallande ofta så är man inte villig att låta hållbarhetsarbetet påverka 
den egna kärnverksamheten. Det borde vara en självklarhet att en bank låter 
hållbarhetsarbetet påverka hur man placerar pengar och ger råd till kunder; att 
en biltillverkare låter utformningen av själva bilen påverkas och följaktligen 
att en kommun låter det kommunala uppdraget och alla dess roller påverkas. 
Kärnverksamheten måste komma först!

En annan utmaning är att ingen organisation ensam kan genomföra stora 
radikala förändringar. Samverkan med andra aktörer är en förutsättning och 
kommunerna bör därför söka olika former av allianser. Vilka dessa är beror på 
vilka frågor som är i fokus och olika partnerskap behövs inom olika områden. 
Dessa allianser kan också bidra till att öka uthålligheten och långsiktigheten 
i olika satsningar. Ett utmärkt exempel på detta är utvecklingen av biogas i 
Östergötland som har krävt samverkan mellan olika delar av en och samma 
kommun, mellan olika kommuner, kommunala bolag, privata företag, allmän-
heten, universitet etc. 

Biogasen kan också exemplifiera den sista utmaningen: att fokusera eller 
profilera kommunens satsningar. I det experimenterande som behövs är det tro-
ligen bra att alla inte gör samma sak utan att kommunen väljer ut något eller 
några områden som den kan bli ledande inom och inspirera andra att ta efter.

För att sammanfatta våra reflektioner kring kommuners möjligheter och 
ansvar att arbeta för en hållbar utveckling kan vi konstatera att kommunerna 
är nyckelaktörer. Det handlar till stor del om att ha mod. Mod att finna nya 
vägar för att övervinna hinder. Mod att misslyckas. Mod att ifrågasätta sina tra-
ditionella roller och att våga gå utanför de traditionella ramarna och engagera 
sig i sådant man inte är tvingad att arbeta med.
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Gissur Ó Erlingsson 

Den stora utmaningen 
Folkrörelsepartiets borttynande – men därefter?

Inledning
Mats Bäck och Tommy Möller (�003) gör ett viktigt påpekande: Den ständigt 
uppblossande debatten om partiernas kris är perspektivlös. Åtminstone sedan 
�960-talet har forskare och tävlat om att oroa sig för partiernas framtid. Därför 
bör man ta larmrapporter om sjunkande interndemokrati och minskad väljar-
kontakt med en nypa salt. Som Jan Teorell (�998 s. 34�) uppmärksammar, 
saknas nämligen undersökningar av hur partiernas interndemokrati fungerade 
förr i tiden. Teorell beskriver problemet i termer av en ”nostalgisk synvilla”:

… först [postulerar forskarna] ett ursprungligt idealtillstånd, 
en interndemokratins lustgård; sedan jämförs detta med den 
för demokratin så nedslående nutiden, varpå slutsatsen att 
det blivit sämre blir ofrånkomlig […] Idag är det fler än för 
30 år sedan som inifrån kräver förbättrad interndemokrati i 
partierna. Av detta dras den felaktiga slutsatsen att den inter-
na demokratin har försämrats. Men i själva verket kan alltså 
den interna demokratin i partierna rent av vara bättre än förr 
– om än inte fullt så bra som medlemmarna nu skulle önska 
(Teorell �998 s. 344f ).

Jag delar dessa uppfattningar. Det betyder dock inte att vi ska luta oss tillbaka 
och avhålla oss från att kritiskt studera tillståndet i partierna. Bara att man ska 
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undvika historie- och perspektivlöshet. I det följande driver jag därför argu-
mentet att de svenska partierna – kanske inte nu, kanske inte i morgon, men 
förhållandevis snart – står inför ett avgörande vägskäl. Ska man välja strategin 
att försöka (åter)skapa bilden av sig själva som folkrörelsepartier, eller om-
famna utvecklingen mot att bli allt mer kampanj- och väljarorienterade? 

Hälsotillståndet i den lokala demokratin
Ett sätt att angripa frågan om partiernas hälsotillstånd är att rikta blicken mot 
deras verksamhet i kommunerna. Det är trots allt här som partiernas regel-
bundna medlemsaktivitet äger rum. Det är också här som den vardagliga, di-
rekta kontakten med medborgarna sker. Den fråga som vägleder den fortsatta 
framställningen är: Vem eller vilka har egentligen makten över den politiska 
inriktningen i kommunerna? Svaret på denna fråga ger oss möjlighet att säga 
något initierat om hur förankrad och demokratiskt legitim svensk kommun-
politik är, samt om hur maktförhållanden inom partierna ser ut. För att be-
svara frågan, har jag sökt igenom den relevanta litteraturen. Därigenom har tre 
teman utkristalliserats; teman som också strukturerar detta avsnitt:

Gräsrötternas relation till lokal partiledning och förtroendevalda
Hur är makten fördelad mellan olika medlemskategorier och mellan par-
tiorganisation och fullmäktigegrupp?

Fullmäktiges relation till styrelse och nämnder
Vem har initiativet över politikens utformning: fullmäktige, nämnder 
eller styrelse? Vilket inflytande har fritidspolitiker i förhållande till dem 
som är hel- och deltidsarvoderade?

�olitikens relation till förvaltningen 
Vem har initiativet över utformningen av politikens inriktning: politiker 
eller tjänstemän?

Gräsrötternas relation till lokal partiledning och förtroendevalda
Om nu – som regeringsformen stipulerar – all makt utgår från folket, hur 
lyhörda är egentligen partierna för väljarnas krav och synpunkter? I undersök-
ningen Jag hör av mig … (�004 s. ��) instämmer endast �� procent med påstå-
endet ”Om jag försöker påverka politiken i min kommun tror jag det ger resul-
tat”. Hela 63 procent tror att det inte skulle ge något resultat om de ansträngde 
sig för att försöka påverka kommunpolitiken. Partiernas svaga ställning bland 
medborgarna bekräftas av Medieakademins Förtroendebarometer.. Sedan �997 
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har partierna rankats lägst eller näst lägst (partierna och EU-kommissionen 
har växlat mellan dessa positioner) av de institutioner som betygsatts (<www.
medieakademin.se>).� Detta är sannerligen inga goda nyheter för dem som fö-
reträder en demokratisyn där utgångspunkten är att partierna bör vara lyhörda 
för medborgarnas uppfattningar. 

Förtroendebarometerns frågor är formulerade för den nationella nivån, 
men läget är inte bättre när det kommer till medborgarnas förtroende för kom-
munpolitiker. I Jag hör av mig … (�004 s. 4�) framkommer att 4� procent av 
medborgarna anser att kommunpolitiker inte lyssnar till de synpunkter som 
folket för fram. 39 procent anser att kommunpolitikerna inte ens är ärligt in-
tresserade av medborgarnas allmänna bästa. Medborgarna tycker alltså inte att 
det är särskilt lätt att få gehör för sina synpunkter. Tar vi hänsyn till resultaten 
ovan, är det okontroversiellt att beskriva kanalen mellan icke-medlemmar och 
svenska partiorganisationer som tämligen igenslammad.� 

Detta behöver inte vara ett stort problem i en representativ demokrati om 
partierna har en levande intern demokrati. Låt oss därför ta klivet in i par-
tiorganisationerna och ta reda på huruvida partierna har internt fungerande 
procedurer för beslutsfattande, så att partiets beslut åtminstone uppfattas som 
legitima bland deras egna medlemmar. En första fråga att ta itu med är därför: 
Vilken möjlighet har vanliga, det vill säga icke-förtroendevalda medlemmar, 
att utöva inflytande över den politik som partierna för lokalt? 

Större delen av den lokala partiverksamheten kretsar kring kommunpoli-

� Den fråga man har fått svara på är ”Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket föl-
jande institutioner och verksamheter sköter sitt arbete?”. Universiteten toppar förtroendeli-
gan med betyget 7� för �006. Samma år låg partierna sist med betyget �6. Jämfört med de 
nio andra institutionerna som betygsatts klarar sig partierna remarkabelt dåligt.

� Detta bekräftar bilden från mätningarna av förtroendet för kommunpolitiker i Västsverige 
från �99� (”Väst-SOM”) som t.ex. Möller (�000 s. 37ff) och Bäck (�000 s. ��f ) åter-
ger, där 3� procent av intervjupersonerna ansåg att kommunstyrelsen skötte sin uppgift 
ganska dåligt eller mycket dåligt. När kommunpolitikerna dessutom jämfördes med 
tolv andra yrkesgrupper hamnade ”kommunens politiker” på näst sista plats – i samma 
klass som de då så skandaliserade bankdirektörerna, vilket fick Henry Bäck att skriva: 
”[k]ommunpolitikerna intog med andra ord positionen som ’småtjuvar’”. Efter en viss 
förtroendeuppgång �99�, rasade förtroendet åter i �996 års mätning: av �� samhällsinsti-
tutioner som betygsattes fick kommunstyrelserna allra sämst betyg (Holmberg och Weibull 
�997 s. 8�; jfr Johansson med flera [�00�: �0�]) där kommunpolitikerna enbart klarar 
sig bättre än landstingspolitiker och sistaplatsens ”politiska partier” i allmänhet). Detta 
mönster för den svenska lokala politiken förefaller avvika från det internationella mönstret. 
Förtroendet tenderar nämligen generellt sett att vara högre för lokala politiker och insti-
tutioner än för nationella dito i andra jämförbara länder. Ett skäl till den speciella svenska 
situationen diskuteras av Urban Strandberg (�996) som menar att svenska kommunpoli-
tiker ofta orättfärdigt blir skuldbelagda för vad rikspolitiker gör och inte gör, och att detta 
åtminstone delvis hänger samman med oklara ansvarsförhållanden och det konstitutionellt 
oklara kommunala självstyret.
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tiken, fullmäktigegruppernas arbete (dagordningar för fullmäktige, nämnder 
och styrelser). Det innebär att risken är, som Gullan Gidlund och Tommy 
Möller (�999: 67) påpekar, att partiverksamheten sköts av ett fåtal arvoderade 
förtroendevalda som har tid att sätta sig in i frågorna. Risken med detta är att 
besluten som ligger till grund för partipolitiken inte når ut till övriga medlem-
mar. 

Märk här att samtidigt som forskare och offentliga demokratiutredningar 
pläderar för att fler uppdrag måste skapas i kommunerna för att öka anta-
let förtroendevalda, har verkligheten varit motsträvig. Antalet nämnder och 
uppdrag har minskat. Uppdragskoncentrationen har ökat, och hel- och del-
tidsengagerade fått många fler uppdrag i förhållande till fritidspolitikerna. Stig 
Montin (�004) och Magnus Hagevi (�999) menar att detta inneburit att en 
professionalisering av kommunpolitiken har ägt rum. En professionalisering 
behöver dock inte nödvändigtvis implicerar brist på interndemokrati – så länge 
som partiernas interna beslutsfattande fungerar legitimt. 

Är då det interna beslutsfattandet legitimt? Här målar Stig Montin (�004 
s. 6�) upp en dyster bild. I allmänhet är det fullmäktigegrupperna, kommun-
styrelse och nämnder som formar kommunpolitiken. Kopplingen mellan full-
mäktigegruppen och partiets formella medlemsorganisation är svag. Ett glapp 
finns sålunda mellan å ena sidan det aktiva toppskikt som formar partiets kom-
munpolitik och medlemmarna å den andra. Montins resonemang bekräftar 
Henry Bäcks (�000) resultat. Bland annat bedömer fullmäktigeledamöter att 
partiorganisationernas inflytande över budgetprocessen sjunkit mellan åren 
�980 och �993. Den politik som partierna för i fullmäktige behöver därför 
inte vara särskilt förankrad bland partimedlemmarna, vars främsta påverkans-
kanal är partiorganisationen. Ju större glappet är mellan fullmäktigegruppen 
och medlemsorganisationen, desto mer riskerar den demokratiska förankring-
en att brista. 

Gullan Gidlund och Tommy Möller (�999: 48, 60f ) når liknande slut-
satser. De konstaterar att partiorganisationernas möten traditionellt har va-
rit de vanliga medlemmarnas viktigaste forum när det gäller att ta ställning i 
politiska frågor. Dessa möten har också haft en legitimerande funktion som 
forum för förankring av ställningstaganden och förankring av den politik som 
partiet driver i fullmäktige. Författarna menar att man på goda grunder kan 
ifrågasätta huruvida mötena fortfarande fyller dessa funktioner. Aktiviteten i 
de lokala partiorganisationerna har sjunkit rejält under de gångna decennierna. 
De drar därför slutsatsen att politiska partiers kanalfunktion hamnat i kris och 
hävdar att partiernas lokalorganisationer knappast längre kan betraktas som 
vitala demokratiska mötesplatser. Sett till det existerande kunskapsläget verkar 
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sålunda makten att formulera lokalpolitiken vara samlad hos ett mindre antal 
aktiva förtroendevalda inom de etablerade politiska partierna. 

Fullmäktiges relation till styrelse och nämnder: var fattas besluten?
Kommunfullmäktige är det enda kommunala organ som medborgarna själva 
väljer. Den representativa demokratins princip finns dessutom uttryckt i reger-
ingsformen, nämligen att beslutanderätten i kommuner utövas av valda för-
samlingar (RF �:7). Men hur ligger det egentligen till? I vilken formell politisk 
institution i kommunerna (om man jämför fullmäktige å ena sidan och styrelse 
och nämnder å den andra) fattas de viktiga politiska besluten? Och relaterat 
till denna fråga, hur stark är egentligen fritidspolitikernas position gentemot 
hel- och deltidsarvoderades?

Låt mig en gång för alla slå tillbaka myten att debatten om fullmäktiges 
betydelse och dess relation till andra kommunpolitiska organ skulle vara ny. 
Stig Montin (�006a s. 8f ) visar att den påstådda försvagningen av kommun- 
och landstingsfullmäktige i förhållande till de förvaltande och verkställande 
organen debatterats åtminstone under en 40-årsperiod. 

Debatten om fullmäktiges påstått minskade betydelse överlappar i många 
avseenden debatten om förhållandet mellan fritidspolitiker och hel- och del-
tidsarvoderade. Flera undersökningar visar att många förtroendevalda upple-
ver ett stort avstånd mellan fritidspolitiker och hel- och deltidspolitiker (till ex-
empel SOU �00�:48). I grunden handlar denna debatt om en inflytandeklyfta 
mellan fritidspolitiker och hel- och deltidspolitiker. Ungefär hälften av alla för-
troendevalda menar att kommunalråden har för stort inflytande på kommun-
politiken (SOU �00�:48, s. �40). Detta upplevs som ett demokratibekymmer. 
Exempelvis uppmärksammade Demokratiutredningens (SOU �000:�, s.��0) 
slutbetänkande detta när de slog fast att ”[v]i måste bryta koncentrationen av 
makt till ett fåtal förtroendevalda …” Just på grund av detta – till exempel att 
formella beslut som fattas i fullmäktige redan är beslutade under berednings-
stadiet, att man sällan går utanför fastslagen dagordning eller att fullmäkti-
geledamöter upplever fullmäktige som ett transportkompani – har reformer 
gjorts för att stärka kommunfullmäktige. Bland reformerna märks till exem-
pel utlokalisering av sammanträden till kommundelar, offentliga frågestunder, 
särskilda beredningsgrupper och utskott samt ändrad nämndorganisation och 
öppna nämndssammanträden. Men förnyelsen har inte haft några gynnsamma 
effekter. Stig Montin (�006a s. 9) formulerar det hela krasst: 

Fullmäktiges roll framstår som lika svag i början av �000- 
talet som under tidigare perioder. Fullmäktigeledamöter  
anser i allmänhet att den politiska makten i kommunerna 
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och landstingen är koncentrerad till ett fåtal, att fullmäktige 
är ett forum för beslut som redan är avgjorda och att full-
mäktiges inflytande bör bli större. 

Petter Wrennes (�997) undersökning av kommunstyrelseordförande illustrerar 
bland annat hur kommunstyrelsens ledamöter utövar sin makt utanför de for-
mella politiska arenorna. Wrennes respondenter är eniga om att det är hos det 
fåtal som befinner sig i kommunstyrelsens utskott som den egentliga makten i 
kommunerna är samlad. 

Sammantaget ger den befintliga forskningen skäl att tro att de viktiga po-
litiska besluten fattas i styrelser och nämnder snarare än hos folkvalda kom-
munfullmäktige. Hit hör också det faktum att forskningen uppmärksammat 
att en maktkoncentration existerar i kommunerna. Fritidspolitikerna har li-
tet inflytande och makten samlas hos hel- och deltidspolitiker. Kärnfrågan är 
emellertid hur dessa förhållanden ska värderas demokratiskt. Följande torde 
vara en okontroversiell ståndpunkt: Om det finns ett utbyte av personer som 
ingår i maktnätverken, och om dessa nätverk är hyggligt socialt representativa, 
behöver maktansamlingen inte spela någon större roll. Däremot, kan det vi-
sas att partiernas och kommunernas elitnätverk är socialt homogena och/eller 
svåra för nya personer att forcera, finns det anledning att vara orolig. 

Accepteras dessa bedömningsgrunder, bör man bli oroad över Thorbjörn 
Nilssons (�00� s. �8) verklighetsbeskrivning. Svenska lokala eliter är nämlig-
en mer exklusiva än de som finns i till exempel USA och Nederländerna. 
Elitnätverken i Sverige är inte socialt representativa vad avser kön, ålder ej hel-
ler etnisk och social bakgrund. Dessutom är de svårare att få tillträde till som 
nykomling (liknande slutsatser återfinns i Maritta Soininen och Nils Etzler 
�006). Lägg därtill att de svenska elitnätverken funnits längre på sina poster 
än lokala eliter i jämförbara länder (Olof Petersson med flera �996 s. ��7). 
Om dessa förhållanden är korrekta, måste koncentrationen av makt till styrelse 
och nämnder, samt till hel- och deltidsarvoderade, ses som ett demokratiskt 
problem.

�olitikens relation till förvaltningen
Lokalpolitikernas beroende av kommunala tjänstemän är stort. Vid �990-ta-
lets början konstaterade Agneta P Blom (�994) att det finns en obalanserad re-
lation mellan förvaltningschefer och politiker på kommunal nivå och menade 
att den senare kategorin befinner sig i ett underläge. Även senare forskning 
stöder tesen om att tjänstemännen har skaffat sig en allt starkare ställning. I 
Makten och möjligheten … (�00� s. ��) konstateras exempelvis: 
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Tjänstemän med hög utbildning och lång erfarenhet har ett 
kunskapsövertag inte minst i förhållande till fritidspolitiker. 
Till detta kommer att ledande tjänstemän inom olika sek-
torer kan hänvisa till speciallagstiftning och olika former av 
myndighetsföreskrifter för att få en inflytelserik position.

Sedan �990-talets första hälft har forskare och samhällsdebattörer uppmärk-
sammat att det skett en maktförskjutning – från politiker till tjänstemän. 
Det politiska inslaget i besluten om kommunens service påstås ha försvagats. 
Det politiska inslaget i den kommunala organisationen har också försvagats. 
Politiker sägs ha begränsat inflytande över kommunens verksamhet och de 
avgörande besluten om kommunens service fattas istället allt oftare på tjänste-
mannanivå (till exempel Pierre �99� s. 99). Detta kan ses som fortsättningen 
på en långsiktig trend: Allt sedan kommunsammanläggningarna �96�–�974, 
då den kommunala förvaltningen professionaliserades och antalet tjänstemän 
växte3, har tjänstemännens politiska betydelse stärkts. Detta har inneburit att 
relationen mellan politiker och tjänstemän kommit att bli föremål för både 
akademisk och offentlig debatt. 

Tesen om förvaltningens politiska betydelse får starkt stöd i forskningen. 
När Henry Bäck (�000 s. 40f ) jämför åren �980 och �993, visar det sig att 
fullmäktiges ledamöter bedömer det som att den centrala förvaltningen fått en 
kraftigt ökad betydelse i budgetprocessen. Stig Montin (�004 s. 88) spetsar till 
det genom att skriva: ”[A]tt vara fritidspolitiker är att sitta i sammanträden och 
ta ställning till förslag som utarbetats av tjänstemän”. I en relativt färsk studie 
säger dessutom över hälften (hela �8 procent!) av fullmäktigeledamöterna att 
deras roll i beslutsfattandet är begränsat till att granska tjänstemännens förslag 
– och nästan hälften uppfattar att tjänstemännen ofta agerar på förtroendeval-
das ansvarsområden (Makten och möjligheten … �00�). Sammantaget verkar 
det finnas belägg för misstanken om starkt tjänstemannainflytande ute i kom-
munerna, d.v.s. att tjänstemännen så att säga ”äter sig in” på det inflytande som 
politiker skulle kunna ha över kommunpolitiken. 

Förhållandet mellan politiker och tjänstemän nyanseras dock av somliga 
i debatten. En del påstår att politiker i allmänhet är i ett underläge gente-
mot starka tjänstemän, men hel- och deltidspolitikerna samverkar med högre 
tjänstemän, med följden att den lokala politikereliten och chefstjänstemännen 

3  Antalet kommunala tjänstemän ökade från att ha varit ca 60 000 på �960-talet till att 
bli uppemot det dubbla �980. Som följd av kommunsammanslagningarna minskade det 
totala antalet förtroendeuppdrag i kommunerna från ca �86 000 till 83 000. Som Petter 
Wrenne (�997) mycket riktigt påpekar innebar detta naturligt nog att kvoten politiker per 
tjänsteman minskade kraftigt. Intuitivt torde utvecklingen ha bidragit till att stärka tjänste-
männens relativa position gentemot politikerna. 
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frikopplar sig från fritidspolitikerna. Denna bild får stöd av Magnus Hagevis 
(�999 s.76) resultat: tjänstemännen – tillsammans med hel- och deltidspoliti-
ker – har successivt tagit över uppgifter från fritidspolitikerna. Om den senare 
bilden är den mer korrekta, stöds också den övergripande bilden som tonat 
fram ovan. Det verkar troligt att en maktkoncentration finns i lokalpolitiken 
– såväl inom partierna som inom kommunen. Denna makt är koncentrerad 
till nätverk bestående av ledande politiker i styrelse och nämnder samt kom-
mun- och förvaltningschefer.

Sammanfattning
För den som är insatt i svensk kommunforskning kommer knappast de en-
skilda resultaten ovan som några nyheter. Sättet som jag har strukturerat dem 
bidrar dock till att ge insikter utöver summan av delarna. En helhetsbild tonar 
fram som borde få oss att ställa kritiska frågor om hur demokratiskt legitim 
svensk kommunpolitik i själva verket är. 

Min poäng visualiseras med cirklarna i högermarginalen. En helt tom 
cirkel ska ses som hela det abstrakta/teoretiska, potentiella inflytandespann en 
vanlig kommuninvånare har i ett perfekt fungerande – visserligen utopiskt 
och ouppnåeligt – direktdemokratiskt system. Den svarta punkten som växer 
i samband med sammanfattningen av varje dimension är det teoretiska ”delin-
flytande” som minskar för medborgare och partimedlemmarna i samband med 
att var och en av slutsatserna presenteras. 

Figur 1. Var finns den lokala makten och hur stort är det lokalpolitiska manöverutrymmet?

1. Relationen mellan gräsrötter och de förtroendevalda
Medborgare upplever att partierna inte är intresserade av deras syn
punkter. I en particentrerad representativ demokrati behöver detta 
emellertid inte uppfattas som ett problem, givet att partierna har 
fungerande interna besluts och förankringsprocesser. De få studier 
som gjorts på området väcker frågetecken för hur välfungerande 
sådana processer är. Makten att formulera politiken är samlad hos 
fullmäktigegruppen, ja, t.o.m. i fullmäktigegruppens toppskikt (kom
munalråden och nämndgruppledarna/ nämndordföranden). Den 
vanlige medlemmens möjligheter att påverka politikens inriktning är 
begränsade. 

2. Fullmäktiges relation till styrelse och nämnder: vad vet vi? 
Den befintliga forskningen har sedan flera decennier tillbaka nått 
slutsatsen att det knappast är i fullmäktige som viktiga politiska beslut 
fattas, de fattas i styrelse och nämnder, eller – ur demokratiskt hän
seende ännu mer bekymmersamt – vid informella korridorförhand
lingar mellan individer ur slutna sociala nätverk. I vilken utsträckning 
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informella förhandlingar, vid sidan om ordinarie möten, avgör politi
kens inriktning, vet man dock alldeles för lite om. Till denna bild hör 
att fritidspolitiker har litet inflytande och att huvudinflytandet över 
lokalpolitiken är samlat hos hel och deltidspolitiker. Återigen ska vi 
komma ihåg att toppskikten inom lokalpolitiken förefaller vara socialt 
homogena och svårforcerade för nykomlingar, särskilt om de inte 
delar toppskiktets sociala bakgrund.

3. Relationen mellan politiken och förvaltningen
Det är ställt utom allt tvivel att tjänstemän har potential att utöva stort 
politiskt inflytande. I vilken utsträckning denna potential utnyttjas är 
dock en öppen fråga, och sannolikt varierar tjänstemannainflytandet 
från kommun till kommun beroende på personfaktorer och politisk 
kultur. En generell bild som framträder i forskningen är emellertid 
att hel och deltidspolitikerna samverkar med högre tjänstemän så att 
dessa – makt- och inflytandemässigt – frikopplar sig från fritidspoliti
kernas inflytande. Detta stärker intrycket av att kommuner är politiska 
organisationer där en stor del av dagordningskontrollen och förmåga 
till politiskt inflytande koncentreras till organisationens toppskikt.

Detta är ingen uppbygglig läsning för den som vurmar för lokal närdemokrati. 
Inflytande- och förankringsproblemen i samband med den delegation som på-
går i kommunerna verkar vara långtgående. Resultaten manar till kritiska frågor 
om hur mycket kontroll och inflytande icke-medlemmar, postgiromedlemmar 
och partimedlemmar utan politiska uppdrag har över utformningen av kom-
munpolitiken. 

Den stora utmaningen?
Mot bakgrund av det ovan sagda finns anledning att reflektera över om, och i 
så fall hur, partierna ska anpassa sig för att de ska klara av att vara den lokala 
representativa demokratins huvudaktörer. Klart är att modellen för folkrörel-
separtiet befinner sig under press. I den internationella forskningen är man 
tämligen överens om att partiernas medlemsberoende har blivit allt mindre 
(till exempel Blyth och Katz �00� s. 40; Seyd och Whiteley �004 s. 3�8, 363). 
Jämfört med för cirka trettio 30 år sedan har …

– partierna blivit mindre beroende av medlemmarna som ambassadörer 
för partiet. Medlemmarnas roll som opinionsbildare genom dörrknack-
ning och torgmöten urholkas i takt med att partierna allt effektivare 
kan nå ut med sitt budskap med hjälp av starka personligheter via de 
stora massmedierna eller genom ren marknadsföring, det vill säga rek-
lam.
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– partierna blivit mindre beroende av medlemmarna som opinionsmät-
ningsinstrument. Om partiledningen förr behövde medlemmarna för 
att kunna skaffa sig en uppfattning om vilka stämningar som rörde sig 
bland väljarna, har detta blivit en överflödig funktion i takt med att 
opinionsmätningar och fokusgrupper kommit att hantera uppgiften på 
betydligt mer träffsäkert sätt.

– partierna blivit mindre ekonomiskt beroende av medlemmarna. Sedan 
�96� har de svenska partierna själva kunnat besluta om partistödets 
omfattning. Partierna har med tiden ökat sin finansieringsandel med 
skattepengar. Idag svarar det statliga och kommunala partistödet för 
så mycket som 70–80 procent av partiernas finansiering, medan med-
lemsavgifterna bara svarar för 4–� procent (SOU �004:��: s. 34f, 
s. 44f ).

Två huvudstrategier verkar finnas på menyn. För det första kan man sträva 
efter att restaurera folkrörelseidealet (om det nu någonsin existerat i praktisk 
politik, jfr Jan Teorell [�998 s. 340–34�]). För det andra kan man välja att helt 
överge folkrörelseidealet och anpassa sig till omvärldens krav på mer flexibla 
och lite mer toppstyrda så kallade kampanjpartier.

Låt mig börja med en diskussion om vad man kan göra för att restaurera 
folkrörelseidealet. Till att börja med kan konstateras att ett sådant projekt kan 
bli en grannlaga uppgift mot bakgrund av att endast sju procent av medbor-
garna är medlemmar i ett politiskt parti, och bara två procent på något sätt är 
aktiva (Holmberg och Oscarsson �004). Mot den bakgrunden finns knappast 
några färdiga ritningar eller blåkopior för ett komplett restaureringsprojekt, 
men väl ett par idéer värda att reflektera över. Här borde förstås höjandet av 
medlemstalen och medlemsaktiviteten vara en prioritet.

Trivialt kan tyckas, men för att få till stånd högre medlemstal handlar det 
mycket om att partierna till fullo kommer till insikt om att de faktiskt gör 
anspråk på människors värdefulla tid. De konkurrerar till exempel med arbete, 
partners och familjeliv, vänskapsrelationer, hobbyer och fritidsaktiviteter samt 
engagemang i olika slags frivilligorganisationer och enfrågerörelser. En fråga 
som partierna måste ställa sig är därför: Om vi vill höja våra medlemstal – vad 
kan vi då göra för att öka vår attraktionskraft så att folk prioriterar oss framför 
andra saker som gör anspråk på deras tid? För att få fler medlemmar, men även 
höja deltagarantalet på medlemsmöten, är det också en fråga om att se över 
hur det typiska medlemsmötet ser ut och kritiskt ställa frågor om det på dessa 
möten finns strukturella hinder eller icke-välkomnande bemötanden som kan 
avskräcka medlemmarna från att komma och få dem som trots allt är på plats 
att vantrivas med möteskulturen.

Ett komplement till en sådan, kanske plågsam, självrannsakan är förstås 
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att uppfinna nya fora och arenor för medlemmarna att mötas på. Själv är jag 
mycket nyfiken på i vilken utsträckning och på vilket sätt de lokala medlems-
organisationerna arbetar med de verktyg som internet erbjuder, men känner 
inte till någon forskning som kartlagt detta. Det är sannolikt nödvändigt för 
partierna att bygga upp mötesplatser på internet för att hantera den genera-
tionsväxling som svensk partipolitik står inför. Det är mycket tänkbart att fler 
människor, och en annan typ av människor, kan komma att åtminstone enga-
gera sig i partiernas interna lokala samtal om de själva kunde bestämma när de 
lägger ned tid på sitt engagemang. Här skulle alltså internetbaserade lösningar 
– som till exempel slutna fora där medlemmar loggar in i egenskap av icke-
anonyma användare – kunna hjälpa partierna att höja såväl medlemstalen som 
det aktiva engagemanget bland dem som redan är medlemmar.

Men om man nu inte ser folkrörelsemodellen som något ideal? Ja, då är 
den andra huvudstrategin att acceptera utvecklingen, att stilla nicka förstående 
inför det faktum att människor verkar föredra att göra andra saker med sin tid 
än att vara just partipolitiskt aktiva. När man väl accepterat detta, kan man 
släppa ambitionerna att involvera massorna i politiska beslutsprocesser, varpå 
det också blir lättare att trimma verksamheten till de krav som omvärlden har 
på partier och politiker att bland annat fatta snabba beslut, ge snabba besked 
samt agera på utomkommunala arenor utan formella mandat. Ett parti som 
gör en sådan analys behöver därför inte sörja medlemsförlusterna eller minskad 
medlemsaktivitet – snarare omfamna utvecklingen. Man behöver heller inte se 
den ökade klyftan mellan medlemsorganisationen och partigruppen som ett 
problem, och man kan till och med acceptera att mycket makt koncentreras 
till de lokala partiorganisationernas toppolitiker. Denna strategi – att resignera 
inför folkrörelseidealet och omfamna kampanjmodellen – kräver emellertid att 
vi inte accepterar att maktkoncentration och kampanjpartier har en oberoende 
negativ effekt på förtroendet för partier, politiker eller politiska beslut (alter-
nativt ska man inte acceptera analysen att förtroendebekymmer ska ses som 
ett allvarligt problem i den representativa demokratin). Vad ett kampanjparti 
däremot fortfarande kan oroa sig över, och se som ett problem, är bekymret att 
ha tillräckligt många medlemmar så att man trots allt kan rekrytera kandidater 
till de förtroendeuppdrag partiet ska besätta. Det saknas visserligen färska siff-
ror, men �998 rapporterade hela �8 procent av de lokala partiorganisationerna 
att de hade problem med att få ihop tillräckligt många kandidater vid nomi-
neringen till kommunfullmäktigevalen (siffran var �4 procent �99� och �3 
procent �979, se Gidlund och Möller �999). En institutionell tillpassning till 
kampanjpartierna som faktiskt dryftats av Sveriges Kommuner och Landsting 
är att halvera antalet fullmäktigeledamöter i kommunerna. Härvid skulle man 
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kunna komma tillrätta med problemet att få ihop tillräckligt många lämpliga 
kandidater till kommunala förtroendeuppdrag.

Så, vad avgör hur man ska ställa sig till dessa två huvudstrategier? När allt 
kommer omkring handlar frågorna om hur vi ska diagnostisera demokratins 
hälsotillstånd och om partiorganisationernas vägval om såväl människo- som 
demokratisyn (jfr Teorell �998 s. 3�3ff). En person som tycker att människor 
i grunden är politiska varelser, och menar att en förutsättning för systemets 
legitimitet är att det politiska beslutsfattandet involverar så många som möj-
ligt av dem som i slutändan berörs av besluten, tycker nog att den utveckling 
vi ser i lokalpolitiken är oroväckande och förordar reformer för att restaurera 
folkrörelsepartiet. Tycker man däremot att det är upp till var och en om man 
vill vara politiskt engagerad, att medborgerligt missnöje kan vara ett sundhets-
tecken, och tror man att vissa är bättre skickade att fatta politiska beslut än 
andra, då har man inte heller några större problem med den utveckling som 
vi kan skönja. Då kan man också utan tvekan förorda kampanjpartivarianten. 
Kampanjpartiet passar nämligen alldeles utmärkt för en så kallad konkurrens-
demokrat som definierar demokrati som en metod, ett institutionellt arrang-
emang för att uppnå politiska beslut där partier, precis som företag på en fri 
marknad för varor och tjänster, konkurrerar om väljare.
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Anna Eskilsson 

Unga med inflytande – framtidens politiker? 
Erfarenheter från projektet Barn på landsbygd

Inledning

Vi vill se barn och ungdomar som törs föra sin egen talan. 
Som deltar i viktiga beslut kring sitt liv. Som blir lyssnade 
på av vuxenvärlden och respekterade i demokratiska proces-
ser. Som vill och vet att de kan påverka det som är viktigt för 
dem där de bor!

Så skriver ledningen för projektet Barn på landsbygd. Projektet drivs av Läns-
bygderådet i Östergötland under åren �008–�0�0 med medel från Allmänna 
Arvsfonden. Det syftar till att förstå och förändra, men också bilda opinion 
om landsbygdsungdomars situation. Det är ett nationellt projekt där barn och 
ungdomar (�–�6 år) på åtta olika platser på den svenska landsbygden deltar. 
Tre av platserna ligger i Östergötland: Ekesjö i Finspångs kommun, Rydsnäs 
i Ydre kommun och Sankt Anna i Söderköpings kommun. Jag har gjort en 
uppföljning av projektet, där jag har intervjuat deltagarna om deras erfaren-
heter från projektet. I den här artikeln tar jag upp erfarenheter från projektet 
och argumenterar för att ungdomars engagemang har konsekvenser för lokal-
samhällets utveckling och möjligheterna att rekrytera människor till lokalpo-
litiken, något som har visat sig vara allt svårare. Min uppföljning har visat att 
unga engagerar sig i lokalsamhällets utveckling, om de ges möjligheter till det. 
Innan jag diskuterar hinder och möjligheter för ungas lokala inflytande behövs 
en beskrivning av projektets ambitioner och genomförande.
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Projektet har flera mål som alla går ut på att barn och ungdomar som 
grupp ska uppmärksammas och få mer inflytande över sina liv, för att kunna 
förändra den plats de bor på. Målen är att: 

– utifrån barns eget perspektiv undersöka hur åtta kommuner tillgodoser 
landsbygdsbarnens behov av barnomsorg, skola och fritidsaktiviteter 

– samla och lyfta fram goda exempel på hur landsbygdsbarnens särskilda 
behov tillgodoses i olika delar av landet och även utanför landets gränser

– medvetandegöra politiker, tjänstemän och lagstiftare på lokal, regional 
och nationell nivå om barnens situation på landsbygden

– utifrån barns eget perspektiv verka opinionsbildande kring barnens si-
tuation på landsbygden  

– visa barn och ungdomar att det finns möjligheter till demokratiskt del-
tagande och påverkan av den egna situationen.

Dessa delmål hänger nära samman. Det sistnämnda delmålet, ungas demo-
kratiska deltagande, uppfattar jag som kärnan i projektet fram till mitten av 
�009. Mest arbete har lagts ned på detta och det ger också en god grund för 
att driva de andra målen framåt. Projektet har lagt särskild vikt vid att utveckla 
ungas förmåga att påverka sin egen livsmiljö på landsbygden. De har själva 
fått komma med idéer om vad de vill förändra och sedan  har de, med stöd 
från vuxenvärlden (projektledningen, lärare, föräldrar, föreningsliv, politiker 
och tjänstemän), fått utveckla sina idéer till konkreta åtgärder. Exempel på 
sådana åtgärder är att ungdomarna har: startat fritidsgård; skaffat datorer och 
dataspel till en fritidsgård; ökat filmutbudet på biografen; startat servering vid 
filmvisningarna; anordnat en friskvårdsdag; kämpat för en större gymnastiksal 
på skolan; skapat ett lekotek där man kan låna och lämna in leksaker; käm-
pat mot höjd åldersgräns för moped; förbättrat möjligheterna för ridning, och 
så vidare.. Projektledningen har vid flera tillfällen träffat de unga i bygderna. 
Ambitionen har varit att ungdomarnas idéer ska förverkligas så snabbt som 
möjligt. Vuxna i deras närhet har hjälpt dem genom att förmedla kontakter till 
exempelvis politiker, näringsliv och föreningsliv.

I projektet Barn på landsbygd finns tre fokus, som jag ser det. Det handlar 
om landsbygdens speciella problem och möjligheter, ungas perspektiv i all-
mänhet och deras deltagande i demokrati i synnerhet. Det är en ovanlig och 
djärv kombination. Historiskt sett har ungdomars egna åsikter sällan tagits på 
allvar. Före �970-talet fanns ett uppfostrande perspektiv, då myndigheterna 
intresserade sig för ungdomarnas roll i samhällsutveckling. Därefter sågs ung-
domar ofta som en grupp med egen identitet och kultur, vars behov och kraft 
togs på allvar. Dessa perspektiv kallas för ovan- respektive underifrånperspek-
tiv. Det finns två övergripande attityder till ungdomar. Å ena sidan ses ung-
domar som ett hot att förfasas över. Konsekvensen av det synsättet är att de 
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måste anpassas och göras om. Å andra sidan ses ungdomar som ett löfte, som 
framtiden vilar på och som är friskt, nytt och oförstört. De förhärligas och för 
dem är nästan allt möjligt. Detta är naturligtvis extrema positioner och oftast 
är inställningen någonstans mittemellan. Tonvikten har också varierat över tid 
(Gullberg, Kassman och Waltersson, �009).

I projektet Barn på landsbygd har arbetet bedrivits ur ett underifrånper-
spektiv med och för ungdomarna själva. Ungas engagemang har setts som ett 
hopp om framtiden i bygder där många kurvor pekar nedåt. Synsättet har varit 
att ungdomar som ges möjlighet att påverka tar chansen och är viktiga för sam-
hället; att inte låta ungdomar delta i beslut om sin egen livsmiljö är att kasta 
bort en viktig resurs. Projektet har fångat upp de unga med stöd från vuxna 
i lokalsamhället, bland annat inom föreningslivet. Målet har varit att alla ska 
vara med i den utvalda gruppen. I praktiken har naturligtvis ungdomarnas 
personliga deltagande och engagemang varierat, som den gör i alla typer av 
grupparbeten. 

Parallellt med det praktiska demokratiarbetet har projektledningen bedri-
vit opinionsbildning genom att informera om projektet för massmedia och 
olika politiska instanser. Genom pressmeddelanden, nyhetsbrev och en egen 
hemsida har information om projektet spridits, vilket har resulterat i flera tid-
ningsartiklar och TV-inslag. Lokala tidningar har uppmärksammat enskilda 
skolors och ungdomars arbete. De unga har formulerat en skrivelse som över-
lämnades till riksdagen i juni �009. Några av de barn och ungdomar som 
hade deltagit i projektet berättade om sitt arbete för några riksdagsledamöter, 
som blev imponerade av deras vältalighet, initiativförmåga och förmåga att nå 
resultat.

De övriga målen har projektledningen tänkt lägga mer vikt vid under an-
dra halvan av �009 och �0�0. Det gäller till exempel den internationella ut-
blicken och situationen inom barnomsorg, skola och fritidssektor, där de ungas 
perspektiv ska vara centralt. Dessutom är det tänkt att opinionsbildningen ska 
förstärkas under projektets sista år. 

Att skapa engagemang – några lärdomar
Vilka lärdomar kan man dra av projektet när det gäller landsbygdens utveck-
ling i allmänhet och i synnerhet ungdomarnas delaktighet? I detta avsnitt vill 
jag lyfta fram kunskap om hur vuxna kan arbeta för ett ökat engagemang hos 
barn och ungdomar så att de ska kunna påverka den egna vardagen.

För det första har man i projektet försökt ta reda vad unga önskar sig. 
Kommunpolitiker lyfter upp landsbygden som en idyll för barn och ungdo-
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mar, men vet de egentligen vad unga önskar sig? Det frågar sig projektled-
ningen i ett nyhetsbrev från �008. Det verkar självklart att fråga de unga själva 
för att få veta vad de tycker, men ofta väljer vuxna andra vägar. Vuxna lyfter 
till exempel fram forskning om ungas åsikter och tankar, utgår från de upp-
fattningar de själva hade när de var yngre eller hur de tror att barn i deras egen 
närhet känner och tycker. Somliga tror att det är så svårt att prata med unga 
personer att de inte ens försöker. Projektet understryker istället hur viktigt det 
är att föra en dialog med de unga om vilka problem och möjligheter som de 
ser. För det andra har man i projektet haft en medveten strategi och pedagogik 
för att väcka ungas intresse. De ansvariga skriver:

Det som framträder alltmer som det mest nyskapande med 
projektet är att vi har hittat bra metoder för barn och vuxna 
att kommunicera på rättvisa villkor. Det är just formerna 
för kommunikation med barn och ungdomar som saknas 
hos vuxna. Viljan att ta del av synpunkter, tankar, idéer och 
drömmar från de unga är stor framförallt hos förtroendevalda 
och föreningsliv lokalt. Men man uttrycker svårigheter med 
att: hitta de unga, fånga de ungas intresse/engagemang och 
vinna de ungas förtroende.

När intresset är väckt har nästa steg i processen varit att, för det tredje, låta 
de unga själva driva och genomföra sina frågor. Det är kanske ännu mindre 
självklart. Vuxna som frågar unga personer om vad de önskar sig lyssnar inte 
alltid på svaren och de ungas önskemål väljs ofta bort med motiveringen att det 
saknas pengar. Egentligen handlar det om ett förhållningssätt – om att ta barn 
och ungdomars perspektiv på allvar. 

För det fjärde är det viktigt att det uppstår ett ömsesidigt förtroende mel-
lan ungdomar och vuxna. För att unga ska klara av att driva frågor själva krävs 
att de inte känner sig ensamma, utan istället får gott stöd av vuxna i sin om-
givning. Vuxenstödet får emellertid inte ta överhand, så att ungdomar inte 
längre känner ansvar och engagemang. Min uppföljning av projektet har visat 
att det är en svår, men mycket viktig balansgång. Det finns också en risk för 
att inte alla unga tar chansen, eftersom de inte är vana vid den sortens ledarstil. 
De blir passiva eller skräms bort, medan andra ungdomar eller vuxna fyller ut 
platsen (Gullberg, Kassman och Waltersson, �009). Bland de vuxna som har 
kommit i kontakt med projektet har det i allmänhet funnits en stor tillit till de 
unga. De har varit vana vid att arbeta med ungdomar och det har underlättat 
kommunikationen. Ungdomarna har uppmuntrats att påverka sådant som är 
viktigt för dem i deras egen vardag. 

För det femte är det avgörande att respektera det som de unga själva for-
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mulerar som viktigt och relevant, för att kunna väcka deras engagemang. 
Kanske har vuxna ibland en tendens att tycka att ungdomar inte förmår att 
tänka långsiktigt utan ”lever i nuet”, utan att inse att just detta kan bli grun-
den till ett starkt engagemang. Visst är LAN och Guitar Hero flugor som snart 
har passerat, men om man inte trivs nu, hur ska man då kunna engagera sig i 
framtiden? Dessutom är nya bollar, skateboardramper m.m. inte särskilt kost-
samma insatser, men de får ett särskilt värde av att de är produkter av de ungas 
engagemang. Har vi råd att inte lyssna? Att kämpa för nya bollar i elevrådet 
kan leda till ett engagemang för större frågor som politiker i vuxen ålder. 

För det sjätte har projektet visat att de unga kan se att de har ett reellt infly-
tande som får konkreta konsekvenser. Risken med elevråd och ungdomsråd el-
ler andra formella demokratiska organ för unga är att det reella inflytande ute-
blir. Vuxna tycker att ungdomarna ska vara nöjda med att det finns ett elevråd, 
där de får säga vad de tycker och driva sina egna frågor. Men ungdomarna blir 
inte lyssnade på och inga konkreta förändringar kommer till stånd. Det reella 
inflytandet uteblir. Det handlar om olika syn på vad inflytande innebär, där 
det finns en skillnad mellan ett formellt och ett konkret inflytande (Sörbom 
�003). Projektet har delvis gått utanför de formella formerna och istället börjat 
i frågorna, i innehållet, som sedan har fått avgöra formerna, d.v.s. hur och var 
frågan kan drivas. Det har varit ett framgångsrikt koncept som har lett till kon-
kreta åtgärder och de unga har sett snabba och synliga resultat av sina insatser. 
De unga har tidigare tyckt att vuxna inte lyssnar på dem. Projektet har därmed 
stärkt ungdomars och vuxnas förtroende för varandra. 

Ungas medbestämmande och politikens villkor 
Skolan är en miljö där vuxna och unga möts dagligen och strävar mot gemen-
samma mål. Genom projektet har de unga som medverkat i det själva fått 
sätta upp sina mål och med stöd från vuxna arbeta mot dem och utvärdera sitt 
arbete. 

Sedan �990-talet lyfts ofta fram att eleverna bör ta större ansvar för sitt eget 
lärande i den svenska skolan och det har uppmuntrats genom forskning om 
elevinflytande/elevdemokrati (Selberg �00�). Det finns flera paralleller mellan 
studier av elevdemokrati och projektet Barn på landsbygd, när det handlar om 
att få ungdomar att delta i demokratiska processer och uppnå självständighet. 
Ungdomarna får själva äga ett projekt, formulera frågan eller problemet, be-
stämma vad de vill uppnå och hur de ska driva det för att sedan genomföra 
och redovisa det. Ungdomarnas initiativ har till övervägande del tagits utanför 
skolan, men har ändå blivit ett sätt att påverka skolarbetet i riktning mot ökat 
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elevinflytande. De unga lär sig ett arbetssätt som de har nytta av i skolsitua-
tionen, i arbetslivet samt som medborgare. De vågar ta ställning och strid för 
något när de får lära sig hur man driver igenom idéer och projekt, stora eller 
små, och på så sätt skapar förändring. 

Sedan länge minskar andelen unga som är aktiva i partipolitiken på lokal 
och nationell nivå. Ungdomsstyrelsen har särskilt intresserat sig för ungdomars 
politiska engagemang i partipolitik eller enfrågerörelser. År �000 publicerade 
den en rapport (Persson och Jacobson �000) där den konstaterar att det inte är 
någon brist på ungdomars engagemang och vilja att påverka, men att partipo-
litiken sällan lockar dem. Politiken uppfattas som tråkig och något som gubbar 
och gummor sysslar med. Ungdomsstyrelsen påtalar bland annat vikten av 
skolans demokratiska fostran. Elevinflytandet måste stärkas, för att underlätta 
för ungdomarna att påverka och använda sitt engagemang. I skolan diskuteras 
demokrati och partipolitik i samband med val till kommun, riksdag eller EU, 
men politik är något som pågår hela tiden och påverkar vardagen. Skollagen 
och Barnkonventionen, som trycker på ungas rätt att delta i beslut, bör enligt 
rapporten diskuteras och tillämpas bättre i skolan. 

Hur främjas ungas inflytande lokalt? Frågan är komplicerad. Samtidigt 
som färre unga engagerar sig i partipolitiken ökar engagemanget på andra sätt 
genom att de skriver under namninsamlingar, deltar i bojkotter och tar kon-
takt med politiker och tjänstemän. Men forskning visar att den traditionella 
vägen genom de politiska partierna ofta är det bästa sättet för unga att verk-
ligen få inflytande. De politiska partierna bör alltså anstränga sig mer för att 
locka ungdomarna till sig, så att de kan få verkligt inflytande. Skolan kan spela 
en viktig roll för att väcka och öka ungas intresse för samhällsfrågor och poli-
tik. Ungdomsråd, ungdomsting och liknande initiativ lockar i allmänhet dem 
som redan är engagerade i elevråd eller politik. Nya arbetsformer behövs för 
att locka en bredare grupp av unga till politiken (Hassis, Kåks och Söderstedt 
�009). 

Lokalsamhällets utveckling
Avfolkningsproblematiken är ofrånkomlig att uppmärksamma och ständigt 
aktuell när det gäller landsbygdens utveckling. Det har varit en anledning till 
att projektet genomförs på landsbygden. Att initiera ett förändringsarbete in-
dikerar i sig att något behöver göras och att ungdomar behöver engageras i 
bygdens framtid. Det föds allt färre barn på landsbygden och många av ung-
domarna, särskilt flickorna, lämnar bygden när de blir äldre, om inte annat 
för att studera på annan ort. Försämrad service och nedläggningshotade skolor 
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till följd av den minskade befolkningen diskuterades av både vuxna och unga 
i den undersökning som jag genomförde. Projektet Barn på landsbygd har på 
inget sätt syftat till att lösa landsbygdens avfolkning och de problem som det 
medför för dem som väljer att bo på landsbygden, men jag uppfattar att det är 
där projektets syfte har sin grund. Det handlar om att utveckla landsbygden 
som livsmiljö för unga och att det bör ske tillsammans med de unga. 

Landsbygdens framtid är en komplex och omdiskuterad fråga. Medborgar-
nas engagemang i lokalpolitiken en annan. Jag menar att projektet kan tjäna 
som en förebild på flera sätt. Projektet Barn på landsbygd visar hur utveck-
lingen kan påverkas bl.a. genom att skapa förutsättningar för att ungdomar 
ska kunna engagera sig i lokalsamhället. I projektet har man visat tillit till de 
unga och stöttat dem genom breda nätverk inom skola, föreningsliv och det 
politiska systemet, för att projektets intentioner ska leva kvar sedan projektet 
har avslutats. Medarbetare i projektet har försökt förmedla en tillit till det 
politiska systemet, att det lönar sig att fråga politiker och att söka pengar om 
man har goda argument. De har funnit fungerande sätt att kommunicera med 
barn och ungdomar och därigenom lyckats vinna deras förtroende och göra 
dem engagerade. I processen har de unga lärt sig att våga påverka och de har 
förhoppningsvis fått verktyg som de kan använda var de än kommer att bo i 
framtiden: på landsbygden, i en stad, i Sverige eller utomlands. Kanske blir de 
också framtidens engagerade politiker!

Tre förhoppningar inför framtiden 
Jag menar att projektet Barn på landsbygd är ett framgångsrikt exempel på hur 
landsbygdsungdomens engagemang i lokalsamhällets kan öka. Min förhopp-
ning är att det ska inspirera till: 

– att barn och ungdomar som grupp synliggörs mer än idag 
– mer diskussion om ungas delaktighet i lokalsamhällets utveckling 
– fler initiativ som bjuder in barn och ungdomar att aktivt delta i att  

utveckla sin livsmiljö vare sig det är på landsbygden eller i staden.

Referenser
Artikeln bygger på rapporten Unga utvecklar landsbygden: Uppföljning av pro-
jektet Barn på landsbygden (Anna Eskilsson, �009). 

Information om projektet finns på Länsbygderådet i Östergötlands webb-
plats <www.lansbygderadet.se>. 
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Tora Friberg 

Tänka om och tänka nytt om vardagens resor 

Inledning
Fler och fler människor pendlar till sina arbetsplatser.� Är den utvecklingen på 
gott eller ont?� De flesta kommunpolitiker i Östergötland verkar se det som 
positivt eftersom de lokala arbetsmarknaderna vidgas. Men frågan kan besvaras 
ur olika synvinklar. Min bedömning är att ett svar även bör införliva jämställd-
hetsaspekter. Då blir svaret mer komplext. Det behöver fånga upp en förståelse 
för vad vardagen innebär för enskilda människor, vilket ställer krav på kunska-
per om de faktiska rörelsemönstren för kvinnor respektive män, om effekterna 
av den fysiska planeringen och om vardagens förflyttningar. Detta kommer att 
belysas i denna text, huvudsakligen utifrån kvinnors liv och erfarenheter.

I rikspolitiken finns ett uttalat uppdrag till trafikverken att arbeta med 
jämställdhet. På till exempel Banverkets hemsida står under Funktionsmål – 
Tillgänglighet: ”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet 
ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov.” Detta är ett så kallat nationellt mål.

Hur tolkar Banverket innebörden av jämställdhet och hur vill de förverk-
liga den? Det går inte att utläsa. Banverkets slutsats är att detta är frågor under 
utveckling och att det behövs ökade kunskaperna om jämställdhetsfrågorna. 

� I statistisk mening tillhör man kategorin pendlare om man passerar en kommungräns.
� Ett positivt inlägg om pendlingens betydelse finns i �å spåret – En studie om pendling och 

regionförstoring (�003).
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Ewa Wittbom (�009) har studerat Banverket och Vägverket och konstaterar 
att det krävs både kunskap och handling för en reell jämställdhetsintegrering. 
Utmaningen är således: Hur ska detta nationella mål omsättas rent praktiskt i 
regioner och kommuner?

Strategisk plan i Östergötland
Jämställdhet är något som de flesta kommuner beaktar på ett eller annat sätt. 
Det kan vara allt från att eftersträva en jämn könsfördelning inom olika per-
sonalkategorier till att ha särskilda projekt för att skydda kvinnor som varit 
utsatta för våld. En sökning på ordet jämställdhet på Linköpings kommuns 
hemsida gav �3� träffar, på Mjölbys hemsida �9 och på Åtvidabergs �� träf-
far. Dock blev det inga träffar på hemsidorna för kommunerna i Östergötland 
när ordet jämställdhet kombinerades med resande eller kommunikationer. 
Detsamma gällde vid en sökning på kombinationen jämställdhet och resan-
de på hemsidan för länsstyrelsen, hemsidan för landstinget och hemsidan för 
ÖstgötaTrafiken.3 

Regionförbundet Östsam har en central roll för trafikplaneringen i 
Östergötland (och dess kommuner) och i den nyligen antagna Strategisk plan 
för kollektivtrafiken i Östergötland 2010–2013 hålls jämställdhetsproblemati-
ken fram. Där betonas att prioriteringarna och avvägningarna ska ske på ett 
jämställt sätt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns trans-
portbehov. Ambitionen ska vara att erbjuda kollektivtrafik som upplevs så att-
raktiv för både kvinnor och män att den fortlöpande har förutsättningar att ta 
marknadsandelar från biltrafiken.

Av planen framgår att det genomfördes �7,3 miljoner resor år �008 i 
Östergötland och att östgötarna använder bilen tre till fyra gånger oftare än 
kollektivtrafiken. I planen finns en hel del könsuppdelad statistik. Den visar 
bland annat att �7 980 kvinnor och �6 448 män pendlade ut från sina kom-
muner varje dag �007. I texten noteras att kvinnor använder gång och cykel 
samt kollektivtrafik i högre grad än män. Likaså att kvinnor betonar säkerhet 
som en viktig faktor vid val av färdmedel, och att kvinnor procentuellt sett har 
ökat sitt pendlande mer än män. I en diskussion om kollektivtrafikens möj-
ligheter står att den ”kan bidra till att jämna ut skillnaderna i mäns och kvin-
nors resande bl.a. genom att erbjuda förbättrade resmöjligheter utanför den 
egentliga högtrafiktiden, vilket kommer att innebära att fler kvinnor väljer att 
utnyttja kollektivtrafiken”. Jämställdhet blir på så vis en kvinnofråga, men det 

3 Landstinget beställer den regionala trafiken och kommunerna den lokala trafiken 
av ÖstgötaTrafiken.
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vore onekligen intressant med en problematisering av män både som resenärer, 
förare och beslutsfattare.

Sammanfattningsvis kan man påstå att det nu förväntas och är politiskt 
korrekt att lyfta fram att det finns en jämställdhetsdimension även i trafik-
politiken, och att det har börjat komma fram en hel del siffror om kvin-
nors och mäns resmönster på både nationell, regional och kommunal nivå. 
Resandestatistiken uppdelad på kön för Östergötland har stora likheter med 
den som redovisas för riket som helhet. Återkommande uppgifter är till exem-
pel att kvinnor reser kortare sträckor, lägger ner mindre tid på resor, gör fler 
inköpsresor, hämtar och lämnar barn till barntillsyn i samband med resor till 
och från jobbet. De kör heller inte bil lika ofta som män och de åker oftare 
med kollektivtrafik. Män är mer positiva till bilismen än kvinnor. Mobiliteten 
är med andra ord ojämnt fördelad.4

En fråga för politiker utifrån dessa fakta är: Ska trafikpolitiken inriktas på 
att försöka få kvinnorna att fortsätta att åka kollektivt, vilket verkar vara en 
”kvinnlig” vana eller ska politiken inriktas på att få fler män att ändra beteende 
och lämna bilen och övergå till kollektiva trafikmedel? 

Förväntningar på en rörlig och flexibel arbetskraft
Hur kan man som forskare närma sig detta område om man vill komma förbi 
denna typ av statistiska redovisningar för att fördjupa förståelsen för vad varda-
gens resande innebär för enskilda människor? Hur kan man då tänka? Jag har 
kommit fram till att en fruktbar ingång är att betrakta det ökande resandet i ett 
större sammanhang. Då blir det uppenbart att människor i det svenska sam-
hället översköljs med budskap om att tiden är en knapp resurs. Det innebär 
bland annat att den tid det tar att förflytta sig eller transportera gods mellan 
olika platser ska minska så mycket som möjligt. Geografiska avstånd ska över-
vinnas och minimeras som problem. Att vara rörlig och flexibel är honnörsord 
i dagens samhälle. Rörligheten är emellertid inte jämnt fördelad vare sig mellan 
invånarna i världen, inom Sverige eller mellan olika sociala grupper. En be-
gränsad grupp, samhällets elit, har gränslös tillgång till rummet samtidigt som 
flertalet människor möter påtagliga restriktioner. Ziegmunt Bauman (�998) 
talar om att det sker en polarisering av mobiliteten på så sätt att de fattiga är 
lokaliserade; de är mer bundna till en plats, medan de rika är globaliserade; de 
är mer obundna till en specifik plats, kan växla mellan olika platser eller ha 

4 Bl.a. följande rapporter innehåller uppgifter om könsuppdelning i resandet: Friberg �999, 
Gil Solà �009, Krantz �999, Polk �997 och �998, Sandow & Westin �007, SIKA �00�:�, 
SOU �00�:44, SOU �003:67 och Vilhelmson �997. 
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kopplingar till flera parallellt. Men de som lever under knappa omständigheter 
kan bli tvungna att ha en hög rörlighet. De kanske måste bosätta sig långt från 
arbetsplatsen på grund av höga bostadspriser och använda en dåligt anpassad 
kollektivtrafik även om en bostad nära arbetsplatsen och/eller tillgången till bil 
skulle underlättat det vardagliga resandet. Det finns med andra ord en makt-
aspekt inbyggd i rörelsemönstren (Massey �994, Jonsson �003). Det svenska 
samhällets fördelning av makt mellan kvinnor och män karaktäriseras av en 
asymmetri. Kvinnor har i mindre omfattning än män haft tillträde till de rum 
där beslut om transporter fattas. De har också i genomsnitt mindre ekono-
miska resurser, vilket återverkar på deras rörelsemönster. 

Stadens utbredning skapar transporter
Under de senaste �0 åren har staden förändrats rent fysiskt genom att bebyg-
gelsen breder ut sig och serviceinrättningar sprids ut över stora ytor. Det inne-
bär att marken vid de stora trafikknutpunkterna har blivit attraktiv för de stora 
dagligvarukedjorna men också för de företag som saluför vitvaror, elektronik, 
möbler och kläder. Stormarknadernas lokalisering i ytterområden kan stå som 
signatur för detta. Stadens utbredning avspeglas också i bostadsområden som 
byggs upp i stadens periferi, områden med få butiker (jfr Friberg �008).

Även om det nu är en trend inom stadsplaneringen att förtäta innerstäder-
na förändrar det inte helhetsbilden. Till den hör var arbetsplatserna är lokalise-
rade i relation till de anställdas bostäder. Kommunerna svarar för bostadsbyg-
gandet men att exakt planera för vem som ska bo var låter sig inte göras, även 
om det finns föreställningar om det när planen utformas. Därtill är de enskilda 
individernas situation och val alltför komplexa. 

Kvinnor och män arbetar i stor omfattning inom olika branscher och inte 
sällan domineras en arbetsplats av män eller kvinnor.� Sjukhus och förskolor är 
exempel på arbetsplatser där många kvinnor arbetar. Dessa har sina bestämda 
lokaliseringar i staden. En verkstadsindustri eller ett bygge domineras av män 
och har sina bestämda lokaliseringar. Den del av arbetsmarknaden som domi-
neras av kvinnor får därmed ett specifikt lokaliseringsmönster. Den del som 
domineras av män ett annat mönster. Detta ställer krav på en anpassning av 
trafikplaneringen inklusive kollektivtrafiken.

Kvinnors arbetsplatser ligger generellt sett närmare deras bostad än mäns. 
En anledning är att kvinnor anpassar sig till hemarbetet och väljer arbetsplat-
ser närmare bostaden. Denna anpassning till hem och barn tar sig också ut-
tryck i att många kvinnor med små barn arbetar deltid, vilket ställer specifika 

� Se �å tal om Kvinnor och Män i Östergötland 2007.
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krav på kollektivtrafiken (Eriksson & Garvill �000, Hjorthol �998). Hur långt 
människor är beredda att pendla för att komma till sitt arbete hänger också 
samman med faktorer som yrke, utbildning och inkomst. Personer med hög 
inkomst accepterar längre avstånd och har följaktligen längre arbetsresor.

Randi Hjorthol (�998) visar i sina studier av Oslo att kvinnor jämfört med 
män är mer knutna till den lokala omgivningen (bostadsområden, förorter) 
och till centrum (arbetsplatser, butiker). Hon menar att det finns skäl att tala 
om feminiserade förorter. Centrum däremot utnyttjas av båda könen. Män är i 
högre grad än kvinnor yttreorienterade dvs. fler aktiviteter män ägnar sig åt sker 
i andra ytterområden i staden eller i andra kommuner än där de bor. De rör 
sig mer kors och tvärs i staden. Det kan, menar Hjorthol, förklaras med kvin-
nors sämre tillgång till bil och deras högre beroende av kollektivtrafiken som 
mestadels är inriktad mot centrum. Kvinnors resor faller också i högre grad än 
mäns inom reproduktionssfären och karaktäriseras av uppbunden tid. 

Hälften av dem som ingick i Hjorthols studie upplever sina resor som 
positiva. Kvinnor och yngre upplever sina resor som mer slitsamma än övriga. 
Detta hänger ihop med resornas komplexitet och tidspress. De mest komplexa 
resmönstren finns bland yngre kvinnor med barn och hög yrkesstatus. Minst 
komplexa har äldre män från arbetarklassen. 

De platser som kvinnor, men även män, måste kunna ta sig till varje dag 
hänger ihop via förflyttningsstråk. Om platserna ligger långt ifrån varan-
dra och stråken fungerar dåligt blir förflyttningarna en börda i vardagslivet. 
Uppsplittringen i tid för moderna kvinnor, vilket många tycker är pressande, 
har således en motsvarighet i uppsplittringen i platser. Dilemmat är att leva 
med en vardaglig uppsplittrad tillvaro när det eftersträvansvärda är dess mot-
sats. 

Hur skulle staden – vardagens stad – kunna se ut om den vore anpas-
sad efter kvinnors behov och önskningar? Finns det några visioner? Det finns 
planer där det görs påpekanden om att ett visst förslag i planen särskilt gyn-
nar kvinnor, småbarnsföräldrar eller någon annan grupp. Det finns också ett 
antal checklistor utifrån vilka en fysisk plan kan granskas från jämställdhets-
synpunkt.6 En mer heltäckande vision utifrån ett genustänkande har jag inte 
funnit. En uppfordrande och visionär tankefigur kommer emellertid från 
några kvinnliga planerare i Göteborg. De ville skapa en kvinnovänlig stad – en 
vardagens stad – vilket innebär att upphöra att ha den bilåkande mannen som 
norm i stads- och trafikplaneringen.

Om denna tankegång skulle omsättas till Östergötland måste det bli möj-
ligt att åka kollektivt i högre utsträckning än nu. Då måste trafikeringen byg-

6 Uppsala kommun har för flera år sedan utarbetat en sådan checklista och några år senare 
även flera länsstyrelser.
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gas ut och i än högre grad anpassas till olika arbetsplatsers lokalisering och 
arbetstider. Detta är både en miljöfråga och en planeringsfråga som får direkta 
effekter i den konkreta utformningen av staden, dess omgivning och trans-
portsystem. Slutsatsen är att det inte är tillräcklig att jämställdhets- eller ge-
nusaspekterna manifesteras i tabeller över hur många resor kvinnor respektive 
män företar. Det behövs ett tänkande där trafikströmmarna placeras in i en 
rumslig kontext, dvs. stadens eller landsbygdens fysiska utformning, och hur 
och på vilket sätt invånarna, både kvinnor och män, har möjlighet att binda 
samman de platser som de önskar eller måste besöka.

Vardagslivets förflyttningar
Kvinnor tar stort ansvar för de repetitiva uppgifterna i hemmen. Som ett led 
i deras anpassningsstrategi gentemot alla måsten ingår att förflytta sig effektivt 
i bemärkelsen binda ihop aktiviteter som sker på olika platser så smidigt som 
möjligt. De kan inte på kort sikt ändra den fysiska strukturen. Bostäders, ar-
betsplatsers och butikers lokaliseringar är givna och beroende på situationen 
utgör de restriktioner för rummets användning. Därför gäller det att organi-
sera hemarbetet på ett klokt och tidsbesparande sätt. Det innebär att organi-
satoriska problem har koppling till både tid och rum, men att hanterandet av 
tiden blir det primära. Det är vanligt att förvärvsarbetande kvinnor med barn 
när de diskuterar livet – vardagen – uttrycker att problemet är att tiden inte 
räcker till.

Detta kan illustreras med en trebarnsmamma, Lena, som skrev dagbok en 
vecka över hur hon använde sin tid (Friberg �999). Hon utgör ett exempel på 
dagens förvärvsarbetande kvinna med ambition att utvecklas i sitt jobb och 
samtidigt ha hem och familj. Lena har ett komplicerat dagsschema beroende 
på att hon bor i en förort och arbetar i en närliggande stad. Hon åker med kol-
lektiva färdmedel till jobbet; buss och tåg. Hon har tre barn i yngre skolåldern 
och skjutsar dem till fritidsaktiviteter på kvällen. En av dagarna utgör ett il-
lustrativt exempel på hur en dag kan förflyta.

Hon stiger upp kl �.4�. Knappt en timme efter att hon stigit upp är hon 
på väg till sitt arbete. Hon är löneadministratör och på jobbet består hennes 
arbetsuppgifter i att ta hand om post, svara i telefon, uppdatera lönelistor, re-
gistrera sjuk- och friskanmälningar, skriva ut anställningsbevis, samt skriv- och 
dataterminalarbete av olika slag. Arbetsdagen börjar kl. 07.30 och slutar strax 
innan kl. �6.00. 

Under denna dag hade hon fem olika förflyttningsprojekt. De är kon-
centrerade till en period på morgonen (kl. 6.30–7.30) och sen eftermiddag 
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(kl. �6.00–�8.30). Om förflyttningarna granskas mer i detalj framgår att de 
tar �4� minuter i anspråk, därav promenerar hon i �8 minuter, åker bil i 40 
minuter, åker tåg i 6� minuter och gör inköp kopplad till resan i �� minuter. 
Hon använder således dubbelt så mycket tid till förflyttningar som det genom-
snittliga värdet för kvinnor enligt statistiken. Hennes förflyttningsprojekt är 
följande:

På morgonen ska hon således ta sig från bostaden till jobbet. Det innebär 
att hon måste gå exakt klockan 6.40 för att inte missa bussen till järnvägs-
stationen. Tågresan tar cirka �� minuter. Vid framkomsten tar det bara ett 
par minuter för henne att komma till sin arbetsplats. Mitt på dagen uträttar 
hon ett privat ärende i en affär i samma hus som arbetsplatsen. Hon arbetar i 
centrum så det finns goda möjligheter för henne att göra inköp i specialaffärer 
på lunchen. Hemresan är mer komplicerad. Den är inte spegelvänd ditresan. 
När hon kliver av tåget beger hon sig till makens arbetsplats där han parkerat 
bilen, vilken hon tar och på vägen hem hämtar hon ett barn och gör ett kom-
pletterande inköp i en matvaruaffär. De två följande förflyttningsprojekten går 

Klockan Aktivitet Projekt

06.40–06.4� går till bussen Förflyttningsprojekt 1
06.4�–07.00 åker buss
07.00–07.0� går till tåget
07.0�–07.�7 åker tåg
07.�7–07.30 går till jobbet

��.30–��.3� går ner till affären i samma hus  Förflyttningsprojekt 2
��.3�–��.33 uträttar ett ärende
��.33–��.3� snabbt tillbaka

��.�0–�6.00 går till tåget Förflyttningsprojekt 3
�6.00–�6.�� åker tåg
�6.��–�6.3� går till makes arbetsplats för att hämta bilen
�6.3�–�6.40 kör bil, hämtar barn
�6.4�–�6.�� kör bil till affären, handlar
�6.��–�7.00 kör bil hem

�7.�0–�7.�� skjutsar barn � till fiolspel Förflyttningsprojekt 4
�7.��–�7.30 lämnar barn �
�7.30–�7.3� kör bil hem

�8.0�–�8.�� skjutsar barn � till fotboll Förflyttningsprojekt 5
�8.��–�8.30 hämtar make och barn �
�8.30–�8.3� kör bil hem
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ut på att skjutsa barn till fritidsaktiviteter. Aktiviteterna är styrda eftersom det 
gäller att passa tider. Sträckorna är inte särskilt långa, men trafiksituationen är 
sådan att barnen inte tillåts ta sig dit själva.

Sammantaget är Lena en småbarnsmamma som åker kollektivtrafik till 
jobbet, utnyttjar resan till läsning, uträttar ärende och hämtar barn på hem-
vägen samt skjutsar barn till fritidsaktiviteter på kvällen. Hon har mycket på 
gång, hemmet och familjen, arbetet, barnens fritidsaktiviteter men också en 
universitetskurs. Familjen har en bil och eftersom de har ett så komplicerat 
schema, inbegripet alla familjemedlemmar, måste bilen utnyttjas av båda ma-
karna och de har tänkt ut ett system så att det fungerar. En förutsättning för att 
barnen ska kunna ägna sig åt sina fritidsaktiviteter är att det finns bil i familjen. 
Det kan tilläggas att allt fler barnfamiljer har två bilar. 

Förutom behovet av bil visar detta exemplet att vardagen i en familj består 
av ett komplext aktivitetsmönster som ska hållas samman. Hemarbete är inte 
bara att städa och laga mat, det som sker innanför hemmets väggar, utan i 
allra högsta grad administrerande av familjemedlemmarnas olika aktiviteter, så 
att alla kan ta sig till de platser där dessa går av stapel. Eftersom Lena läser en 
kvällskurs på universitetet utnyttjar hon tåg- och bussresan till att läsa kurslit-
teratur. För henne är det nödvändigt att planera i detalj och att tåget och bus-
sen håller sina avgångstider. Lena är i hög grad betjänt av en bekväm resa, med 
sittplats och en något så när lugn miljö, för att hon ska klara av sina åtagande. 
Resan kan i bästa fall utgöra det andrum stressade småbarnsmammor behöver 
(jfr Jonsson �003 s.�00). Unga backpackers talar, enligt Torun Elsrud (�00�) 
om sina långväga resor som en parentes eller tidsbubbla. Även en förflyttning 
mellan arbete och bostad skulle kunna betecknas som en tidsbubbla – ett slags 
frirum där själva förflyttningen är huvudändamålet men som efter ork och 
förmåga kan samutnyttjas med något annat. Att resa eller förflytta sig är således 
något mycket mer än att ta sig från en plats till en annan. 

Denna kvinnas vardag utgör ett exempel. Det kan bara tala för sig själv men 
representerar samtidigt många andra kvinnors vardag i det svenska samhället. 
Ett generellt drag är nämligen upplevelsen av brist på tid (Friberg �990). I ett 
hushåll med många pågående projekt dras även förflyttningarna in i hanteran-
det av projekten. Det innebär att en förflyttning kan fylla flera olika funktioner 
samtidigt. Det är uppenbart, vilket framgår av kvinnors dagböcker, att om-
sorgsuppgifterna, som att skjutsa barn eller handla, styr många förflyttningar 
och ger dem dess särpräglade mönster. 
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Upplevelse av resan
Exemplet ovan visar att det är relevant att lyfta fram kön/genus som en viktig 
dimension i analysen av trafik- och stadsplaneringen. Men för att komma vi-
dare räcker det inte att få en bild av hur vardagens resa rent faktiskt organiseras. 
Förståelsen kan fördjupas om man kan sätta ord på och analysera upplevelsen 
av resan. Ger förflyttningen en ökad tyngd (trött, irriterad, slutkörd) i vardagen 
eller får den enskilde en avlastning (vila, avslappning, gott humör)? Hur kan 
detta uttolkas i relation till kroppslighet, integritet, fragmentering och valmöjlig-
het (Friberg, Brusman & Nilsson �004)?

Kroppslighet: Upplevelsen av den egna kroppen har med kön, ålder och 
situation att göra. En resa innebär självklart också att resa med sin kropp. Man 
kan känna sig hotad, uttittad, trakasserad, vilket skapar en medvetenhet om 
den egna kroppen och vad den kan råka ut för. Det innebär en tyngd. En ne-
gativ upplevelse som rör kroppen gör att man tänker ut var i bussen man ska 
sätta sig och hur man ska bete sig för att väcka minst uppmärksamhet. Lena är 
väl medveten om var det är lämpligt att leta efter sittplats. Hon skjutsar barnen 
på kvällarna eftersom trafiken kan vara farlig men det kan också finnas andra 
hot mot dem och deras kroppar.

Integritet: Resan/förflyttningen kan fungera som en fredad zon. Den kan 
skapa en stunds avkoppling, en möjlighet att komma undan det som händer 
på jobbet och det som händer hemma. Den som upplever sig störd när man 
åker buss/tåg får en tyngd. Den som får vara i fred får en avlastning. Lena är i 
stort behov av att få vara i fred när hon läser kurslitteratur på tåget. 

Fragmentering: Det har med flytet i resandet att göra. Att stoppen och 
byten fungerar på ett bra sätt så att resan som helhet upplevs som så smidig att 
den i bästa fall kan karaktäriseras som en avlastning. Fungerar den bra uppstår 
det motsatta dvs. tyngd. Tät turtäthet, enkelhet i systemet är viktiga faktorer 
för att skapa avlastning ur denna aspekt. Om anslutningen mellan tåg och 
buss fungerar för Lena får hon en smidig resa, om inte tar den längre tid vilket 
skapar irritation – ger tyngd.

Valmöjlighet: För att någon ska uppleva en avlastning utifrån denna aspekt 
bör man kunna åka när man vill, kunna anpassa resan till sina arbetstider och 
andra tvingande tider, kunna missa en buss och att det strax kommer en ny. 
Helt enkelt att systemet är uppbyggt så att man lätt råder över sin egen tid. Det 
skapar en frihetskänsla och underlättar i hög grad det vardagliga livet. I detta 
hänseende är Lena helt låst. Hon har ett exakt schema som måste följas.

Det som utifrån en sådan genusanalys upplevs som brister i trafiksystemet 
kan benämnas vita fläckar. Dessa kan vara av olika slag. Några är fysiska platser 
och kan betecknas som trafikrum till exempel hela trafikplatser, busshållplat-
ser, väntsalar, kupéer, väggar, pelare och andra ytor. Dessa är hela eller delar 
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av platser/rum där resenärerna befinner sig medan de väntar eller passerar på 
väg till eller från en buss eller ett tåg. Det går också att peka ut vita fläckar i 
trafiksystemet: tidtabelläggning och enkla system för information och hjälp 
samt inte minst aspekter kring trygghet och säkerhet. Ett tredje område är 
chaufförerna; vilka attityder de har och hur de kör.

Trivsel, trygghet och riskhantering
I diskussioner om en anpassning av trafikplaneringen till kvinnors villkor 
kommer ofta trygghetsfrågorna upp. Det råder en allmän uppfattning om att 
kvinnor är rädda men de är också arga och irriterade över att det finns det 
som hindrar dem från att gå vart som helst när som helst. Dessa förhållanden 
skapar uppenbart tyngd. Det finns forskningsresultat som pekar på att kvin-
nor är medvetna om detta och kalkylerar med en risk när de väljer cykel- eller 
gångväg, särskilt efter mörkrets inbrott. Birgitta Andersson (�003) talar mer 
om riskkalkylering än rädsla. Påtagliga fysiska hinder är gångtunnlar, dåligt 
upplysta områden eller vegetation som skymmer sikten. Detta kan man göra 
något åt. Men det går inte att komma undan att kvinnor uppfattar att faran 
finns dold i en manskropp. Vad är lösningen? Utegångsförbud för män efter 
mörkrets inbrott är det mest drastiska förslaget.

Det gäller således att göra trafiksystemet så säkert som möjligt utifrån olika 
aspekter. Det gäller också att få bussarnas och tågens kupéer så tilltalande att 
folk trivs att åka med dem. En kupé kan betraktas som ett vardagsrum, lugnt 
och trevligt. Det kan kopplas till avlastning. Men där kan också uppstå stör-
ningsmoment som skapar tyngd. Allt ifrån att en chaufför kör passagerarna 
som om de vore gods eller medpassagerare som inte förstår sig på att respektera 
detta offentliga vardagsrum. Vem blir inte irriterad på stökiga ungdomar eller 
”allmänt knäppa” personer. Mobilsamtal och alla privata detaljer som medpas-
sagerarna ibland tvingas ta del av uppskattas inte heller av alla.

Tänka om och tänka nytt 
De trender som råder i dag innebär att människor måste vara beredda på att 
pendla till sina arbetsplatser för att kunna försörja sig. Arbetsförmedlingen har 
en generell regel om att arbetssökande måste acceptera en bortavaro på �� tim-
mar varje dag. Lokalisering av arbetsplatser visar en anhopning till särskilt de 
större städerna samtidigt som dessa breder ut sig och genererar ett omfattande 
behov av transporter. I den diskussion som förekommer om regionförstoring, 
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vidgade arbetsmarknader, framstår detta mestadels som något alltigenom po-
sitivt. För de, ofta kvinnor, som har ett stort omsorgsansvar kan vardagen med 
fler och mer tidskrävande resor bli ytterst komplicerad. En samhällsutveckling 
vars effekter blir mer en börda än en lättnad, mer tyngd än avlastning. Detta är 
den andra sidan av myntet som också bör beaktas i såväl den fysiska planering-
en som i planeringen av trafiksystemet. Denna andra sida av myntet rymmer 
således behovet av en utbyggd kollektivtrafik för att tillgodose ett behov men 
också ett hänsynstagande till miljöeffekter av den ökande bilismen. 

I Regionförbundet Östsams strategiska plan görs många viktiga analyser 
och i den finns en del goda förslag. Men även i den behöver normen, den köns-
blinda normen, ifrågasättas. Nu gäller det att både fördjupa kunskaperna och 
att omsätta kunskaper och erfarenheter i kommunernas konkreta planering och 
upphandling. Som Ewa Wittbom (�009) påpekar … det är först när både kvin-
nors och mäns behov och reflekterade erfarenheter med självklarhet ingår i varje 
beslutsprocess som en jämställd norm råder. Min bedömning är att det återstår en 
hel del tänkande och många diskussioner innan en jämställdhetsintegrering av 
transporterna genomförts. Detta är en utmaning för Regionförbundet Östsam 
och kommunerna liksom för landstinget i Östergötland och Östgötatrafiken.

Referenser
Andersson, Birgitta (�00�) Risk. Om kvinnors erfarenheter och fysisk planering. 

Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet.
Bauman, Zygmunt (�998) On glocalization: Or globalization for some, 

localization for some others. I Thesis Eleven, �4, s 37-49.
Elsrud Torun (�00�) Risk creation in travelling: backpacker adventure 

narration. I Annals of Tourism Research, �8:3.
Eriksson Louise & Garvill Jörgen (�000) Transportsystemets tillgänglighet ur ett 

genusperspektiv, en litteraturöversikt. Transportforskningsenheten, TRUM 
rapport �000:0�, Umeå universitet. 

Friberg Tora (�990) Kvinnors vardag. Om kvinnors arbete och liv. 
Anpassningsstrategier i tid och rum. Meddelanden från Lunds universitets 
geografiska institutioner, avhandlingar �09, Lund University Press. 

Friberg Tora (�999) Förflyttningar, en sammanhållande länk i vardagens 
organisation. KFB-rapport �998:�3.

Friberg Tora (�00�) Kvinnors upplevelser av resans rum. I Friberg Tora, 
Listerborn Carina, Andersson, Birgitta & Scholten Christina (red.) 
Speglingar av rum. Om könskodade platser och sammanhang. Symposion, 
Lund.



�00

Friberg Tora, Brusman Mats & Nilsson Micael (�004) �ersontransporternas 
”vita fläckar”. Om arbetspendling med kollektivtrafik ur ett jämställd-
hetsperspektiv. Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings 
universitet, Linköping.

Friberg Tora (�008) Det uppsplittrade rummet. Regionförstoring i ett 
genusperspektiv. I Andersson Frida, Richard Ek & Molina Irene 
(red.)Regionalpolitikens geografi. Regional tillväxt i teori och praktik. 
Studentlitteratur, Lund.

Hjorthol Randi (�998) Hverdagslivets reiser. En analyse av kvinners og 
menns daglige reiser i Oslo. Transportøkonomisk institutt. TÖI rapport 
39�/�998, Oslo.

Gil Solá Ana (�009) Vägen till jobbet. Om kvinnors och mäns arbetsresor 
i förändring. Choros �009:�. Institutionen för kulturgeografi och 
ekonomisk geografi. Göteborgs universitet.

Jonsson Gunilla (�003) Rotad, rotlös, rastlös – Ung mobilitet i tid och rum. 
Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet. 

Krantz Lars-Gunnar (�999) Rörlighetens mångfald och förändring. 
Befolkningens dagliga resande i Sverige 1�78 och 1��6. Kulturgeografiska 
institutionen, handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Massey Doreen (�994) Space, place and gender. Polity Press, Cambridge.
Polk Merritt (�997) Kvinnan och bilen i Sverige. I Lennart Sturesson (red.) 

Den attraktiva bilen och den problematiska bilismen. KFB, Stockholm.
Polk Merritt (�998) Gendered Mobility. A Study of Women´s and Mens´s 

Relations to Automobility in Sweden. Department for Interdisciplinary 
Studies, Human Ecology Section, Göteborg University.

�å spåret – En studie om pendling och regionförstoring (�003) Svenska 
Kommunförbundet & Arena för Tillväxt.

�å tal om kvinnor & män i Östergötland 2007. Regionförbundet Östsam och 
Länsstyrelsen i Östergötland.

Sandow Erika & Westin Kerstin (�007) Regionförstoring i glesa områden 
– kollektivtrafikens möjligheter och betydelse. TRUM, Umeå universitet 
Rapport �007:�.

SIKA, Rapport �00�:�. Etappmål för ett jämställt transportsystem. Statens 
Institut för Kommunikations Analys.

SOU �00�:44. Jämställdhet – transporter och ITämställdhet – transporter och IT. Slutbetänkande från Jämit 
– Jämställdhetsrådet för transporter och IT. 

SOU �003:67 Kollektivtrafik med människan i centrum: Slutbetänkande av 
Kollektivtrafikkommittén..

Strategisk plan för kollektivtrafiken i Östergötland 2010–2013. 
Regionförbundet Östsam.



�0�

 Vilhelmson Bertil (�997) Tidsanvändning och resor. Att analysera 
befolkningens rörlighet med hjälp av en tidsanvändningsstudie. KFB, 
Rapport �997:��.

Wittbom Eva (�009) Att spränga normer – om målstyrningsprocesser för 
jämställdhetsintegrering.. Doktorsavhandling i företagsekonomi, 
Stockholms universitet.



�0�



�03

Marie Gustavsson 

Reflektioner kring evidensbaserad praktik 

Inledning
Evidensbegreppet, framför allt i form av evidensbaserad praktik (EBP), dyker 
nu upp i olika sammanhang, både inom och utanför universitet och får allt 
större genomslag. Jag möter i mitt arbete som FoU-koordinator inom välfärds-
området på Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) både forskare och 
praktiker och min erfarenhet är att vissa är positiva, vissa djupt skeptiska och 
många fortfarande lite rådvilla inför begreppet. Men alltfler, inom såväl kom-
muner som universitet, tvingas att acceptera eller i varje fall förhålla sig till 
det. 

Insikten om att det behövs vetenskapligt baserad kunskap har ökat i kom-
munerna. Det kommer till uttryck på olika sätt, inte minst när det gäller de 
ökade kraven på evidensbaserade metoder inom vård och omsorg, socialtjänst 
och folkhälsa. Enligt ordböckerna betyder evidens belägg, bevis eller bestyrka. 
Ibland talas det om ”universella evidensbaserade metoder” vilket leder tan-
karna till en metod som passar i alla sammanhang. Som begreppet nu används 
måste man skilja på evidensbaserade metoder och evidensbaserad praktik.

Denna text behandlar evidensbegreppet. Med hjälp av några exempel 
kommer jag att visa och reflektera kring evidensbaserad praktik (EBP). På så 
vis hoppas jag förmedla hur diskussionerna förs och i någon mening hur bety-
delsen har kommit att förändras på senare tid. 
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Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten 
Det första exemplet bygger på en träff i nätverket för chefer och utvecklings-
ledare inom Individ- och familjomsorgen (IFO) som CKS stöttar. Till denna 
träff är Martin Börjeson inbjuden. Börjeson besöker nätverket i sin roll som 
utredningssekreterare i Utredningen om kunskapsutveckling inom socialtjäns-
ten som leddes av Kerstin Wigzell. Betänkandet� var vid detta tillfälle ute på 
remiss. 

Börjeson redogör för bakgrunden till utredningen och innehållet i betän-
kandet.� I den fanns en tydlig ambition att stötta en utveckling där ”social-
tjänstens insatser i högre utsträckning ska baseras på kunskap om det sociala 
arbetets resultat, kvalitet och effektivitet”. I betänkandet dras paralleller till 
det medicinska området där evidensbaserad medicin är ett relativt välkänt be-
grepp, som står för ett förhållningssätt definierat av Sackett3. Börjeson pre-
senterar betänkandets definition av EBP: ”… en praktik som är baserad på en 
sammanvägning av brukarens erfarenheter, den professionelles expertis samt 
bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap”4. I Sacketts egen definition kommer 
den vetenskapliga kunskapen först – dessutom talar Sackett inte om brukarens 
erfarenhet utan om dennes önskemål. Förändringarna speglar utredningens syn 
på brukarna och de tillmäts stor betydelse.

Vid andra träffar och i andra sammanhang visar det sig att betänkandet 
har fått genomslag på flera olika sätt, inom såväl kommunerna som på uni-
versitetet – både vad gäller forskning och utbildning. Jag vill därför redovisa 
en del av förslagen. För att stötta en ”evidensbaserad praktik” efterlyser man i 
betänkandet�: 

• mer forskning och kvalificerade utvärderingar av det sociala arbetets 
resultat, kvalitet och effektivitet,

• bättre förutsättningar för professionen att utveckla en professionell  
expertis,

• förbättrad struktur för verksamhetsuppföljning samt
• ett förtydligat brukarperspektiv i relation till socialtjänstens arbete.

Den evidensbaserade praktiken(EBP) är tänkt att genomföras i hela landet och 
betänkandet handlar till största delen om hur staten på olika sätt kan stötta 
den utvecklingen. Förslagen rör bland annat att staten ska avsätta pengar till 
forskning och den forskning staten bör prioritera.

� SOU �008:�8, En evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren, 
Stockholm: Fritzes, �008.

� Börjeson, PP-presention, �00804��
3 Sackett, David L.,Sackett, David L., Evidence-based medicine: how to practice and teach EBM, � upplagan. 

Edinburgh: Churchill Livingstone, �000.
4 SOU �008:�8, s. ��-�3.
� SOU �008:�8, s. ��.
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Den definition av EBP som SOU �008:�8 stöder sig på visar att kunskaps-
begreppet är centralt och att detta vilar på tre ben: bästa vetenskaplig kunskap, 
professionell expertis och brukarnas erfarenheter. Jag noterar att det bara är i 
samband med vetenskap som begreppet kunskap används. Forskning är med 
andra ord synnerligen viktig, särskilt forskning som betonar resultat, kvalitet 
och effektivitet vilket betänkandet förordar. Konkret går ett av förslagen ut på 
att Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) bör få resurser mot-
svarande ca �00 miljoner kronor att fördela på ett särskilt forskningsprogram 
under sex år. Utöver detta bör FAS även ges medel ”för att kunna finansiera 
den vetenskapliga delen vid experimentell forskning, interventionsstudier och 
liknande i samband med större nationella utvecklingsprojekt”6. 

Förslagen i betänkandet innebär också en förändring av hur stödet till hu-
vudmännen kring kompetensutveckling (fortbildning och vidareutbildning) 
och till lokalt och regionalt utvecklingsarbete bör betalas ut. Främst betonas 
att det måste bli ett slut på ”duttandet” med utvecklings- och stimulansmedel 
och att staten bör arbeta med långsiktigt riktat stöd till huvudmännen samt 
att detta i första hand bör vara inriktat på ”stöd till strukturer som underlättar 
uppföljning och utvärdering av verksamheten, användning och implemente-
ring av ny kunskap samt som stärker forskningskompetensen inom socialtjäns-
ten”7. 

Förslaget om avtal mellan staten och huvudmännen är centralt. Detta syf-
tar till att utforma gemensamma långsiktiga strategier. ”Förändringar i arbets-
organisation och arbetssätt, investeringar i tid, pengar och utbildning samt ett 
aktivt förhållningssätt till kunskapsbildning behövs. Det är viktigt att insat-
serna samordnas och sker utifrån gemensamma prioriteringar på nationell och 
lokal nivå”8. Ett av de centrala förslagen i betänkandet är därmed att regeringen 
och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) tecknar årliga avtal om gemen-
samma insatser. Avtalen ska ”beredas med hjälp av expertis och företrädare 
för brukare, innehålla uppföljningsbara mål samt fortlöpande utvärderas och 
omprövas”9. 

En annan viktig aspekt, som även den ska behandlas genom avtal, är hur 
implementeringen kan stödjas på den lokala och regionala nivån. Detta omfat-
tar även uppföljning och utvärdering av arbetet samt samarbete mellan olika 
huvudmän (inte minst landsting) och samarbete mellan kommuner, forskning 
och högre utbildning. Ambitionen är att hitta långsiktiga lösningar för regio-
nalt samarbete och stöd till kunskapsutveckling. 

6 Börjeson, PP-presention, �008-04-��.Börjeson, PP-presention, �008-04-��.
7 a.a.
8 a.a.
9 a.a.
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Den sista punkten ur betänkandet jag vill lyfta fram berör utbildningen 
av socionomer. Förslaget innebär att Högskoleverket (HSV) vid kommande 
utvärdering av socionomutbildningen särskilt bör granska om utbildningens 
innehåll och utformning svarar mot behovet av kunskaper och färdigheter som 
främjar en evidensbaserad praktik, samt ett ökat behov av forskarkompetens 
inom professionen. I den utvärdering som nu genomförts av socionomutbild-
ningarna i landet fick socionomutbildningen vid sju olika högskolor/univer-
sitet allvarlig kritik. Dock sägs ingenting om EBP i denna kritik. I rapporten 
skrivs om forskningsanknytning att: ”evidensbaserad praktik, syftar på hur 
denna kunskap, kombinerad med en professionellt förankrad erfarenhetskun-
skap och ett klient- eller brukarperspektiv, kan utgöra basen för professionella 
ställningstaganden. Men av detta återfinns det relativt lite i dagens socionomut-
bildningar”�0. 

Vid IFO-nätverkets träff gick det inte att förutse hur förslagen skulle få 
genomslag i praktiken. I backspegeln är det emellertid uppenbart att en för-
ändringsprocess var på gång i vilken idén om EBP styr. 

Tydligare satsning på implementering av EBP under 2009 
Debatten mellan förespråkare och kritiker kring evidensbaserade metoder/evi-
densbaserad praktik har pågått under ett antal år och har ofta resulterat i en 
tämligen polariserad diskussion. En som kritiserat själva debatten är Anders 
Bergmark, professor i socialt arbete med särskilt intresse för missbruksområ-
det. Bergmark må låta kritisk, men han är i grunden för en EBP och betonar 
att det är viktigt att inte fastna i för eller emot. Han förordar en kritisk gransk-
ning av de försök som gjorts och att de problem som finns identifieras och 
diskuteras��. Debatten under �009 förefaller ha förändrats till en mer proble-
matiserande diskussion, vilket kan visas bland annat med hjälp av axplock från 
några konferenser och andra händelser. 

Kunskapsspridning och nyansering av begreppet EB�
Betydelsefull för en mer nyanserad bild av och ökad kunskap om EBP är 
professor Lars Oscarsson, Örebro universitet. Jag har lyssnat på Oscarsson 
vid två konferenser�� under våren �009. Han har även publicerat skriften 

�0  HSV, Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor, Rapport 
�009:36 R, Stockholm: Högskoleverket, s. 34, min kursivering.

�� Bergmark, Anders, ”Evidensbasering och kritiska perspektiv”. Föreläsning � mars �007). 
�� FORSA:s nationella symposium i Örebro, Socialt arbete som profession och passion – kun-

skapsbas och tillämpning; FAS årliga konferens Socialtjänstforum i Göteborg, Missbruk och 
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Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten: En introduktion för praktiker, chefer, 
politiker och studenter13 för SKL:s räkning. I både bok och i föreläsningar redo-
visas bakgrunden till dagens intresse för EBP, vad begreppet står för och vilka 
implikationer för praktiken vi kan vänta oss vid implementeringen av EBP. 

Intresset för EBP inom socialtjänsten har sin bakgrund i en vilja att för-
bättra socialtjänsten och utjämna skillnader mellan olika delar av landet. Under 
en av föreläsningarna pekade Oscarsson ut några hållpunkter i den svenska 
utvecklingen fram till EBP. Bland annat tog han upp de debattartiklar som 
generaldirektören för Socialstyrelsen, Kerstin Wigzell skrev i slutet av 90-talet. 
Dessa blev något av ögonöppnare för många och definitivt bränsle för en de-
batt om kunskapsutveckling och effektivitet inom socialtjänsten: 

Att utveckla en socialtjänst som baseras på kunskap om vad 
som är till nytta och glädje för klienterna är ett svårt uppdrag 
och kommer att ta tid. Desto mer bråttom att sätta i gång 
mot målet: att de mest utsatta och de med störst hjälpbehov 
skall få rätt till professionell hjälp. Det måste på sikt bli lika 
självklart för den unga flicka som misshandlas av sina för-
äldrar som det i dag är för den patient som drabbas av hjärt-
svikt.�4

Kerstin Wigzell och Lars Pettersson, överdirektör med ansvar för socialtjänst-
frågor, utgick i artikeln från en undersökning genomförd av Socialstyrelsen 
bland �40 kommuner i Sverige. Hälften av socialcheferna i studien sa sig inte 
veta om de insatser de beviljade gav någon effekt. Enbart �� procent sa sig ha 
god inblick i resultaten. I en tidigare debattartikel samma år jämförde Wigzell 
hälso- och sjukvården med socialtjänsten. Wigzell pekade då på att inte alls 
fanns samma skyddsnät för den enskilde inom socialtjänsten som inom hälso- 
och sjukvården��. 

Socialstyrelsen undersökning och dessa debattartiklar återfinns som delar 
i förklaringen till det starka intresset vi idag, tio år senare, ser i samhället för 
evidensbaserad praktik och evidensbaserade metoder. Oscarsson framhöll även 
att detta inte enbart är en svensk trend, men att formen som processen tagit 
här i Sverige delvis skiljer sig från andra länder. I Sverige ser vi mer av ett ”top 

Behandling: Gamla problem – Nya lösningar. 
�3 Oscarsson, Lars, Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten, Stockholm: SKL Kommentus, 

�009.
�4 Pettersson, Lars och Wigzell, Kerstin, ”Hjälp till svaga bara chansning. Ny undersökning från 

Socialstyrelsen: Varannan socialchef vet inte om socialtjänsten gör någon nytta”. DN DEBATT 
6/�0 �999.

�� Wigzell, Kerstin, ”�ersonalen skyddas inte klienterna. Socialstyrelsens generaldirektör slår larm: 
Vården för de svagaste inom socialtjänsten är inte säker”, DN DEBATT �6/� �999.
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down perspektiv” där kraven om evidensbaserad praktik (EBP) och evidens-
baserade metoder (EBM) har framförts av Socialstyrelsen och Institutet för 
utveckling av Metoder i socialt arbete (IMS) och som kommunerna i Sverige 
förväntas genomföra. 

Även Oscarsson ställer upp bakom idéerna med en EBP, men påpekar att 
det finns anledning att inte ha för stora förväntningar. Han menar att det är 
viktigt att förstå vad EBP står för och problematisera förhållandet mellan EBP 
och evidensbaserade metoder. Ett exempel på detta är vad Oscarsson kallar 
”de-aggregationsproblematiken”. Fastställandet av evidens, dvs. att metoden 
generellt sett fungerar bra, bygger på statistik. En evidensbaserad metod för 
behandling av till exempel alkoholmissbruk kan vara vetenskapligt testad och 
visa sig verkningsfull på gruppnivå. Detta betyder att för flertalet i den grupp 
som studerades var metoden effektiv. Det säger emellertid inget om att den 
fungerar för den enskilde individen. Det är fortfarande så att en evidensbase-
rad metod till och med kan vara skadlig för vissa individer. För socialsekrete-
raren/terapeuten/läkaren, som möter en enskild individ, är det inte säkert att 
just den mannen eller kvinnan är en individ som kommer gagnas av en viss 
metod enbart för att den är evidensbaserad. I boken skriver Oscarsson: ”När 
man vill använda resultat från RCT-studier�6 i praktiken är det ironiskt att ju 
bättre forskningen har lyckats skapa den eftersträvade idealsituationen för ef-
fektstudier, desto mindre liknar den socialtjänstens vardag”�7. 

Kraven på evidensbasering ger implikationer för praktiken. Det är också 
uppenbart att det inte enbart är behandlingsmetoder som har betydelse för 
resultaten. Genom att introducera begreppet utvidgad förändringskontext, där 
behandlingssystemet endast är en del och där den specifika behandlingen (me-
toden) i sig är en faktor bland andra visar Oscarsson hur mycket, eller rättare 
sagt lite av resultatet, som går att tillskriva en viss metod. Men även om det 
trots allt är tämligen lite av resultatet som går att tillskriva enbart metoden bör 
det enligt Oscarsson ändå vara självklart att använda de bästa metoderna�8. 

Till skillnad från evidensbaserade metoder bygger evidensbaserad praktik 
på fler aspekter än vetenskaplig evidens. Som vi sett tidigare tas även brukarens 
och de professionellas erfarenheter med i beräkningen�9. Oscarsson lyfter såväl 
klienten som praktikern som kunskapskällor. Klient-/brukarinflytandet är cen-
tralt inom EBP. Det mest uppenbara sättet handlar om att släppa in brukaren i 
processen: ”från den första kontakten över val och genomförande av insats till 
uppföljning och utvärdering”�0. Detta ställer krav på praktikerna och EBP kan 

�6 Randomiserade kontrollerade studier (RCT-studier).
�7 Oscarsson, �009, s 33. 
�8 Oscarsson, PP-presentation, �009-04-��; Oscarsson �009.
�9 SOU �008:�8, med hänvisning till Sackett, �000.
�0 Oscarsson �009, s 4�.Oscarsson �009, s 4�.
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i relation till praktikern främst ses som ett förhållningssätt där Oscarsson lyfter 
fram professionell och personlig kompetens som väsentligt. 

FoU Välfärd, den årliga konferensen 200� 
Vid FoU Välfärds konferens i Falun i augusti var temat HUR GÖR MAN – och 
bättre?, även om man inte använde begreppet evidens fanns detta med som 
en tydlig tråd genom konferensen. Professor Alison Petch gav exempel från 
Storbritannien på implementeringsarbete av EBP genom hennes organisation 
Research in practice for adults (ripfa). Petch presenterade åtta ”lagar” för lyckad 
implementering: 

�) försäkra er om att det finns en gemensam förståelse för vad EBP�� 
betyder, 

�) etablera förväntningar på alla nivåer i partner organisationerna om 
att policy och praktik bygger på evidens,

3) understryk att EBP är en grundläggande komponent i kontinuerlig 
professionell utveckling, 

4) identifiera och vårda ett nätverk med förkämpar för EBP,
�) identifiera och sprid enkla exempel på EBP – ”evidence-stories”,
6) använd intranät och nyhetsbrev för att sprida detaljerad information 

om EBP, 
7) lyft regelbundet exempel på EBP för diskussion under träffar och 

möten på arbetsplatsen,
8) använd uppföljningstillfällen för att diskutera evidens och grunderna 

för särskilda beslut och åtgärder��. 
I Storbritannien är EBP mer professionsdrivet än vad som hittills varit fallet i 
Sverige. Av det Petch presenterade fastnade ”evidence-stories” i tankarna. I kon-
takter med politiker och verksamhetsföreträdare i kommunerna i Östergötland 
har jag upplevt att när man söker kunskap inför utvecklingsarbete är person-
liga kontakter och goda exempel ofta styrande i val av metoder och modeller. 
Jag har funderat över hur detta väldigt mänskliga sätt att söka kunskap skulle 
kunna förenas med tankarna om EBP. Utifrån Petch’s sätt att resonera kanske 
detta inte alls är en lika stor utmaning som jag tidigare föreställt mig. 

Alain Topor var en annan föreläsare under FoU Välfärds konferens. Topor, 
psykolog vid Stockholms universitet och chef för FoU-enheten, Psykiatri, 
Södra Stockholm, fick oss deltagare att reflektera över evidensbegreppet och 
dess begränsningar. Det exempel Topor lyfte var återhämtning från schizofreni. 
Enligt forskning och uppföljning från �900-talets början visade sig återhämt-

�� I original: �evidence-informed policy and practice”.I original: �evidence-informed policy and practice”.
�� Petch, PP-presentation, �009-08-�7, min egen översättning.
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ning/social återhämtning/förbättringar i tillståndet vara ungefär lika trots den 
utveckling av behandling och psykofarmaka som skett. Topor kritiserade en 
överdriven fokusering på evidensbasering av metoder. Om endast någon be-
handlingsmetod blir evidensbaserad, och kravet är att erbjuda endast evidens-
baserade metoder, blir möjligheten för brukaren att välja behandlingsform 
väldigt begränsad. Enligt Topor är det viktigt att tro på det man gör som pro-
fessionell och att brukaren tror på behandlingen, men viktigast av allt är rela-
tionen mellan professionell och brukare. Brukaren har behov av att få känna 
sig speciell. Det kan till och med vara så att en lyckad relation mellan behand-
lare och brukare bygger på att den professionelle beter sig oprofessionellt i syfte 
att stötta brukaren�3. Efter föreläsningen kände jag mig helt övertygad om att 
bemötande är viktigast att evidensbasera i socialt arbete. 

På Välfärdskonferensen i Falun medverkade SKL. I SOU �008:�8 var ett 
av förslagen att det skulle skrivas avtal om EBP mellan regeringen och huvud-
männen via SKL. Ett första avtal förväntas skrivas under �0�0, men redan i 
maj �009 skrevs en överenskommelse mellan Socialdepartementet och SKL 
under om att lägga grunden till att implementera EBP. Överenskommelse har 
gett SKL en ny roll: ”att stödja utvecklingen av evidensbaserad praktik i so-
cialtjänst, hälso- och sjukvård och folkhälsa” 24. På konferensen presenterade 
Camilla Sköld Jansson SKL:s uppdrag. Hon inledde med att tala om helhets-
syn och breddad kunskapsbas där hälso- och sjukvården tillsammans med so-
cialtjänsten blir någonting större än vad de är var för sig: �+�=3. Den bild 
som SKL presenterar av kunskapsutveckling och kunskapsstyrning för EBP 
förutsätter systematiserad kunskap från forskning, profession och brukare på 
såväl nationell som lokal nivå liksom styrning och stöd på såväl nationell som 
lokal nivå i växelverkan med uppföljning och utvärdering på såväl nationell 
som lokal nivå. 

Den slutsats som Sköld Jansson presenterar å SKL:s vägnar är att:
Kvalitet och evidensbaserad praktik förutsätter dialog! 
– brukare och praktiker 
– forskare och praktiker 
– brukare och forskare 
– stat och lokal/regional nivå

Samt vidare att: 
Det behövs strukturer som stödjer möten och utbyten  
forskning + praktik + brukare i alla led!  
Staten och huvudmännen behöver sätta en gemensam agenda! ��

�3 Topor, PP-presentation, �009-08-�7. 
�4 Sköld Jansson, SKL, PP-presentation, �009-08-�7.
�� a.a.
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Vid konferensen flaggar Sköld Jansson för att SKL vill ha en dialog kring for-
merna för samverkan mellan kommun och landsting/region och kring hur 
stödstrukturer mellan stat och den lokala/regionala nivån skulle kunna se ut 
samt att det kommer att arrangeras regionala workshopar under hösten. 

Viktiga aktörer: SKL, IMS och Socialstyrelsen
SKL har en viktig roll vid implementeringen av EBP. En annan betydelsefull 
aktör är Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS). IMS har 
funnits sedan �004�6 med uppdrag: 

• att förse det sociala området med systematiska kunskapsöversikter över 
vilka insatser och metoder som fungerar i det sociala arbetet,

• att stödja och genomföra studier av sociala insatser och strukturerade 
åtgärdsprogram, 

• att stödja utvecklandet av systematiska och standardiserade metoder för 
bedömning av klienters och brukares situation samt stödja användning-
en av dessa metoder,

• att sprida information om resultaten av studier och utvärderingar samt 
etablera stabila nätverk för att stödja en kunskapsbaserad socialtjänst.�7 

IMS upphörde � januari �0�0 och har integrerats i den omorganiserade 
Socialstyrelsen, men innan dess, i slutet av november �009, anordnade IMS 
en konferens under rubriken Bättre konsekvens med evidens. Intressant un-
der konferensen var presentationen av en något förändrad definition av EBP. 
Definitionen�8 illustreras med följande figur: 

�6 Tidigare Centrum för utvärdering av socialt arbete, CUS.
�7 Informationsbroschyr, IMS, Socialstyrelsen.
�8 Tillskrivs Haynes m.fl., �00�. [Haynes RB, Devereaux PJ, Guyatt GH. Physicians’ andPhysicians’ and 

patients’ choices in evidence based practice. Evidence does not make decisions, people do. 
BMJ �00�; 3�4:�3�0]

Situation och 
omständigheter

Bästa evidens 
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erfarenhet och önskemål 
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Definitionen återfinns nu på Socialstyrelsen hemsida:

Målet är att de metoder som socialtjänsten använder ska vara 
till nytta, och aldrig till skada, för brukaren. I en evidensbase-
rad praktik (EBP) integreras kunskap från:  
• den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers 
effekter,  
• brukarens erfarenheter och förväntningar,  
• den lokala situationen och omständigheter,  
• den professionelles expertis.�9 

Den nya definitionen har, i jämförelse med Sacketts’ tidigare definition, fått 
en ny dimension nämligen den lokala situationen och omständigheter. Praktiken 
och de professionellas bedömningar kommer också tydligare i centrum. 

Förutom denna och andra konferenser har IMS och Socialstyrelsen un-
der �009 på andra sätt arbetat för att implementera EBP. Bland annat genom 
Startpaket – en introduktion till en evidensbaserad praktik inom socialt arbete och 
boken Att förändra socialt arbete – forskare och praktiker om implementering30. 
Avsikten bakom boken var att visa hur förändringsarbete kan bedrivas mer 
effektivt än hittills då det kan ha gått avsevärd tid, ibland flera decennier, mel-
lan kunskapsproduktion och kunskapstillämpning. I de inledande kapitlen av 
boken beskrivs och förklaras begreppet EBP samt signifikansen av implemen-
teringsarbetet. I ett av de tidiga kapitlen i boken beskrivs hur betydelsefulla 
politiker och chefer är i implementeringsprocessen.”När professionella, chefer, 
politiker och andra intressenter är överens om att det behövs en förändring 
är det lättare för alla att känna ansvar, ’äga beslutet’, och att samarbeta för ett 
framgångsrikt förändringsarbete”3�. Det skrivs vidare om social marknadsfö-
ring och om arbetet med att få beslutsfattare att uppmärksamma och förstå 
problematiken samt att fatta beslut om förändring.  

SKL:s nya roll i relation till EB�
I och med överenskommelsen mellan regering och SKL fick SKL en ny roll 
med att stötta landsting och kommuner i deras strävan att arbeta utifrån EBP. 
Under FoU Välfärds konferens i Falun flaggades för kommande regionala 
workshopar. För Östgötaregionens del genomfördes en workshop i Linköping 
i oktober �0093�. Den vände sig främst till politiker och tjänstemän inom 

�9 Socialstyrelsen, <www.evidens.nu> �0�0-0�-08
30 Roselius, Maria & Sundell, Knut (red.) Att förändra socialt arbete, Stockholm: Gothia  

förlag, �008. 
3� Olsson, Tina & Sundell, Knut, i Roselius & Sundell, �008, s 3�.
3� Workshop om stöd till kunskapsutveckling inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.
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kommuner och landsting i Östergötland, men även flera FoU-miljöer var re-
presenterade. Ett ��-tal personer deltog i diskussioner som utgick från ett antal 
frågeområden som SKL ville ha regionens syn på. Det första området rörde 
Nuläget, nästa Samspel: kommun–landsting–stat och avslutningsvis Utformning 
nationellt stöd. 

Det framkom att det finns relativt gott om resurser i regionen när det gäl-
ler kunskapsutveckling och kunskapsöverföring, exempelvis genom LiU och 
olika FoU-miljöer. Med många aktörer involverade, både bland utförare och 
FoU-enheter, är det inte alltid lätt att samverka. Det är ofta svårt att imple-
mentera ny kunskap. Det kom fram kritik mot att staten ”duttade” med medel 
och satsningar på olika områden. I de olika verksamheterna skapar det lätt öar 
som inte hänger samman med annat som sker. 

Ambitionen från SOU �008:�8 om att finna eller skapa strukturer/orga-
nisation för dialog och informationsutbyten mellan den lokala och nationella 
nivån diskuterades likaså. Förhoppningen är att det går att bygga på något som 
redan finns och att hänsyn tas till att lokala och regionala variationer. En oro, 
som inte diskuteras särskilt mycket, men som jag ändå tror finns, är att någon 
ny form av regional organisation kommer att krävas för att hantera samverkan 
och kontakter med den nationella/statliga nivån. Där skulle FoU-miljöerna i 
Sverige eventuellt kunna spela en roll. 

På SKL pågår arbetet med att implementera EBP på olika sätt, bland annat 
under benämningen ”Det ska vara lätt att göra rätt”. Arbetet inom missbruks- 
och beroendevården kan ses som något av ett pilotprojekt för något större och 
mer övergripande. Projektet ”Kunskap till praktik” som arbetar med imple-
menteringen av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården 
pågår över hela landet och även i Östergötland. Bakgrunden är de nationella 
riktlinjerna som publicerades under �007. Under �008 utarbetades en genom-
förandeplan som enligt överenskommelse mellan regeringen och SKL ska gälla 
fram till och med �0�0. Hela projektet Kunskap till praktik skulle kunna ses 
som en pilot inför kommande avtalsskrivningar i den anda som presenterades 
i SOU �008:�8. 

Evidensbaserad praktik handlar inte bara om socialtjänst
SOU �008:�8 fokuserade på Socialtjänsten, men i SKL:s arbete ingår nu, som 
vi sett exempel på även hälso- och sjukvård, tandvård och folkhälsa. Det före-
faller vara olika hur långt man kommit inom dessa skilda områden när det gäl-
ler diskussionen av EBP. Inom vissa områden talas det mer om evidensbaserade 
metoder än om EBP. Ett konkret exempel var utlysningen av den av regeringen 
beslutade föräldrastödssatsning som Folkhälsoinstitutet (FHI) fått i uppdrag 
att fördela medel till. LiU och Linköpings kommun samt flera samverkande 



��4

aktörer sökte gemensamt medel till utvecklingsarbete och forskning. I utlys-
ningen trycktes det hårt på att kommunerna skulle kunna erbjuda ”univer-
sella evidensbaserade metoder” och att forskningen skulle kunna evidensbasera 
metoder som används men som ännu inte är evidensbaserade. Inte på något 
ställe skrevs det om EBP. Diskussionen kring EBP verkar inte ha fått fart inom 
folkhälsoområdet, utan där koncentrade man sig på evidensbaserade metoder. 

Avslutningsvis: Hur ser kunskapsutvecklingen ut i kommuner? 
Sedan SOU �008:�8 kring EBP har förväntningarna på kommunernas kun-
skapsanvändning och kunskapsutveckling blivit större. På IMS:s konferens i 
november markerades att det inte handlar om något val för varken kommuner 
eller för anställda inom socialtjänsten – det finns beslut och avtal om att detta 
är det sanktionerade arbetssättet – detta är målet. Vilken betydelse har detta för 
beslutsfattare på lokal nivå? 

CKS har som övergripande mål att ”stärka kommunalpolitisk kunskaps-
bildning som stödjer en långsiktig hållbar samhällsutveckling”33. Frågor kring 
kunskapsutveckling och kunskapsspridning är med andra ord intressanta ur ett 
CKS-perspektiv. Detta rör i hög grad debatten kring EBP. För att bättre förstå 
vad EBP innebär på den kommunala arenan finns det flera frågor som ytterli-
gare behöver belysas. Utifrån CKS-perspektiv vill jag därför avslutningsvis lyfta 
fram några frågetecken kring kunskap och kunskapsutveckling i kommuner: 
Vilka kunskaper bygger verksamma i kommunerna sina beslut och sitt arbete 
på? Hur söker beslutsfattarna kunskap om problem och lösningar? Vilka pro-
blem/lösningar hamnar på den politiska agendan? Varför just dessa? Söks lös-
ningen i den bästa forskningen eller byggs lösningar främst på den forskning 
som har bäst kommunikationsstrategier? Får även idéer utan forskningsunder-
byggnad genomslag? I vilken utsträckning tas brukares och praktikers kunska-
per till vara? Är EBP lösningen på problem som rör sökande, produktion och 
förmedlandet av kunskap? Och är det någonting nytt egentligen? 

Jag tänker inte försöka svara på dessa frågor här – det är något att tänka 
och samtala vidare kring. Det ställs stora krav på att kommunernas insatser 
inom välfärdsområdet ska vara förenliga med en socialt hållbar samhällsut-
veckling. Frågan är dock om vi alltid är överens om vad välfärd är och hur 
välfärden bör byggas. Vad vi bör kunna vara överens om är att kunskap, ibland 
märkt med beteckningen ”evidensbaserad” är viktig i formandet av välfärden. 
CKS olika mötesplatser, i form av bland annat nätverk, har en uppgift att 

33 <www.liu.se/cks> 
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stödja den processen. Under våren �0�0 startar CKS en ny mötesplats: IFO-
Dialog. Det tänkta temat för åtminstone de första träffarna kommer att vara 
Kunskapsutveckling och kunskapsstyrning. 

Från intervjuer och samtal med politiker och verksamhetsföreträdare i 
Östergötland framgår att det ofta är goda exempel och personliga kontakter 
gör att idéer får genomslag i en verksamhet eller organisation. Här har även 
CKS en uppgift och en utmaning. Hur stöttar CKS kommunerna bäst i deras 
kunskapssökande? Genom det Petch kallade ”evidence-stories”? Hur bör CKS 
arbeta med kommunikation av forskningsresultat? Hur kan CKS bli bättre på 
att initiera och stimulera forskning som är relevant för CKS medlemskom-
muner? 
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Jan-Erik Hagberg, Marianne Abramsson och Mirjaliisa Lukkarinen Kvist 

Politik för det goda åldrandet 
Boendets variationer för äldre och gamla

Inledning
Vad kan en kommun göra för att skapa ett gott åldrande för sina äldre med-
borgare? Den frågan har naturligtvis många svar. I denna text koncentrerar 
vi oss på boendets betydelse under åldrandet. Därmed anläggs ett långsiktigt 
tidsperspektiv. För individen är boendet av central betydelse under livsförlop-
pet. Beslut som fattas om var och hur man ska bo har betydelse under lång 
tid. Under den senare delen av livet blir boendet allt viktigare. Många äldre 
tillbringar mycket tid i hemmet. Bostadens läge och utformning kan vara av-
görande för om man ska kunna bo kvar eller inte. Att man är van vid grannska-
pet och har grannrelationer har också betydelse i sammanhanget. De flesta bor 
kvar där man har bott tidigare i livet, men kanske är en ökad rörlighet inom en 
kommun, mellan olika landsdelar och länder på väg. Delar av kommunernas 
verksamhet behöver utformas i förhållande till var olika befolkningsgrupper 
bor. Den mycket starka politiska betoningen av att äldre ska bo kvar i sina 
hem och där, om nödvändigt, få en omfattande hemtjänst leder bland annat 
till starka beroenden mellan hur äldreomsorgen kan bedrivas och kommunens 
bostadsbestånd. 

När man talar om äldre kan man mena individer inom ett stort ålders-
spann. Vi vill därför klargöra hur vi använder begreppen äldre, gamla och 
kommande äldre. Äldre syftar på alla som är 6� år eller mer. När vi betonar 
att vi avser de äldsta, de som är 8� år eller mer, använder vi begreppet gamla. 
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Många börjar överväga sitt framtida boende innan man når sin 6�-årsdag. Det 
är därför intressant att också inkludera dem som snart blir äldre. Vi benämner 
åldersgruppen ��–64 år för de kommande äldre. 

Texten består av fyra delar. I det inledande avsnittet klargör vi några cen-
trala demografiska förändringar. I avsnittet därefter berör vi frågan om vad 
som är ett gott åldrande. I det tredje avsnittet fäster vi uppmärksamheten på 
hur olika boendeformer för äldre utvecklas, vad kommunen kan göra och om 
nya mönster kan skönjas för hur de nuvarande och kommande äldre vill bo. 
I avsnitt fyra flyttar vi blicken från den övergripande nivån till den lokala och 
individuella. Där behandlar vi hur boende i en stadsdel i Norrköping ser på 
staden och den lokala miljön i ljuset av att man åldras. 

Den demografiska utvecklingen och ”äldreproblemet” 
Åldrandet som en kollektiv företeelse brukar framställas som ett av de fun-
damentala problem som det moderna samhället har. Att antalet äldre ökar 
görs till en svårighet inom snart sagt varje samhällssektor. De demografiska 
förändringarna är emellertid komplexa och sammanvävda med andra proces-
ser som globalisering, migration av människor mellan och inom länder, en 
snabb teknikutveckling och förändringar av förutsättningarna att upprätthålla 
god hälsa. Ingen kan veta hur dessa komplexa processer kommer att omskapa 
åldrandets villkor i ett land som Sverige. Men att de äldre blir fler och kommer 
att utgöra en större andel av befolkningen är ett faktum.

Under perioden �0�0–�0�0 kommer andelen äldre att öka från �7 procent 
till �4 procent av befolkningen. I takt med att de som är födda på �940-talet 
rör sig uppåt i åldrarna förändras sammansättningen av äldregruppen. Fram 
till �0�� är antalet gamla (8�+) ungefär oförändrat jämfört med �009, men 
därefter är ökningen kraftig. År �0�0 kommer drygt 4�0 000 gamla att leva i 
Sverige, vilket är nära dubbelt så många som �0�0 (4,7 procent av befolkning-
en jämfört med �,7 procent). Just år �0�0 när alla kvarlevande fyrtiotalister 
passerat sin hundraårsdag kommer det enligt SCB att finnas ��00 personer 
som är �00 år eller mer, fler än någon gång tidigare (SCB, maj �009).

Ökningen av antalet äldre kommer inte att balanseras av de att de yngre 
och medelålders ökar i antal. Den sammantagna förändringen av befolknings-
strukturen brukar tas till intäkt för att utmåla framtiden som hotfull. Hur ska 
”vi” kunna klara försörjningen och omsorgen av en stor äldrepopulation när 
antalet som är i de ”produktiva åldrarna” är så få? Det är emellertid inte möjligt 
att bygga slutsatser om hur det kommer att bli i framtiden på uppfattningar 
om hur det är idag. Den framtida gruppen av äldre kommer exempelvis att 
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vara mer heterogen än dagens motsvarande åldersgrupper. Olikheterna mellan 
äldre kommer att bli större vad gäller till exempel ekonomiska resurser, hälsa, 
intressen, livsformer samt religiös och etnisk tillhörighet. I många framtids-
bilder är just skillnaden mellan dagens äldre och morgondagens en central 
punkt. De kommande äldre framställs som handlingskraftiga och beredda att 
ta sitt åldrande i egna händer. De antas flytta mer, ha goda resurser och där-
för anpassa sig bra till sitt åldrande. De förmodas utgöra underlag för en helt 
ny marknad av tjänster och produkter, allt ifrån nya boenden, livsstilskon-
sumtion, hur vården och omsorgen organiseras till tekniska system som kan 
underlätta livet. Sammantaget skapas möjligheter att upprätthålla ett aktivt 
liv (Daunfeldt m.fl., Kempe m.fl. �00�). Just skillnaden mellan de nuvarande 
äldre och de kommande äldre ser vissa som en lösning på ”problemet med för 
många äldre”.

Om vi flyttar oss från den nationella till den lokala nivån blir det mer 
komplicerat. Det åldrande samhället ser nämligen, vilket troligen alla kom-
munalpolitiker vet, väldigt olika ut i olika delar av landet. Äldre fördelar sig 
inte jämt över landet och andelen äldre kan därför variera en hel del mellan 
olika kommuner och landsdelar (Andersson �004). Även i Östergötland är 
skillnaderna stora. I de mindre kommunerna, med en stor andel som bor på 
landsbygden, är obalansen mellan yngre och äldre redan stor och den blir allt 
större. På kort sikt ökar antalet äldre i alla kommuner. I och med att män-
niskor pensioneras och inte längre är bundna av förvärvsarbete eller ansvar för 
barn kan de göra viktiga insatser lokalt. I detta avseende har de mindre kom-
munerna en fördel genom att relativt sett fler är i åldern ��–64 år (se bilaga). 
Vilka val som dessa nya äldre kommer att göra, exempelvis av hur och var man 
ska bo, kommer att ha stor betydelse för alla kommuner. Av bland annat denna 
anledning måste alla kommuner ha en långsiktig och helhetsinriktad politik 
för vad som bedöms vara ett gott åldrande som omfattar både nuvarande och 
kommande äldre medborgare. Frågan som uppstår är: Vad kännetecknar en 
god äldrekommun?

Hur man svarar på den frågan beror på hur man ser på ”de äldre”. I de två 
senaste utredningarna om den nationella äldrepolitiken, Senior 2005 och Bo 
bra hela livet försöker utredarna bygga sina framtidsbilder på att de äldre är en 
resurs genom hela sitt åldrande och liv, att de är och fortsätter vara individer 
som tillför något viktigt till samhällslivet. Med den utgångspunkten blir den 
politiska uppgiften att lägga en grund som gör att de äldres nyttighet och 
handlingskraft kan göra sig gällande. Politiken måste dels motverka diskrimi-
nering och ålderism, dels undanröja hinder för att äldre ska kunna engagera 
sig i både det offentliga och civila samhället. Boendedelegationens synsätt leder 



��0

bland annat till att det bör byggas senior- och trygghetsboenden som underlät-
tar för äldre att vara aktiva och ta ansvar för andra långt upp i åren.

Behovet av äldreomsorg är stort och kommer att öka. Omfattningen är 
beroende av antalet. Lever fler längre med åldersrelaterade sjukdomar ökar 
behoven. Om vi utgår från den demografiska utvecklingen så kan emellertid 
bilden av det snabbt ökande behovet av vård och omsorg nyanseras. Under 
de kommande ��–�0 åren är den växande gruppen äldre relativt unga och 
aktiva och de bör rimligen utgöra en förstärkning av omhändertagandet av 
de personer som behöver hjälp och stöd i vid mening.� Därefter ökar antalet 
gamla kraftigt och då blir matchningsbehovet akut mellan vad gamla män-
niskor vill och kan, hur samhället ser på deras liv och värde och hur omsorgen 
organiseras. En slutsats är att vad som sker med inställningen till ålderdomen, 
äldreomsorgen och äldres boende de närmaste ��–�0 åren kommer att forma 
förhållandet mellan yngre och äldre generationer för lång tid.

Ett gott åldrande eller många goda
Det finns anledning att vara pessimistisk om man tror att ett skifte i synen på 
äldre är på väg. Bilderna av hur äldre i olika åldrar och olika sociala grupper 
lever är inte särskilt nyanserade. Trots en insikt om att variationen i population 
av äldre är mycket stor, tycks utgångspunkten vara att det finns ett typiskt 
åldrande och att äldrelivet i sina huvudkategorier är likartat för alla. Magnus 
Nilsson menar i sin avhandling ”Våra äldre. Om konstruktioner av äldre i 
offentligheten” att den svenska diskussion är hegemonisk i den meningen att 
äldre ses som en kategori som bör bemötas på ett visst sätt (Nilsson �008 s. 
��4–��0). En enhetlig problembild av äldre, och en mall som äldre förväntas 
följa, verkar vara något som bestått över tid. Detta innebär emellertid inte att 
alla är överens om hur mallen ser ut. Vid vissa brytningstider, som nu när de 
nya kommande äldre ställs mot de redan gamla, hålls två olika bilder fram med 
motsatta förhållningssätt. Mot den ena bilden, att det framgångsrika åldrandet 
handlar om att vara aktiv och fortsätta göra sådant som yngre gör, ställs den 
andra som innebär att åldrandet är en anpassning till ett fortlöpande bortfall av 
förmågor och en ”fångenskap” i kroppen som mister en del av sin kapacitet. 

� En del i diskussionen om vilka påfrestningar på samhället som blir följden av 
den ökande obalansen mellan antalet äldre och antalet yngre är frågan om hur 
försörjning och pensioner ska kunna klaras. Den tar vi inte upp här men ytterst är 
även den beroende av vad de äldre använder sin tid till, i vilka sammanhang och 
för vilka syften. Relationen mellan antalet som förvärvsarbetar och antalet som är 
pensionerade beräknas för Sveriges del öka från cirka 37 % �000 till 43 % �0�0 
(OECD Factbook �007). 
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Kanske kan man se det som att i den första bilden underskattas åldrandets 
realiteter; att den trötta kroppen får konsekvenser bl.a. för hur man kan an-
vända den lokala miljön, hur förhållandet till grannar kan upprätthållas och 
för den egna identiteten (Jeppsson-Grassman �00�, Shilling �003). Inte heller 
innefattas dilemmat med ett ökat beroende av sociala nätverk som blir allt gle-
sare. I den andra bilden låter man svårigheterna skymma att åldrandet är en fas 
av livet då nya kvaliteter tillkommer och att variationen mellan olika individers 
intressen och förmågor är stora. 

De två bilderna eller synsätten har också avsatt spår i äldreforskningen. 
Länge har fokus varit inriktat på betydelsen av att äldre är aktiva. Det goda 
åldrandet har setts som liktydigt med att individen upplever mycket och um-
gås med andra. Forskningen har bl.a. handlat om hur de äldres aktiva liv kan 
stödjas genom olika former av insatser och miljöanpassningar. I forskningen 
om den fysiska miljöns betydelse för åldrandet – boende, byggnader, lokalmil-
jöer och tekniksystem – har anpassningen mellan individ och miljö varit i fo-
kus. Men allt mer finns det en insikt om att en ensidig betoning av aktiviteter 
riskerar att leda till att klyftan mellan det ideala åldrandet och vad individer 
vill och kan blir stor. Numera uppmärksammas alltmer hur individerna själva 
kan forma villkoren för sitt åldrande. En utgångspunkt är att ett gott åldrande 
förutsätter att individen prövar sina erfarenheter och sina möjligheter. En ame-
rikansk forskare har uttryckt det som att det goda åldrandet innehåller att man 
för sig själv och andra skriver om sin livsberättelse (Chapman �00�). En sådan 
syn ligger långt ifrån den enkla betoningen av aktivitet. 

Vår slutsats är att en politik för det goda åldrandet måste innehålla en 
förståelse för att äldre individer både fortsätter att göra sådant som de gjort 
tidigare, och omformar detta i förhållande till de förutsättningar de har och 
till de förändrade intressen de får. Ibland talas det om den tredje åldern då 
man kan vara aktiv och förverkliga sig själv fri från förvärvsarbete och ansvar 
för barn. Likaså om den fjärde åldern då skröpligheten dominerar (Andersson 
�009). Denna uppdelning pekar ut en tydlig gräns, men i realiteten handlar 
det snarare om en blandning som förändras över tid. 

Äldres boende och kommunens ansvar
Under de senaste åren har intresset för äldres boende och bostadsbehov ökat, 
inte minst från kommunernas sida. Med en åldrande befolkning behövs en 
strategi för hur kommunen ska möta äldres bostadsbehov. Det handlar inte 
bara om de allra äldsta och deras behov av vård- och omsorgsboende, utan 
minst lika mycket om att det ska finnas boendealternativ som man kan åldras i 
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och med, kanske från det att man är kommande äldre tills man är riktigt gam-
mal. Kommunerna har således ett bostadsförsörjningsansvar, som omfattar 
många olika kategorier av äldre, vars behov och önskemål kan förändras över 
tid. Osäkerheten är överlag stor om bostadsbeståndet, befintligt och planerat, 
kommer att tillfredsställa de behov som äldre har. Det finns exempel från flera 
kommuner i vilka äldre sökt sig till nya bostadsområden i oväntat hög grad. 
Det nya området har tillgodosett ett bostadsbehov som fanns, men som man 
ur ett planeringsperspektiv inte varit medveten om. Andra exempel på bris-
tande överensstämmelse mellan bostadsbehov och bostadsutbud har blivit up-
penbara genom en omfattande nyhetsrapporteringen om äldre som nekas plats 
i vård- och omsorgsboende, trots att de känner sig oroliga och otrygga i sina 
egna hem. Detta har accentuerats i och med några tragiska händelser då äldre 
tagit sitt liv för att de inte har fått möjlighet att flytta till ett tryggare boende 
(TT Kalmar, SvD �0 okt �006).

Äldres bostadsval kan påtagligt påverka omsättningen av bostäder på bo-
stadsmarknaden. Om de som är äldre bor kvar eller flyttar har därför betydelse 
för andra åldersgruppers boende. Statistiskt kan vi ännu inte se några tydliga 
förändringar i äldres flyttmönster, till exempel att fler skulle vara benägna att 
flytta från sina småhus till lägenhet, radhus eller kedjehus. Generellt är äldre 
mindre benägna att flytta än andra grupper och de bor gärna kvar i den bo-
stad de har bott i under en längre tid (Fransson, �004). Majoriteten av dem 
som flyttar gör det först när de av hälsoskäl inte längre orkar eller vill bo kvar. 
Det finns dock de som flyttar av livsstilsskäl, det vill säga de vill förändra sin 
boendesituation av olika skäl (Longino, Perzynski, & Stoller �00� ). Denna 
grupp är ofta kräsna i sitt val av bostad och kan vänta tills rätt bostad dyker 
upp på marknaden (Abramsson & Berg �004). Hur pass omfattande dessa 
flyttningar är vet vi inte, men i den allmänna debatten diskuteras en ökning av 
den här typen av flyttningar i synnerhet i den grupp som nu blir pensionärer. 
En förklaring till detta är att det som karakteriserar dessa flyttare förekommer 
mer frekvent bland de kommande äldre än bland de nuvarande; fler har högre 
utbildning, högre inkomst och en historia av flyttningar och även skilsmässor 
(Abramsson �003,  Abramsson & Berg �004). De kommande äldre är också 
mer heterogena i etniskt och kulturellt avseende vilket även kan påverka hur 
och var de vill bo. Osäkerheten om äldres flyttmönster är således stor, och där-
för är det viktigt att följa hur deras flyttmönster utvecklas under de närmaste 
åren. 

Under senare år har intresset för speciella bostäder för äldre, seniorbostä-
der avsedda för hushåll över �� år, ökat och antalet sådana bostäder har stigit 
under �000-talet, från drygt �� 000 i början av �000 till cirka 33 000 år �008 
(Larsson �006, Äldreboendedelegationen �008). Den geografiska spridningen 
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har också ökat. Från att tidigare endast ha återfunnits i storstäderna finns nu 
seniorboenden även i mindre städer och samhällen, vilket tyder på såväl ett 
intresse som en betalningsvilja för den här typen av bostäder (Abramsson & 
Niedomysl �008, Paulsson �008). Om utbudet av och variationen i bostäder 
för äldre ökar är det också sannolikt att fler är beredda att flytta eftersom det 
då blir lättare att hitta en passande bostad. Bland dem som flyttar till senior-
boende är det många som är beredda att betala för ett gott boende, man vill 
unna sig att bo bra när man blir äldre och man vill komma ifrån underhåll och 
trädgårdsarbete (Abramsson & Berg �004 samt pågående studier).

Äldreboendedelegationen, som presenterade sitt slutbetänkande i decem-
ber �008, har tagit upp behovet av trygghetsbostäder. Syftet är att stimulera en 
boendeform där den som åldras och blir skröplig i princip kan klara sig med 
utökad hemtjänst och hemsjukvård. Äldre ska enligt förslaget själva kunna 
besluta att flytta till trygghetsboenden utan biståndsbedömning av kommunen 
om de upplever sin bostad som otrygg och ensam. Att tillgodose behovet av 
trygghetsbostäder blir en ny utmaning för kommunerna.

Trygghet och tillgänglighet har i tidigare studier visat sig vara av stor vikt 
för äldre, i synnerhet för dem som flyttar till boendeformer särskilt avsed-
da för äldre till exempel seniorboenden (Croucher, Hicks, & Jackson �00�, 
Abramsson �004b). Dessa boenden marknadsförs också ofta med ledorden 
trygghet, tillgänglighet och gemenskap. Lagergren (�008) visar att flyttningar 
till vård- och omsorgsboende är färre bland dem som bor i boendeformer som 
liknar trygghetsboenden än bland kvarboende i ordinärt boende

Kommunens kostnader för vård- och omsorgsboenden överstiger kostna-
den för hemtjänst och annat stöd i andra typer av boenden för äldre. Det finns 
således all anledning för kommunerna att se över sitt bostadsbestånd. Det är 
sannolikt att olika former av seniorboenden, som är anpassade till äldres be-
hov och preferenser, kan minska och/eller förskjuta behov av större insatser 
och därmed bidra till att minska kommunernas kostnad för vård och omsorg. 
Förklaringen är kanske så enkel som att den gemenskap som ofta uppstår i 
seniorboenden bidrar till ökat välbefinnande och därmed till bättre psykisk 
hälsa. Flera pågående forskningsprojekt visar just att grannkontakterna stärks 
och att de boende månar om varandra. 

Även om de kommande äldre och de yngre äldre är mer välbeställda än 
tidigare motsvarande grupper, kommer ekonomin för de flesta som lever länge 
att försämras över tid, vilket i sin tur kan påverka deras bostadskonsumtion 
(Malmberg �004, Malmberg & Lindh �000). Många ensamstående kvinnor 
har låg pension och därmed svag ekonomi. Kvinnor som mister sin partner 
tenderar att i större utsträckning än män byta bostad, ofta som en följd av 
försämrad ekonomi (Larsson �006 s. 30�–3��). Det finns således en genusdi-
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mension i val av boende. En risk med den nuvarande starka fokuseringen på 
äldrebostäder för välbeställda är att andra äldres behov glöms bort. Utifrån sitt 
bostadsförsörjningsansvar måste emellertid kommunerna kunna erbjuda bo-
städer åt alla. En politik för det goda åldrandet förutsätter därför att kommu-
nen kan erbjuda ett bra boende på den ordinarie bostadsmarknaden också för 
gruppen äldre med låga inkomster och de som har särskilda behov av trygghet 
och tillgänglighet.

En lokal verklighet – Ljurastudien
Vi har hittills uppehållit oss vid generella förändringsprocesser och synsätt på 
samhällsnivå. När man ser på bostaden och bostadsorten, som en plats att 
åldras på ur enskilda individers perspektiv, framträder delvis andra mönster. 
Individers olika förhållningssätt till platsen där de bor hänger samman med den 
position man innehaft och den egna biografin. För en del är platsen där man 
bor självklar och bostaden är noden i det sociala nätverket. Hemmahörigheten 
är självklar. För andra, som kanske har flyttat många gånger, bor på flera stäl-
len under året, har sina släktingar och vänner på andra håll, är hemhörigheten 
mer kluven. De är både förankrade på den plats där de bor, men också på 
platser som de har lämnat, men återbesöker eller vill återvända till. En plats är 
således både en avgränsad egen unik miljö med en historia, som de som bor 
där förhåller sig olika till, och en knutpunkt för många nät av sociala relationer 
(Easthope �004, Phillipson �007).

För att få bättre kunskaper om hur individer genom sitt boende är knutna 
till hem och plats, och hur man resonerar om boendet i förhållande till att man 
blir äldre, har vi genomfört en intervjustudie i stadsdelen Ljura i Norrköping. 
Ljura byggdes på �9�0-talet och kännetecknas fortfarande av den tidens kvar-
tersideal, med väl utformade i huvudsak trevåningshus, gröna gårdar och ett 
mindre centrum. Stadsdelen Ljura var ett led i kommunens ambitioner att 
ersätta Norrköpings många områden med trånga, dåligt utrustade lägenheter 
med nya kvarter där alla bostäder var moderna, hade centralvärme, badrum, 
ordentligt kök och tvättstuga i källaren (Hagberg �008). Att flytta till moderna 
lägenheter i Ljura var som att ”komma till himmelriket”, minns flera av de 
intervjuade. Med dagens mått är lägenheterna i Ljura små och i de flesta husen 
saknas hiss. Andelen äldre är hög.�

I Ljurastudien ingår �� individer, tolv kvinnor och nio män. De är mellan 
�� och 7� år gamla. De flesta har bott i flera årtionden i Norrköping. Fem är 
födda i Norrköping. Tiden som man har bott i Ljura varierar mycket. Några 

� I Västra Ljura är nära 30 % 6� år eller äldre (SCB:s boendeprofil �00�).
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flyttade till området redan på �9�0-talet och några flyttade dit på �000-talet, 
således bara några år innan intervjun gjordes. 

Här lyfter vi fram några resultat från Ljura-studien som har med det sociala 
livet att göra. De intervjuades sociala nätverk sträcker sig över hela staden, men 
också till det övriga landet och i vissa fall över nationella gränser. Nätverken 
består av familjemedlemmar och släktingar, vänner och gamla arbetskamra-
ter. Det lokala nätverket i grannskapet är litet. Få umgås med sina grannar. 
Trots detta vet alla ganska väl vilka som bor i samma trapphus som man själv. 
Grannarna hälsar och byter några ord när de möts, men umgänget utvecklas 
sällan till något djupare. Att veta vilka som bor i trapphuset eller i huset inger 
trygghet. 

I detta avseende liknar invånarna i Ljura andra som bor i stadsmiljö. Det 
urbana livet kännetecknas av en kombination av fysisk närhet till andra män-
niskor i grannskapet och samtidig frånvaro av nära sociala kontakter med gran-
nar. Nära kontakter har man med vänner på andra håll, med familjemedlem-
mar och släktingar som i ökad grad bor i andra delar av staden eller i andra 
orter. 

Den övervägande delen av de intervjuade bor ensamma. Endast fem är 
gifta eller samboende. Av de övriga är de allra flesta frånskilda eller separe-
rade. Några är änkor eller änklingar, någon har varit ensamstående hela sitt 
vuxna liv. De intervjuade har, med få undantag, barn, men de är utflugna se-
dan länge. Många har också barnbarn. Ibland hävdas att det urbana livet inte 
gynnar familjeliv och att familje- och släktband är svagt utvecklade (Elander 
�00�). Utan att uttala oss om familjebandens karaktär eller innehåll kan vi 
dock konstatera att de flesta intervjuade har nära familjemedlemmar, det vill 
säga barn och barnbarn, antingen i Norrköping eller i någon av grannkom-
munerna. Ett par av de intervjuade har barnen boende i södra Sverige eller 
i Stockholmstrakten. Flera anger att de har syskon och likaså att de har en 
förälder kvar i livet. I flera fall bor barnen och föräldrarna i Norrköping eller 
i näraliggande kommuner. I något fall bor en förälder till intervjupersonen 
också i Ljura. Några har nära släktingar utomlands. 

En stor del av de intervjuade bor som nämnts ensamma. Detta betyder 
inte att de känner sig ensamma. Flera av de frånskilda och separerade fram-
häver det självvalda i livssituationen. En del av dem har sällskap, men väljer 
ändå att bo ensamma. Vissa hyser dock känslor av ensamhet, vilket framträder 
i några intervjuer. Exempelvis berättar en man att han inte använder telefonen 
särskilt mycket eftersom han inte har någon att ringa till. Han berättar att alla 
hans nära vänner är döda. Att åldras medför att kretsen av familjemedlemmar, 
släktingar och bekanta i samma ålder blir mindre. 

Den urbana miljön är mångfacetterad och den ter sig olika för olika in-
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divider och grupper (Elander �00�). Detta framträder i individers och grup-
pers rörelsemönster i staden. Intressant är sambandet mellan de intervjuades 
livsvillkor, i första hand deras ekonomiska situation och deras sätt att utnyttja 
staden. De affärer och den service, som finns i Ljura, används inte av de in-
tervjuade i någon större utsträckning, eftersom de upplevs vara dyra. I stäl-
let handlar de i första hand i ett närbeläget köpcentrum och i andra hand i 
Norrköpings centrum. Som skäl till att handla i ett köpcentrum anges att det 
finns ett större utbud av affärer, har lägre prisnivå och att där finns apotek och 
systembolag. Det förekommer emellertid att de intervjuade kompletterings-
handlar i Ljura. Några få är köptrogna med argumentet att de vill att affärerna 
i Ljura ska vara kvar. 

Ljuraborna tycks således i likhet med andra stadsbor vara vana vid och 
beroende av att kunna förflytta sig till andra delar av staden och resa till an-
dra orter för att umgås med andra, göra inköp och utnyttja service. Att kun-
na förflytta sig är helt enkelt en central del i stadens sociala liv (Urry �003). 
Grannskapets betydelse ligger i att det ramar in och ger karaktär åt den plats 
man bor på och genom dess sociala karaktär delvis berättar vem man är (jfr. 
Andersson �00�).

De som vi har intervjuat är relativt unga äldre eller hör till kategorin kom-
mande äldre. Alla har fortfarande god förmåga att förflytta sig i staden, vara 
urbana och kan resa till andra orter. Flera ägnar sig åt olika slags aktiviteter. 
Det kan vara dans, körsång, bingo eller fiske. Några har kolonistuga eller som-
marstuga att ta hand om. Vi såg i förgående avsnitt den starka kopplingen mel-
lan vad som uppfattas vara ett gott åldrande och hög aktivitetsgrad. I en studie, 
som vi gjort med gamla Norrköpingsbor (8�+), hade deltagandet i aktiviteter 
utanför bostaden minskat kraftigt för de flesta (Larsson, Haglund & Hagberg 
�009). Kan man räkna med att kunna upprätthålla många av vardagens akti-
viteter när man blir gammal? Orkar man då ta spårvagnen till stadens centrum 
eller bussen till stormarknaden? Kan man cykla till frisören, ta en promenad 
till systembolaget eller köra bil till sommarstugan? Kan man vara med vid 
familjehändelser som dop, bröllop, födelsedagar och begravningar? Om inte 
kommer det sociala nätverket att tunnas ut och beroendet av stadsdelen och 
det nära grannskapet växer. Om detta också innebär att grannar kommer att 
spela en annan roll än tidigare vet vi inte. Inte heller vet vi i vilken grad som 
virtuell rörlighet via datorer och nya kommunikationssystem kan ersätta fysisk 
rörlighet. På den senare punkten visar den forskning, som hittills gjorts, att i 
takt med att man blir äldre minskar intresset för att ta i bruk och lära sig nya 
tekniksystem (Hagberg �008, Larsson & Hagberg �009).

Studien i Ljura visar att intervjupersonernas rörelser i bostadsområdet och 
i staden inte bara är en fråga om fysisk rörlighet utan också om hur stadsdelen 
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uppfattas. Det finns en oro och rädsla som leder till försiktighet. Både män och 
kvinnor kommenterar hur de väljer att inte röra sig ute på kvällar och nätter på 
grund av att de upplever otrygghet. Områden som parker, som ger rekreation 
på dagtid, upplevs vara otrygga på kvällar och nätter. Samma sak gäller områ-
dets och stadens gator. Detta tyder på att bostadsområden och staden inte är 
tillgängliga för många äldre under dygnets alla timmar. En man bosatt i Ljura, 
som vid intervjutillfället var 74 år gammal, berättade hur han gärna ville träffa 
folk och ta en öl på en pub, men att han avstod från att göra det därför att han 
upplevde det som att ”utmana ödet”. Han var rädd för att bli nedslagen. 

Exemplen från Ljurastudien visar hur äldres vardagsliv och handlingsut-
rymme mycket påtagligt påverkas av både den lokala miljöns fysiska utform-
ning och den sociala karaktär som den har. En del i det goda åldrandet måste 
innebära att lokala miljöer skapas som äldre känner trygghet och säkerhet i. 
Miljöer där man kan bo kvar när man blir gammal. Miljöer som är rika på 
upplevelser och möjligheter, och ger lugn och trygghet också för dem som är 
bundna till bostaden och det närmaste grannskapet. 

Äldres handlingskraft och värde
Vi är tillbaka i grundfrågorna. Synen på åldrande och äldre människor avgör 
vad som uppfattas vara deras problem. Det krävs en lyhördhet för att skapa nya 
kreativa former för att åldras. På ett generellt plan är det lätt att uttrycka vad 
som behövs och vad som är en politik för ett gott åldrande. Diskriminering 
och utanförskap måste motverkas. Mångfalden i sättet att leva som äldre och 
gammal måste kunna öka. Individers preferenser måste i högre grad än nu 
kunna forma både boendet och innehållet i omsorgen. Äldres boendeformer 
måste bli mer varierade och innefatta rum för många intressen och sätt att 
leva. Hemtjänsten måste bli mer flexibel. De lokala miljöerna måste underlätta 
för äldre att förflytta sig. Grannskap och stadsmiljöer måste vara och upplevas 
vara trygga även under kvällar och nätter. Den resurs de äldre utgör måste be-
kräftas. Detta skulle nyansera bilden av äldre så att både äldres särskilda behov 
uppmärksammas och tillgodoses och äldrekraften tillvaratas och uppskattas.
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Bilaga
Andel av befolkningen (%) som är �� år resp. 6� år eller äldre  
i Östergötlands kommuner år �008.
 

Kommun 55–64 år 65 år och äldre

Ödeshög �6 ��
Ydre �6 �4
Kinda �� ��
Boxholm �6 �3
Åtvidaberg �� ��
Finspång �� ��
Valdemarsvik �9 �3
Linköping �� �6
Norrköping �3 �7
Söderköping �6 �0
Motala �4 �9
Vadstena �6 ��
Mjölby �4 �9
Hela landet �3 �8

Källa: SCB, maj �009.
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Karolina Isaksson 

Lokala transportstrategier och regionala insatsprogram 
– ett nedslag i Vadstenabornas vardag

Inledning
När människor berättar om sina vardagliga transporter, och delger sina tan-
kar om vad som kännetecknar ett välfungerande lokalsamhälle, framkom-
mer delvis andra bilder än de som dominerar i regionala transport- och 
tillväxtstrategier. Syftet med denna text är att illustrera vilka transportstrategier 
som invånare i en av länets mindre orter har utvecklat för att få vardagen att 
fungera. Diskussionen utgår från ett lokalt perspektiv, där valet av bostads-
ort och upplevda kvaliteter i lokalsamhället utgör en viktig utgångspunkt. 
Empiriskt bygger texten på resultat från två gruppintervjuer med Vadstenabor 
som genomfördes under april �009. 

I gruppintervjuerna har totalt elva personer deltagit – sex kvinnor och fem 
män.� Urvalet syftar inte till att vara representativt för hela Vadstenas befolk-
ning. I stället har studien formulerats utifrån en kvalitativ ansats, vilket inne-
bär att det viktigaste inte är att uppnå statistisk representativitet, utan snarare 
att få en djupare inblick i människors personliga tankar och erfarenheter av – i 
detta fall – transportsituationen i en mindre ort.

De frågor som diskuterades vid gruppintervjuerna handlade till stora de-
lar om hur intervjupersonerna reser till och från dagliga aktiviteter inklusive 

� Samtliga bor i Vadstena men i övrigt har de varierande bakgrund, sysselsättning och ålder. 
Två av de intervjuade var under 30 år, varav en studerande och en yrkesverksam. Tre av de 
intervjuade var i åldersgruppen 30–4� år och fyra var i åldersgruppen 4�–60 år, samtliga 
yrkesverksamma. Två personer var över 60 år, båda dessa pensionärer.
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arbete eller annan sysselsättning, hur de anser att Vadstena fungerar som bo-
stadsort och vad som, ur deras synvinkel, utgör de mest brännande transport-
planeringsfrågorna för att Vadstena skall vara ett välfungerande lokalsamhälle. 
Texten nedan inleds med en kort genomgång av resultaten från intervjuerna. 
Detta utgör sedan underlag för en avslutande diskussion kring östgötakommu-
nernas gemensamma insatsprogram för infrastruktur och kommunikationer 
för Östgötaregionen �0�0 (Östsam �008), där ett antal kontraster och utma-
ningar kan identifieras i mötet mellan lokala och regionala perspektiv.

Vadstena – en underbar stad men med dåliga kommunikationer

Ann-Marie: /Vadstena är en/ underbar stad att bo i. Den 
absolut enda nackdelen med Vadstena /…/ det är kommuni-
kationerna.�

Vadstena kommun ligger i västra Östergötland. Kommunen hade år �00� om-
kring 7�00 invånare, varav cirka �600 bodde i Vadstena tätort. Från Vadstena 
är det omkring �,� mil till Motala, cirka �,� mil till Mjölby och cirka fem mil 
till Linköping, som är länets största stad. Samtliga intervjupersoner framhåller 
överlag många positiva saker med att bo i Vadstena. Två av dem är inflyttade 
från större städer, och har sökt sig till Vadstena inte minst på grund av ortens 
skönhet och charm. Två personer är inflyttade från närliggande orter, för att 
få närmare till jobbet eller av familjeskäl. Tre personer har bott på andra stäl-
len under ett antal år, men har valt att komma tillbaka och menar att det var 
oerhört skönt att ”komma hem” – enligt dem finns det inget bättre ställe att 
bo på. Några nämner att Vadstena, trots sin litenhet, ändå är ”en riktig stad” 
med ett relativt gott utbud av affärer, service och arbetstillfällen. Alla som in-
tervjuades uppskattade läget vid Vättern med sitt klara badvatten, närheten till 
Tåkern och Omberg, samt stadens på många sätt rika historia och välbevarade 
byggnader från tidigare århundraden. I viss mån märktes en irritation över att 
en stor del av stadens verksamheter och butiksutbud är relativt exklusivt och 
riktat mot turister och andra tillfälliga besökare.

Flera av deltagarna nämnde en särskild fördel med Vadstena som bostads-
ort, nämligen att det finns goda möjligheter att både bo och arbeta i staden, 
och att man i så fall får kort restid mellan hem och arbete. I princip kan man 
klara sig med att gå och cykla inom själva tätorten. Att ha allting man behöver 

� Samtliga intervjupersoners namn är fingerade.
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inom räckhåll är, enligt deltagarna, en väsentlig del av deras livskvalitet och ett 
för dem tungt vägande skäl i valet av bostadsort. Kjell, som är i ��-årsåldern 
och inflyttad från en större ort, och Ulrika, som är i 40-årsåldern, ger uttryck 
för detta på följande sätt:

Kjell: Det finns en slags förväntan från samhällets sida att 
man ska vara beredd att pendla om det behövs. Pendlingen 
har ökat hela tiden – att man ska kunna pendla överallt läng-
re sträckor osv. /…/  Jag personligen tycker inte det är någon 
speciellt hög livskvalitet om man ska sitta och pendla i timtal 
varje dag. Jag är väldigt glad över att jag kan gå till jobbet på 
tio minuter nu knappt. Det tycker jag är livskvalitet. /…/ 
Det tycker jag är ett skäl till att bo i en sådan här stad om 
man nu har turen att kunna jobba här också.

Ulrika: Jobba i samma stad som man bor i, det är liksom per-
fekt. Det kan inte bli bättre.

Överlag uttrycker gruppdeltagarna  stor förnöjsamhet med Vadstena som bo-
stadsort. Förbindelserna till andra, närliggande orter kom emellertid upp i dis-
kussionen på ett tidigt stadium. Det framgick redan av intervjupersonernas 
inledande berättelser om sig själva att transporter är en stor och viktig del av 
tillvaron, och något som inte alltid är enkelt att lösa. Hur pass väl transpor-
terna fungerar beror dock till stora delar på vad för slags resor som ska göras, 
och för vilket ändamål. Nedan redovisas kort intervjupersonernas perspektiv 
när det gäller transporter inom tätorten, arbetspendling, transporter för fritids-
sysselsättningar samt långväga resor. 

Transporter inom tätorten: mest gång och cykel

Kjell: För många är /det/ en kombination att man använder 
olika transportmedel. Bil ibland och kollektivtrafik ibland 
och gå och cykla – så är det väl för de flesta.

Citatet ovan belyser att intervjupersonerna överlag använder en kombination 
av flera olika transportmedel. Men det finns också tydliga skiljelinjer mellan 
de lokala och de mer långväga resorna. De intervjupersoner som har sitt arbete 
i Vadstena tätort, säger att de i de allra flesta fall går eller cyklar till jobbet. Att 
köra bil framstår som någonting man gör endast undantagsvis, om man är 
förkyld eller det är dåligt väder – regnigt eller väldigt kallt. Det upplevs till och 
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med som ”pinsamt” att ta bilen inom stadens gränser. Två av de intervjuade 
berättar att de, vid de tillfällen som detta ändå händer, ofta möts av ifrågasät-
tande kommentarer:

Joakim: Det är pinsamt att köra bilen när man bor i en liten 
stad ibland. När man kommer ned till jobbet/får man höra/ 
”Men Gud har du tagit bilen idag? Vad har du det för?” 

Ann-Marie: ”Jag ska uträtta ärenden.”

Joakim: Ja precis det blir alltid något sådant där.

Ann-Marie: Så får man liksom åka omkring efter jobbet och 
hitta på någonting. Nu har jag kommit på att jag har rätt 
mycket kartonger och tomflaskor och burkar. Dom slänger 
jag i bilen och så åker jag och pantar och lämnar dom. Det är 
pinsamt att köra bil i en sådan här liten stad. Jag tycker det.

Gruppdeltagarna var rörande överens om att man klarar det mesta genom att 
gå eller cykla inom tätorten, vilket kan kompletteras med enstaka bilresor för 
till exempel större inköp. De lokala transporterna framstår därmed som relativt 
okomplicerade, åtminstone för den som är hyfsat pigg och rask. I samtalen 
nämndes att det sannolikt är betydligt svårare med transporterna för dem som 
har någon form av funktionsnedsättning. Resandeunderlaget i staden är för li-
tet för att det ska finnas någon reguljär lokaltrafik, men sedan ett par år tillbaka 
finns en lokal gratisbuss som går tre turer om dagen, och som är tänkt att er-
sätta färdtjänst inom staden. Gratisbussen är öppen att nyttja för alla som vill. 
Den stannar dels vid förutbestämda hållplatser, men det finns också möjlighet 
att ställa sig och vänta var som helst längs bussens rutt, och genom att tydligt 
signalera till chauffören kan man få stiga på eller av där det passar en själv.

När det gäller cykling diskuterades ett antal brister, som handlade både 
om cyklisters trafikvett men också om mer allmänna trafiksäkerhets- och kom-
fortåtgärder. En konkret fråga handlade avsaknaden av cykelbanor. Riksväg 
�0, som passerar Vadstena i nord–sydlig riktning, är smal och hårt belastad av 
tung trafik. Kanske skulle fler kunna tänka sig att cykla även utanför tätorten 
om förutsättningar för detta skapades i form av fler cykelbanor – exempelvis 
norrut mot Motala dit det är cirka �,� mil.
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Arbetspendling och bilberoende
Drygt hälften av gruppdeltagarna har erfarenhet av längre arbetsresor. Motala, 
som ligger drygt �,� mil norrut, är den största pendlingsorten för Vadstenabor 
i allmänhet, och så även för dessa intervjupersoner. Fyra av de intervjuade 
pendlar dit i dagsläget och ytterligare en person har gjort det tidigare. En per-
son har erfarenhet av pendling till Linköping, och ytterligare en person pend-
lar till sin lastbil som står strax utanför Väderstad, cirka två mil bort. En stor 
del av samtalet kom därför att handla om de – enligt gruppdeltagarna – relativt 
dåliga förbindelserna till andra städer och tätorter i länet, åtminstone för dem 
som inte kan eller vill köra bil. Vadstena har inte någon järnväg, vilket innebär 
att kollektivtrafiken till eller från staden enbart består av busstrafik. 

Hur bra eller dåliga kollektivtrafikförbindelserna till andra orter upplevs 
vara tycks i viss mån förklaras av vilken sysselsättning och vilka arbetstider 
man har. Den yngsta personen i gruppen, Moa, som studerar i Motala, menar 
att bussförbindelserna fungerar alldeles utmärkt. Till saken hör att Moa saknar 
körkort och därför är bilresor inte något alternativ för henne. Dessutom kan 
noteras att bussförbindelserna är relativt täta under morgonen och den senare 
delen av eftermiddagen, vilket passar hennes tider. Gunnel, som är i 60-årsål-
dern och som relativt nyligen gått i pension från sitt arbete som sjuksköterska 
på sjukhuset i Motala, menar även hon att bussförbindelserna fungerat alldeles 
utmärkt för hennes del:

Gunnel: Jag åkte i �0 år mellan Vadstena och Motala /…/. 
Jag jobbade på lasarettet/och/ jag /hade/ jättebra förbindel-
ser. Jag hade �00 meter till bussen och lika långt ifrån när 
jag gick av vid lasarettet. Jag var hemma snabbare än de som 
bodde i andra änden av Motala. Lika snabbt hemma i min 
bostad i Vadstena. /Det tog/ ��–30 min så det var jättebra. 
Jag har åkt bil också när jag arbetade på natten. Jag föredrar 
hellre att åka buss. /…/ Vintertid var det lite jobbigt att åka 
bil.

Moas och Gunnels positiva bilder av busspendling mellan Vadstena och Motala 
delas dock inte av de tre intervjupersoner som i dagsläget är yrkesverksamma i 
Motala. Samtliga dessa arbetar inom vården, vilket ofta innebär tidiga morgnar 
och sena kvällar och ibland även nattpass. Särskilt problematiskt tycks det vara 
med förbindelserna under den senare delen av dygnet, och då särskilt för dem 
som inte jobbar på sjukhuset – dit finns det ändå relativt goda förbindelser. 
Ann-Marie, som är i ��-årsåldern och inflyttad från Stockholm, arbetar som 
personlig assistent i Motalas västra delar. Hon konstaterar att det skulle vara 
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mycket svårt att åka kollektivt till jobbet, eftersom hon har så oregelbundna ar-
betstider och dessutom är beroende av fungerande anslutningar inne Motala:

Ann-Marie: Jag jobbar ute på väster så /efter att ha åkt bussen 
från Vadstena till Motala/ ska jag ta mig /…/ vidare med lo-
kalbuss. Kommunikationerna är urusla tycker jag. Det visste 
jag när jag flyttade hit. Jag köpte bil innan jag flyttade ned. 
/…/ helt klart är att jag skulle inte kunna jobba där jag gör 
utan bil. 

Kjell, som är i ��-årsåldern, bodde tidigare i Linköping och pendlade under 
ett par års tid därifrån till sitt arbete i Vadstena innan han valde att flytta. 
Även han ger en bild av att pendlingsmöjligheterna med buss inte är särskilt 
välfungerande: 

Kjell: Det gick ju, alltså det gjorde det ju /…/ men lite job-
bigt var det ju. Jag bodde i Skäggetorp i Linköping/och/ det 
fanns flera olika alternativ men det tog lika lång tid hur man 
än gjorde. Den vanligaste varianten var att åka stadsbus-
sen ned till/Linköpings/ resecentrum och sedan antingen 
expressbuss därifrån till Vadstena varefter expressbussen 
gör en längre tur i Linköping innan den lämnar stan, eller 
också pendeltåg till Mjölby och så buss därifrån. En annan 
variant var att gå ut till Bergsvägen och åka buss till Motala 
och så buss till Vadstena. Men det var sällan det passade med 
anslutningar där då. Jag funderade på alla möjliga varianter 
/…/. Cyklade till universitetet och tog expressbussen därifrån 
men då blev det för kort arbetsdag om jag skulle åka med 
expressbussen tillbaka igen och då hade jag cykeln på univer-
sitetet. /Men/ bor man här i Vadstena och jobbar till exempel 
i Mjärdeviområdet, universitetet eller sjukhuset i Linköping 
så funkar det väl bra att pendla in. Anledningen till att jag 
åkte kollektivt så pass mycket som jag ändå gjorde är det att 
jag känner lite för det här med miljö. Att det rent allmänt 
vore bra om man åkte mer kollektivt och sedan var det även 
en kostnadsaspekt plus det här med vinterväglag. Det är inte 
alltid så kul när det är snödrivor ute på slätten.

Av Kjells berättelse framgår att kollektivresandet tog mycket tid och krävde en 
omsorgsfull planering. Hans val att ändå försöka åka kollektivt motiverades till 
betydande del av ett engagemang för miljöfrågor, men även väglag och säsong 
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spelade in. En annan fördel med busspendling, som nämns av andra gruppdel-
tagare, är den möjlighet till avkoppling som resor med kollektivtrafiken ger: 

Camilla: Det är många som säger att, som åker till Linköping 
på morgonbussen, som tycker det är så skönt att sätta sig på 
bussen och varva ner. De har med sig sin Ipod eller någon-
ting och stoppar i örona och vilar sig eller någonting sånt då. 
Det är bekvämt om det är full snöstorm att inte behöva sitta 
på helspänn själv.

Joakim: Det är också en aspekt av att pendla. Den tiden du 
har, resvägen hem, där kopplar du av.

Camilla: Rensar hjärnan.

Joakim: Ja precis – går igenom dagen på jobbet kanske. När 
du kommer hem så är du hemma och du är färdig med dagen.

Trots att flera personer framhåller flera fördelar med kollektivtrafiken är det 
ändå tydligt att vanans makt är stor när det gäller personers val av färdmedel. 
Camilla, som inte äger någon bil, framhåller hur det för hennes del alltid är 
naturligt att ta bussen: 

Camilla: För mig är det så naturligt och sätta mig på en buss 
och skumpa. Jag tänker inte på det så som kanske andra – ni 
som har bil. Ni som är så vana att bara sätta er och vrida om 
nyckeln när ni ska åka någonstans. Det kanske är lättare för 
mig, säkerligen, om jag säger, jag är så van. 

Joakim däremot, konstaterade att om han hamnade i en situation, som innebar 
att han skulle bli tvungen att pendla till en annan ort för att arbeta, skulle han 
sannolikt ta bilen även om det fanns bussförbindelser – helt enkelt för att han 
har vant sig vid att åka bil och tycker att det är smidigt.

Joakim: Jag tror att hade jag jobbat i Motala och haft bussar 
att passa så hade jag nog tagit bilen/ändå/ för att det är smi-
digt. Inte behöva ha koll på tiderna hela tiden och att man 
ska passa den bussen och svårt om man ska jobba över – då 
kan man inte för att bussen inte går /…/. 
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På fritiden: bilen ett måste
En annan sorts resor som diskuterades under fokusgruppsintervjuerna hand-
lade om resor till och från fritidsaktiviteter – till nöjen, idrottsaktiviteter, besök 
hos släktingar och vänner, helgshopping m.m. Fyra-fem av intervjupersonerna 
går med jämna mellanrum ut och roar sig i de större städerna Linköping eller 
Motala. Samtliga vittnar om att det är en hel del logistiska problem förenat 
med detta. I princip är svårigheterna desamma som för dem som har jobb med 
oregelbundna arbetstider. Sista bussen hem från Motala till Vadstena går tio 
över tio på kvällen. Från Linköping till Vadstena går sista förbindelsen halv 
elva. För att över huvud taget kunna ta sig hem senare på kvällen är man 
alltså beroende av att någon kan köra bil. Alternativt får man ta en taxi, något 
som dock upplevs som mycket kostsamt. För två av gruppdeltagarna har detta 
kommit att innebära att de, när de vill gå ut och roa sig, hellre väljer att åka på 
exempelvis Ålandskryssningar med busscharter i stället för att gå på restaurang 
och dansställen i närområdet. 

När det gäller shopping är det många intervjupersoner som åker till exem-
pelvis Motala för att handla kläder, i och med att de större butikskedjorna finns 
där. I Vadstena finns det huvudsakligen lite mer exklusiva affärer. Camilla, 
som är i 40-årsåldern och som inte har någon bil, konstaterar att det går bra 
att ta sig till Motala för att handla, och att förbindelserna även inom Motala 
fungerar bra. Däremot är busstiderna mellan Vadstena och Motala inte väl 
anpassade till butikernas öppettider på helgerna:

Camilla: Inne i Motala går ju bussarna en gång i kvarten. Vet 
man bara vilken man ska åka med på dagen så är det inte så 
svårt, men det är det här att anpassa den bussen som ska gå 
till Vadstena sen då, för det är där problemet blir att dom 
inte går så ofta. Som en lördagmorgon till exempel – affärer-
na öppnar inte förrän tio och bussen /från Vadstena/ går tio 
över nio. Man är inne halv tio. Då får man gå en halvtimme 
och strosa och är det tio minusgrader då är det inte så roligt.

Peter, som är i 3�-årsåldern, spelar innebandy på fritiden. Sedan verksamheten 
lades ned i Vadstena spelar och tränar han i Ödeshög, som ligger cirka tre mil 
söderut. Dit finns det inga täta bussförbindelser i dagsläget. En vanlig vecka 
innebär ofta två träningar och kanske även en match, vilket innebär att Peter 
kör sex mil med bil varje gång. Totalt sett blir det uppemot arton mil i veckan 
för innebandyn. 

Över huvud taget kan noteras att bilen upplevs som mycket fördelaktig 
och i vissa fall helt nödvändig både för kortare och längre resor. Det gäller när 
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intervjupersonerna ska utanför staden, framför allt om det handlar om helger 
eller udda tider på dygnet, eller för resor som inte är planerade långt i förväg:

Kjell: Man har väl bilen en del för nöjesresor och för att kom-
ma ut i naturen och åka och hälsa på någon, ja, den typen. 
Jag skulle klara mig utan bil men ändå så är det en viss frihets-
känsla.

�er: Det är skönt att stänga av telefonen någon dag och sätta 
sig i bilen och åka någonstans utan mål.

Kjell: Jag kan göra lite grann sådana udda resor.

Ulrika: Spontant också – man behöver inte planera så mycket. 
Vi svänger in här och ser vart den här vägen tar vägen liksom.

Kjell: Man kan åka ner till Omberg en sväng och knalla om-
kring i naturen.

�er: Jag brukar åka ner till Hästholmen eller till Stora Lund 
därnere. Det är jätteskönt att bara sätta sig därnere flera tim-
mar.

Kjell: Men jag tror det här med friheten – /att det/ ligger väl-
digt mycket i det. Att det är därför man har bil även om det 
inte är nödvändigt att sticka ut lite så där smidigt. 

Långväga resor – bil till Mjölby och sedan vidare
När det gäller långväga resor inom landet eller utrikes finns det två långfärds-
bussar som passerar Vadstena på vägen till Stockholm; Swebus som går på 
helgerna och Blåklintsbuss som går dagligen. Inte alla intervjupersoner känner 
till dessa bussar, men Gunnel som har sin vuxne son i Stockholm åker ofta 
med någon av dem, åtminstone om hon ska åka på egen hand. Med undantag 
för dessa två långfärdsbussar är det uppenbart att Vadstenabor i hög grad är 
beroende av att kunna ta sig till antingen Mjölby eller Motala för att därefter 
komma vidare:

Ann-Marie: Vi måste nästan alltid ta oss till Motala innan vi 
kommer någon annanstans.
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Christel: Någonstans måste vi för att ta sig till Göteborg, 
Stockholm eller vart du än ska måste du komma härifrån och 
då tar du dig bara med bil.

Som framkommit ovan finns det bussförbindelser mellan Vadstena och Motala, 
samt även mellan Vadstena och Mjölby, vilket gör det möjligt att resa kollek-
tivt från dörr till dörr. Risken är dock att man missar sin anslutning och blir 
stående i Mjölby på vägen hem om tåget är försenat, något som flera av inter-
vjupersonerna inte vill riskera:

Kjell: Man har förbättrat förbindelserna till Mjölby nu på 
sistone det har man gjort men så är det det här med anslut-
ningar. Om man ska åka buss härifrån till Mjölby och sen 
fortsätta, då vill man att det ska finnas anslutning när man 
kommer från andra hållet. Det är därför jag sa det här om jag 
ska göra någon längre resa att jag gärna tar bilen till Mjölby 
och ställer den där. Då är man inte beroende. Skulle tåget 
vara försenat i Mjölby till exempel behöver jag inte riskera 
att vänta i två timmar innan det går någon buss till Vadstena 
utan då kan jag åka direkt. /…/ 

Bilens fördelar och kollektivtrafikens nackdelar
Genomgående framträder i intervjupersonernas berättelser en bild av bilens 
många fördelar och kollektivtrafikens många nackdelar. Det är bilen som be-
döms ge frihet, flexibilitet och bekvämlighet, medan de kollektiva transporterna 
i hög grad upplevs som långsamma, oflexibla och i viss mån även otillgängliga. 
Kjell, som är väl insatt i de lokala kollektivtrafiksystemens historia, nämner att 
restiden med buss till Linköping idag är densamma som på �9�0-talet, samt 
att �939 års rälsbuss till Ödeshög tre mil söderut var en minut snabbare än 
vad den nedläggningshotade landsvägsbussen är idag. Utifrån hans perspektiv 
handlar kollektivtrafikens brister dock inte bara om själva restiden i sig, utan 
även om turtäthet och allmän servicenivå, exempelvis biljettförsäljning. Flera 
av intervjupersonerna framhöll det som en nackdel att det numera inte går att 
lösa biljett på bussen: 

Christel: /För att åka buss/ ska du ha busskort idag. Du får 
inte betala/på bussen/. 
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Joakim: Ja, då ska man planera så man kan gå iväg till en bu-
tik innan man ska åka.

Christel: Var köper du det i Motala då? Du gör ju det inte 
därnere vid busscentralen.

Camilla: Pressbyråerna.

Christel: Och var köper jag ett sådant kort i Vadstena, det vet 
inte jag.

Ann-Marie: Biblioteket.

Bertil: SMS:a

Joakim: Inte här, det är bara i storstäderna.

Diskussionen vittnar om intervjupersonernas upplevelser av minskad tillgäng-
lighet till kollektivtrafiken, men avspeglar också hur kunskapen om de kol-
lektiva transporterna påtagligt skiljer sig åt mellan olika personer. Samma sak 
gäller hur insatt man är i hur linjer går, turtäthet m.m. Det finns utan tvekan 
en tendens till att de som är ovana kollektivtrafikresenärer i viss mån avstår 
från att informera sig om de möjligheter som trots allt finns, vilket gör att 
systemet upplevs som mer komplicerat än vad det kanske är. De som väl har 
börjat köra bil, och vant sig vid det, tycks uppleva ett stort motstånd, mer eller 
mindre väl motiverat, till att övergå till kollektiva transporter. Men även de 
som är påtagligt välvilligt inställda till kollektiva transporter, exempelvis Kjell, 
upplever också dessa svårigheter och efterlyser mer information om helheten 
i systemet:

Kjell: Ett /…/ problem det är kanske att överblicka helheten 
när det gäller kollektivtrafiken. Det är liksom flera olika sys-
tem. Det är expressbussar, det är bussar till Mjölby och till 
Motala och så vidare. Det är långfärdsbussar som ibland pas-
serar här som man kan åka med till olika ställen ...

Regionförbundets mål- och insatsprogram  
för infrastruktur och kommunikationer
Det är på flera sätt fascinerande att lyssna till intervjupersonernas berättelser 
om hur de reser och transporterar sig till och från arbetet och på fritiden. Vilka 
reflektioner kan man då göra utifrån intervjupersonernas berättelser, om dessa 
sätts i relation till regionens aktuella målsättningar och planer?  
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Regionförbundet Östsam antog år �006 ett insatsprogram för infra-
struktur och kommunikationer. Programmet i sig ingår som ett delprogram 
i det regionala utvecklingsprogrammet för östgötaregionen med utblick mot 
�0�0. Här finns inte utrymme att redovisa programmets fullständiga innehåll. 
Nedanstående referat berör målsättningar och formuleringar som har bärighet 
på resultatet från intervjuerna i Vadstena.

En genomgående tanke i det regionala utvecklingsprogrammet handlar 
om att Östergötland ska utvecklas till en flerkärnig stadsregion, där goda trans-
portmöjligheter mellan städerna är en del i sammanhanget. De övergripande 
visionerna innehåller också formuleringar om att det ska vara möjligt för in-
vånarna att bo och arbeta på olika orter. Ytterligare en tanke, som genomsyrar 
det regionala utvecklingsprogrammet, är att Östergötland ska utvecklas till en 
region med ”balans mellan centrum och omland”. Detta förutsätter enligt pro-
grammet att restidsavstånden mellan kommuncentra i länets yttre och centrala 
delar görs så korta som möjligt. I samtliga fall kommer kollektivtrafikförbin-
delser in som strategiskt viktiga frågor. Ett av de konkreta mål, som har an-
tagits i mål- och åtgärdsprogrammet för infrastruktur och kommunikationer, 
handlar om att ”bibehålla och utveckla ändamålsenliga och hållbara transport- 
och kommunikationslösningar mellan olika delar av regionen” (Östsam �008 
s. ��). Vad som är hållbara transport- och kommunikationslösningar definie-
ras inte, men det framkommer tydligt att kollektivtrafiken är en nyckelfråga i 
sammanhanget. Det sägs därför vara av högsta prioritet att utveckla kollektiv-
trafiken inom regionen. Ambitionen är, enligt måldokumentet, att ”erbjuda 
kollektivtrafik som upplevs så attraktiv att den fortlöpande har förutsättningar 
att ta marknadsandelar från biltrafiken” (Östsam �008 s. �4).

Lokalsamhället och regionen:  
transportstrategiska utmaningar för framtiden
De ovan redovisade formuleringarna och målsättningarna för infrastruktur och 
kommunikationer ingår som en väsentlig del i de av regionförbundet Östsam 
antagna målsättningarna om långsiktig regional utveckling för östgötalänet 
�0�0. Om man relaterar de regionala målen och insatserna till resultatet från 
de två gruppintervjuerna, framträder ett antal intressanta kontraster, frågor 
och utmaningar, vilka får utgöra avslutning på denna text. 

Helst bo och arbeta på samma ort
För det första kan noteras att det regionala utvecklingsprogrammet, samt 
även insatsprogrammet för infrastruktur och kommunikationer, har en starkt  
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framskriven målsättning om att utveckla en flerkärning stadsregion där det 
ska vara möjligt att bo och arbeta på olika orter. Detta förutsätter i sin tur att 
människor upplever detta som önskvärt och meningsfullt och att de följaktli-
gen också är intresserade av att pendla relativt långa sträckor varje dag. Utifrån 
gruppdeltagarnas berättelser kan konstateras att detta är långt ifrån självklart. 
Tvärtom råder en påtaglig enighet bland de intervjuade om att det allra mest 
idealiska är att både bo och arbeta på samma ort. Vardagslivet blir enklare om 
man slipper dagliga, tidskrävande och kostsamma transporter. I själva verket 
framstår detta som ett tungt vägande skäl till varför flera av de inflyttade har 
valt att bosätta sig i just Vadstena – eftersom det är en ort där det finns både 
bostäder och möjlighet att finna arbete. Ur ett lokalt perspektiv är detta en 
insikt som är väl värd att notera. 

Målet för kollektivtrafiken skiljer sig avsevärt från praktiken
För det andra kan noteras att strategidokumentets starkt optimistiska mål-
sättningar angående kollektivtrafikens roll står i stark kontrast till intervju-
personernas konkreta erfarenheter. Visserligen är flera av dem överlag positivt 
inställda till kollektivtrafik som företeelse, men samtidigt kan noteras att mer-
parten anser att kollektivtrafiken i dagsläget lämnar en hel del övrigt att önska 
när det gäller restid, turtäthet, servicenivå och allmän tillgänglighet. Endast 
en av dem som pendlar sträckan Vadstena-Motala i dagsläget är nöjd med 
förbindelserna. Den andra personen som förefaller nöjd med kollektivtrafi-
ken är idag inte yrkesverksam, utan såg tillbaka till sina tidigare erfarenheter. 
Noteras bör också att just sträckan Vadstena-Motala ändå är den sträcka som 
erbjuder bäst resealternativ med kollektivtrafik. Pendlingssituationen är be-
tydligt sämre mellan Vadstena och andra närliggande orter. Överlag ger de 
intervjuade Vadstenaborna uttryck för ett starkt bilberoende, och de flesta ser 
bilen som det enda konkurrenskraftiga alternativet för resor utanför tätorten 
och för fritidsändamål. Detta förklaras säkerligen delvis av att det på grund av 
ett litet resandeunderlag är svårt att i rent ekonomiska termer kunna motivera 
högre turtäthet mellan Vadstena och andra orter. Samtidigt riskerar detta att 
bli en sorts moment �� för kollektivtrafikens roll i hela den långsiktiga regio-
nala utvecklingsplaneringen Utan ett fullgott resandeunderlag kan inga stora 
satsningar göras, och utan stora satsningar kommer det heller inte att hända 
någonting med resandeunderlaget. Här finns ett behov av att de berörda kom-
munerna klargör sin viljeinriktning i relation till de i regionförbundet antagna 
målsättningarna. Hur kommer man att arbeta för att förbättra kollektivtrafik-
situationen för ortens invånare? 
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Hur få bilister att åka kollektivt?
En tredje sak som kan noteras är att ett ökat kollektivtrafikresande inte endast 
kan åstadkommas med hjälp av ökad turtäthet och allmänt höjd servicenivå. 
Det finns gott om forskning som visar att det krävs både piskor och morötter 
för att få fler bilister att övergå till kollektivtrafik som färdmedel. En fråga som 
därmed aktualiseras, och som kan riktas inte bara till lokalpolitiker i Vadstena 
utan även till lokalpolitiker i samtliga Östgötakommuner är hur de konkret 
tänker arbeta för att kollektivtrafiken i realiteten ska kunna ta marknadsan-
delar från bilen. Vilka åtgärder har man i åtanke för att komma dithän? Vilka 
andra åtgärder än just bättre kollektivtrafik ser man som viktiga i relation till 
det gemensamt antagna målet om hållbara transport- och kommunikations-
lösningar? Handlar det om trängselskatter, mer restriktiva parkeringsregler el-
ler vad?

Gång- och cykeltrafikanternas plats i planerna?
Den fjärde, och sista, saken som noteras handlar om gång- och cykeltrafik. I 
texten ovan nämns kort att intervjupersonerna efterlyser bättre cykelbanor, 
som skulle göra det mer attraktivt att cykla även utanför tätorten, exempelvis 
till Motala. En konkret fråga handlar därmed om var gång- och cykeltrafiken 
kommer in i kommunernas men också östgötaregionens långsiktiga transport-
planer? 

Transportpolitik engagerar människor
En sista, avslutande kommentar är på sin plats: Vadstena är ingen genomsnittlig 
ort i Östergötland, vare sig när det gäller folkmängd eller avstånd till de större 
orterna Linköping och Norrköping. Förhållandena är på så vis lite speciella, 
vilket naturligtvis avspeglas i själva intervjuresultaten. Därav de kontraster och 
utmaningar som framträder i relation till de regionalt formulerade målen och 
insatserna. Inom ramen för detta forskningsprojekt kommer gruppintervjuer 
även att göras med boende på orter av annan karaktär och annan lokalisering 
i relation till de större orterna. Än så länge återstår resultaten därifrån. Ett 
faktum kvarstår dock, som är viktigt att notera redan utifrån intervjuerna med 
Vadstenabor. Transportsystemet är en väsentlig fråga för människor i deras var-
dag, och därmed ett politikområde som har en stor potential att engagera män-
niskor. Detta är i sig också en viktig sak att notera för lokalpolitiker, inte bara i 
Vadstena utan i samtliga kommuner i Östergötland och runt om i landet. 
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Leif Jonsson 

Kommuners politiska ledningssystem – något (för-)åldrat?

Inledning
Kommuner kan sägas ha två typer av ledningssystem – ett politiskt och ett 
administrativt. Med uttrycket ledningssystem menar jag mönster av aktiviteter 
med vars hjälp kommuner leds. Man kan tala om tre typer av sådana aktivi-
teter; för det första, aktiviteter som handlar om att skaffa resurser för ledning; 
för det andra, aktiviteter som består i att organisera ledningsresurser och att 
genomföra ledningsarbete; samt för det tredje, aktiviteter som är förknippade 
med hur resultat åstadkoms och synliggörs. Ledningssystemen kan på så sätt 
sägas bestå av tre delar; en ”inputdel”, en ”produktionsdel” och en ”output-
del”. Den här indelningen är inte knivskarp. De här tre delarna överlappar i 
viss mån varandra.   

De båda typerna av ledningssystem skiljer sig i principiella avseenden från 
varandra. För det första skaffar de sig resurser, det vill säga personer och kom-
petens, på skilda sätt. Det politiska ledningssystemet förses med personer och 
kompetens via nomineringar och val, det administrativa via rekryterings- och 
urvalsförfaranden. För det andra organiseras ledningssystemen på olika grun-
der: det politiska utifrån statliga regler och maktfördelningsprinciper, det ad-
ministrativa utifrån hierarkiska befälsordningar och rationalitetsideal. För det 
tredje ser ledningsförhållandena olika ut. Det politiska systemet leder procedu-
rer relaterade till ideologiskt präglade diskussioner och beslutsfattande, medan 
det administrativa leder processer förknippade med verkställighet av politik. 
För det fjärde ser resultaten olika ut. Det politiska systemet resulterar i beslut, 
det administrativa i tjänster. (Jonsson & Arnell �006)
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Det politiska ledningssystemet har under större delen av �900-talets andra 
hälft reglerats av staten. Detta har skett med hjälp av regler i första hand för 
hur kommuners politiska ledningssystem ska ordnas organisatoriskt i nämnder 
och dylikt, men även  för hur lokala system ska förses med resurser utifrån 
mandatmässiga utgångspunkter. Sedan staten, i samband med den senaste 
större revideringen av kommunallagen i början på �990-talet, gav kommuner 
större organiseringsfrihet, har kommunernas politiska ledningssystem i prak-
tiken kommit att se olika ut. I många fall har man dock behållit idén om att 
systemen ska bygga på nämnder knutna till traditionellt etablerade politiska 
sakområden. 

I slutet på �000-talets första decennium, det vill säga drygt femton år efter 
det att den nya kommunallagen trädde i kraft, verkar det dock som om allt 
fler kommuner har börjat överge idén med facknämnder. I stället knyter man 
den politiska ledningen av fackområden närmare antingen till kommunfull-
mäktigeförsamlingar via beredningar eller till kommunstyrelser via utskott. 
Det verkar alltså som om kommuners politiska ledningssystem är stadda i en 
mer grundläggande förändring. Förändringarna innebär andra sätt att tillämpa 
grundidén om att använda sig av en ledningsstruktur som bygger på samma 
indelning i politiska sakområden, lokalt som nationellt. Förändringarna med-
för att kommuner ibland går ifrån denna ordning och därmed statens sätt att 
konstruera ett politiskt ledningssystem, som både innefattar stat och kom-
mun.�

Det finns därför anledning att närmare intressera sig för detta system och 
fråga sig vad som händer  med det. Jag ska, utifrån befintlig forskning, över-
siktligt karaktärisera dagsläget vad gäller kommuners politiska ledningssystem.  
Jag uppmärksammar och diskuterar också några förutsättningar av relevans för 
ledningssystemen. Slutligen  ställer jag dessa förutsättningar mot hur systemet 
tycks fungera.

Kommuners politiska ledningssystem i början på 2000-talet
Flertalet av de politiska partierna tycks få allt större svårigheter att locka till sig 
människor som är villiga att intressera sig för politik och därmed också ingå 
i kommuners politiska ledningssystem (Möller �009). Det finns flera skäl till 

� I rapporten Moderna politiska organisationer II – Erfarenheter av att arbeta med beredningar 
och utan facknämnder anges att cirka tio procent av Sveriges kommuner har avvecklat sina 
facknämnder (Siverbo �009). I denna rapport liksom i rapporten Alternativa politiska orga-
nisationer  (Karlsson, m.fl. �009) utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) står 
mer att läsa om vad som händer i kommuner som överger nämndorganisationer.
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människors avtagande intresse för politiskt arbete i kommuner. Bland skälen 
återfinns problem i det politiska arbetet som ibland uttrycks som missnöje 
med att det är trögt och att det är brist på nytänkande (Hassis m.fl. �009). 
Enkelt uttryckt kan man säga att kommuners politiska ledningssystem har 
svårt att förse sig med resurser. Detta är med stor sannolikhet inte bara fråga 
om resurser i kvantitetshänseende utan också i kompetenshänseende. Det se-
nare påståendet är kanske lite provokativt, men det finns tecken som tyder på 
att intresse för politik finns bland många människor, men att detta inte kana-
liseras via de traditionella politiska partierna utan i andra system och former 
– allt från byalag till den så kallade ATACK-rörelsen.� 

Även om kommuners politiska ledningssystem är stadda i förändring, fort-
sätter de att vara viktiga instrument för realiserande av statlig välfärdspolitik. 
Flertalet kommuner har kvar facknämnder, vilket innebär att det politiska led-
ningssystemet i hög grad ägnar sig åt att se till att politik verkställs i kommunal 
verksamhet. Detta medför att en stor del av energin i politiska ledningssystem i 
första hand används för kommuninterna aktiviteter och ändamål.3

Ett annat drag i hur kommuners politiska ledningssystem fungerar är att 
det i deras ”produktionsdel” alltmer har etablerats ett tänkande som kan eti-
ketteras som administrativt på så sätt att det präglas av effektivitetsideal, strä-
vanden efter enighet och brist på  öppen politisk debatt. I tidigare arbeten har 
jag medverkat till att kalla detta för att en administrativ logik breder ut sig över 
den politiska logik som enligt ”demokratiskolboken” ska känneteckna kom-
muners politiska ledning (Jonsson & Arnell �006).

Tilltron till vilka resultat kommuners politiska ledningssystem kan åstad-
komma verkar ha  avtagit bland medborgare, vilket  har noterats i flera un-
dersökningar.4 Även det politiska ledningssystemets förmåga att medverka till 
leverans av tjänster till medborgare har kommit att ifrågasättas.  En konsekvens 
av detta är att ett lednings- och styrningstänkande – som har ”konkurens och 
valfrihet” som honnörsord – har trängt in i offentlig sektor och ofta präglar 
kommuners politiska ledningssystem.�

� Peter Aronsson skriver om detta i sin bok Lokalt folkstyre (Aronsson �00�). Gissur 
Erlingsson har intresserat sig för de politiska partiernas roll i kommuner och fann skäl att 
reformera partiernas sätt att arbeta (Erlingsson �008).

3 Detta har framgått i en studie av nämndordförandes ledningssituation som jag har haft 
tillfälle att arbeta med (ännu inte publicerad). 

4 Tommy Möller (�009) betraktar detta som ett förhållande som bland annat bottnar i så 
kallade politiska affärer.

� Det här ledningstänkandet kallas ibland för New Public Management och sägs var präglat 
av den nyliberalism som Margret Thatcher och Ronald Reagan representerade (Almqvist 
�006).
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Förutsättningar för kommuners politiska ledningssystem
Det politiska livet blir alltmer komplext. Det är numera svårt att överblicka 
var politisk beslut fattas i den komplexa sammanlänkningen mellan statliga 
myndigheter, regionala instanser och EU-organ. Det är svårt att veta i vilka 
lokala, regionala, nationella, europeiska och världsomspännande institutioner 
som vilka beslut fattas. Det är heller inte alltid enkelt att upptäcka hur olika 
typer av marknader griper in i politiken.6 Detta påverkar naturligtvis tillvaron 
för människor som är inblandade i lokalpolitiskt arbete i kommuner, eftersom 
det  ställer krav på bred kännedom om politiska sammanhang. 

Ett annat förhållande som har blivit alltmer påtagligt är ett ömsesidigt be-
roende mellan politik och journalistik. Politiker har blivit alltmer beroende av 
massmedia för att kunna kommunicera med medborgare. Samtidigt är journa-
lister beroende av politiker för att kunna utöva både en förmedlande och gran-
skande journalistik. Detta ömsesidiga beroendeförhållande ställer allt större 
krav på medial skicklighet hos politiker i kommuner (Möller �009). 

Väljarkåren har blivit alltmer flyktig, vilket har påverkat det lokalpolitiska 
arbetet. Det finns de som tycker sig ha noterat att politiker frestas att agera 
kortsiktigt  och att det politiska arbetet präglas av hur nära det ligger förestå-
ende val. Ju närmare val man befinner sig, desto mindre inslag av politik och 
beslut som kan uppfattas negativt av olika väljargrupper. Lokalpolitiskt arbete 
har kommit att bli mer taktiskt i denna bemärkelse, vilket naturligtvis ställer 
krav på förtroendevalda politiker (ibid.).

Vid de senaste valen har personfrågor fått allt större betydelse. Det finns 
exempel på kommuner där enskilda personer har haft avgörande betydelse 
för valutgång (Henchen �007). Som lockelse för väljare verkar förtroende för 
personer ibland ha större betydelse än enskilda partiers politik. Samtidigt har 
partipolitiken många gånger stor betydelse på riksplanet, vilket kommer till 
uttryck i lagar och förordningar som kommuner har att rätta sig efter. Slutligen  
verkar det ha brett ut sig en ordning som handlar om att sträva efter kon-
census i kommuner. Tanken att partipolitik skall genomsyra både statens och 
kommuners arbete med välfärd verkar inte vara så tydlig längre som den var 
när välfärden byggdes ut framför allt under �960- och �970-talen. Det anses 
numera många gånger i stället vara eftersträvansvärt att uppnå enighet över 
partigränser i beslutsfattandet.7 De politiska ledningssystemen i kommunerna 
måste anpassa sig till dessa förhållanden.

6 Den här förutsättningsförändringen behandlas utförligare i Tommy Möllers bok �olitiskt 
ledarskap (Möller �009).

7 Detta förhållande har jag haft tillfälle att uppmärksamma i ett flertal studier (se exempelvis 
Jonsson & Arnell �006).
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Några avslutande reflektioner
Denna genomgång av tillståndet i kommuners politiska ledningssystem, och 
av de förutsättningar som systemen står inför, gör att jag tycker att det finns 
anledning att påstå att det verkar vara dags att förnya systemet. Det verkar som 
om systemet i sina grundvalar – byggd på samma struktur av politiska partier 
lokalt och nationellt, syftande till att kunna genomföra statlig välfärdspolitik 
– är så förknippat med ett snart förgånget industrisamhälle att det måste kon-
strueras om. Politiskt arbete blir alltmer komplext och ställer stora krav på sina 
utövare. Samtidigt har systemet allt svårare att rekrytera personer. Om det inte  
förnyas, finns det risk för att det kommer att marginaliseras. I så fall är det ett 
problem för demokratin och det finns då anledning att börja fundera på om 
systemet behöver reformeras från grunden. Då kan man bland annat behöva 
fråga sig om det skall finnas inslag av direktdemokrati och vilken roll som po-
litiska partier skall spela i kommuner. 
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Sofie Storbjörk 

Att tänka efter före?  
Om klimatanpassningens kommunala utmaningar

Inledning

All local authorities will have some responsibility for de-
cisions and activities with long-term consequences – for 
example management of public buildings, planning for new 
developments, and emergency preparedness. Areas with long 
planning horizons are a particular priority for adaptation. It 
is here that the impacts of climate change should be taken 
into account early to avoid unnecessary costs and damages 
(UKCIP �003 s. �)

Citatet kommer från en klimatanpassningsguide, avsedd för brittiska lokala 
myndigheter, med det huvudsakliga budskapet att det gäller att ”tänka efter 
före”. I guiden lyfter man fram att ett proaktivt handlande ger större frihetsgrad 
och mer kostnadseffektivitet än ett mer avvaktande och reaktivt angreppssätt. 
Klimatanpassning, det vill säga agerande för att minska negativa och tillvarata 
positiva konsekvenser av ett förändrat klimat, har emellertid inte haft en lika 
självklar roll på den lokala klimatpolitiska agendan som försöken att minska 
utsläppen av växthusgaser. Detta trots att FN:s klimatpanel, med allt större 
tydlighet, har visat att vårt klimat förändras, oavsett vilka åtaganden som görs 
i Kyotoprocessen och hur stora utsläppsreduceringar som faktiskt sker världen 
över (IPCC �007). I Sverige visar klimat- och sårbarhetsutredningen att vi kan 
vänta oss temperaturhöjningar, ökad nederbörd och stigande havsnivå. Ökade 
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höga flöden leder till ökade risker för översvämningar samt ras och skred i 
olika delar av landet. Klimatförändringen väntas få konsekvenser för i stort 
sett samtliga sektorer i samhället samt kräva åtgärder av politiker, myndigheter, 
forskare, företag, ideella organisationer, privata aktörer och enskilda medbor-
gare (SOU �007 s.60). 

Klimatanpassning sätter fokus på den lokala kontexten och på städernas 
och kommunernas roll i arbetet med att planera och fatta beslut som tar hän-
syn till klimataspekter. I aggregerade jämförelser som görs mellan länder, anses 
Sverige och övriga nordiska länder ha en relativt hög anpassningsförmåga, det 
vill säga förmåga att svara på klimatförändringarna och initiera åtgärder för att 
hantera dem. Samtidigt visar erfarenheter från de senaste årens extrema väder-
händelser i olika delar av landet, såsom översvämningar och stormar, att det 
finns begränsningar i beredskap och robusthet ur ett klimatperspektiv. Hur väl 
kommunerna är rustade för att möta klimatförändringarna, vilka strategier de 
har och vilka åtgärder som vidtas varierar mycket. Såväl svensk som internatio-
nell forskning har identifierat ett antal barriärer och utmaningar som försvårat 
anpassningen till dagens klimatvariationer – och i förlängningen till framtida 
klimatförändringar – på lokal nivå. Vid Centrum för klimatpolitisk forsk-
ning vid Linköpings universitet bedrivs idag forskning om klimatsårbarhet 
och klimatanpassning i Sverige inom ett flertal projekt såsom Baltic Climate, 
Bedömningar av risk, sårbarhet och anpassning i städer och kommuner (Göta 
älv), Risker, sårbarhet och anpassning i Östergötland, Anpassningsprocesser 
inför klimatförändringar (Mistra-Swecia) och Att planera för klimatanpass-
ning (för information och publikationer se <www.cspr.se>).

Syftet med denna text är att diskutera några utmaningar som klimatfrågan 
medför för kommunernas anpassningsförmåga. Särskilt betonas:

‑	upplevt handlingsutrymme och möjligheten att proaktivt ta sig an kli-
matfrågorna; 

‑	hur klimatfrågan tenderar att bli isolerad, istället för att leda till nödvän-
dig organisatorisk spridning och tvärsektoriellt lärande; 

‑	hur politiska prioriteringar och intressekonflikter kring avvägningen 
mellan exploatering eller skydd av strandnära områden riskerar att öka 
sårbarheten; 

‑	den komplicerade frågan om vad som utgör tillräckliga säkerhetsmargi-
naler i anpassningsarbetet. 	

Texten baseras på kvalitativa fallstudier av tre svenska kommuners arbete med 
planering, riskhantering och klimatanpassning (för vidare analyser se exem-
pelvis Storbjörk �007a; �007b; �009). Dessa kommuner har sedan länge och 
på olika sätt utsatts för klimatrelaterade risker. I två av kommunerna är den 
stora frågan översvämningsrisker, i den tredje stranderosion. Två är lokalise-
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rade i södra Sverige och en norr om Dalälven, två är medelstora och en är 
liten. Två är kustkommuner och en är inlandskommun. Det empiriska mate-
rialet utgörs av dels �� individuella intervjuer med tjänstemän och politiker i 
nyckelpositioner på lokal och regional nivå, dels kommunala och regionala do-
kument (policies, strategier, utredningsunderlag och plandokument). Vidare 
har sju representanter för nationella myndigheter med ansvar för planering, 
riskhantering och klimatfrågor intervjuats. Jag har valt att i texten lyfta fram 
ett relativt sett stort antal citat från tjänstemän som arbetar med riskhantering, 
planering och klimat. De sätter nämligen, menar jag, fingret på många av de 
knäckfrågor som det praktiska arbetet med klimatanpassning måste hantera på 
kommunal nivå.

Ansvar, medvetenhet och handlingsutrymme 
De svenska kommunerna har genom sitt planmonopol och utpekade ansvar 
för riskhantering en viktig roll i klimatanpassningen. Kommunernas möjlighet 
att agera är dock avhängig förmågan att bygga upp medvetenhet, avsätta re-
surser och aktivt prioritera klimathänsyn i planering och beslutsfattande. Hur 
de lyckas är beroende av att det finns nyckelaktörer med vilja, engagemang, 
mandat och kompetens. Forskningen betonar ofta att politikerna har en nyck-
elroll för att åstadkomma ett mer strategiskt beslutsfattande och ett tydligt 
budgetutrymme för arbetet med klimatfrågorna. I praktiken är kommunala 
aktörer ofta överbelastade av arbetsuppgifter, samtidigt som de har begrän-
sade personella och ekonomiska resurser. Dessutom är ansvarsförhållanden 
inte alltid klart definierade. Även om de senaste årens klimatdebatt har ökat 
medvetenheten om klimatförändringarnas samhälleliga konsekvenser, har an-
passningsarbetet inte tagit fart ännu. Som en representant för en central myn-
dighet uttrycker saken:

Det ligger ju tickande miljö- och säkerhetsbomber i detta 
som alla är medvetna om, men som ingen orkar ta tag i eller 
lägga på det egna ansvaret.

Vid en kartläggning av hanteringen av översvämningar, ras och skred i den 
kommunala planprocess som genomfördes �00�, svarade �40 av landets �90 
kommuner. Endast 36 kommuner uppgav att de tog hänsyn till ett förändrat 
klimat i sitt planarbete. De 8� kommuner som uppgav anledningen till att de 
inte beaktat klimatförändringarna, betonade att riskerna inte ansågs tillräckligt 
kända, att underlaget för att bedöma situationen upplevdes som bristfälligt 
samt att resurser och kunskap för att ta itu med frågan saknades. Vidare uppgav 
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de att klimatfrågan är relativt ny på agendan och att information och direktiv 
från experter och myndigheter inte varit tillräckligt tydliga (Viehhauser m.fl. 
�006). Även om betydligt fler kommuner idag uppger att de arbetar konkret 
med klimatanpassning så kvarstår samtidigt problemet med kunskapsunderlag 
(SKL �009), vilket även framkommer i intervjuerna. En tjänsteman från en av 
de medelstora fallstudiekommunerna ger sin syn:

Man kan fråga sig om det finns tillräcklig kunskap om det 
här i varje kommun. Hur ska exempelvis små kommuner 
kunna bygga upp kunskap runt det här? De har ju fullt sjå 
med att hålla näsan över vattnet och hantera det som finns. 
Det måste komma från mer centralt håll så inte varje kom-
mun sitter och gissa och famlar i luften.

Enligt denna tolkning torde många mindre kommuner vara benägna att vänta 
på nationella initiativ, riktlinjer och bidrag snarare än att själva ta sig an frå-
gorna – samtidigt som det ibland kan vara lättare att driva frågor i en mindre 
kommun med färre och kortare beslutsvägar. En av de kommuner som in-
gått i denna studie är att betrakta som liten, enligt SCB:s kommunindelning, 
samtidigt som den är i yttersta framkant när det gäller initiativ, engagemang 
och kompetens inom sitt område. En bidragande orsak till detta tycks vara 
existensen av en lyckosam trojka, bestående av en starkt drivande kommunal 
chefstjänsteman (med en mindre grupp tjänstemän i ryggen), en framstående 
och välrenommerad professor, med ett intresse för att ge riskfrågor en tydligare 
roll på den svenska politiska dagordningen, och en f.d. fastighetsmäklare som 
via lokala föreningar (och en stigande telefonräkning) bedriver en aktiv lobby-
verksamhet gentemot myndigheter och beslutsfattare på olika samhällsnivåer. 
Utifrån sina olika arenor, mandat och resurser har, sammantaget, ett ökat lo-
kalt handlingsutrymme möjliggjorts. 

Kommunernas ansvar för klimatanpassning och fysisk planering har 
tydliggjorts sedan den � januari �008. I plan- och bygglagstiftningen fram-
hålls numera vikten av att klimatförändringens konsekvenser beaktas i plan-
processen. Risken för översvämningar och erosion har lagts till som kriterier 
vid lämplighetsprövning i översiktsplaner, detaljplaner och bygglovprövning. 
Dessutom har Klimat- och sårbarhetsutredningen pekat på behovet av en tyd-
ligare roll för landets länsstyrelser, genom att en särskild klimatanpassnings-
delegation inrättas vid varje länsstyrelse. I nuläget har bland annat länssty-
relserna i Mellansverige (en samverkan mellan Stockholm, Södermanland, 
Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland) tagit fram all-
männa rekommendationer för hantering av översvämningsrisker i fysisk pla-
nering (Ösam �006). Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge har gjort detsam-
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ma med avseende på hanteringen av stigande havsnivå och fysisk planering 
(Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge �008). Fördelen med att ge länsstyrelsen 
en större betydelse i dessa sammanhang är att den kan anlägga ett regionalt 
perspektiv. Samtidigt har länsstyrelsen av tradition haft svårt att ge sig in på 
kommunernas arena i frågor som rör fysisk planering. Under de intervjuer som 
genomförts i fallstudiekommunerna, pendlar kommunerna mellan att, å ena 
sidan, efterfråga regionalt stöd, och å andra sidan, påpeka att länsstyrelsen inte 
ska lägga sig i för mycket av den lokala planeringen. En representant för en 
nationell myndighet ger sin syn:

Kommunerna både efterfrågar riktlinjer och så gör de det 
inte. Det beror på vem du frågar för det är jäkligt känsligt 
med planmonopolet. Frågar du miljöfolk så vill de ha strikta 
riktlinjer, helst en siffra. Men frågar du planfolket så ska det 
vara lite mer luddigt i kanten. Det skiljer sig också från kom-
mun till kommun.

Arbetet med att ta fram rekommendationer för ökad klimathänsyn i fysisk 
planering beskrivs som en ständig balansgång mellan länsstyrelsernas tillsyns-
roll och det kommunala planmonopolet, där öppen process och dialog utgör 
ledord. Att hantera denna balansgång torde bli än mer angeläget med den nya 
roll som klimat- och sårbarhetsutredningen föreslagit för landets länsstyrelser. 

Viktiga kommunstrategiska frågor är:
– Hur kan vi öka den kommunala medvetenheten om klimatförändring-

arnas konsekvenser bland politiker och tjänstemän?
– Hur kan vi omsätta medvetenhet till handling: hur kan exempelvis kli-

mathänsyn tas i långsiktiga kommunala strategier, planer och beslut?
– Hur kan vi agera proaktivt utifrån lokala förutsättningar och på bästa 

sätt samspela med regionala och nationella myndigheter? 

Organisatorisk spridning och tvärsektoriellt lärande 
Klimatfrågans tvärsektoriella karaktär ställer höga krav på arenor, procedurer 
och strukturer för samordning och lärande över sektorsgränser. Det må vara 
självklart i teorin, men kräver i praktiken ett kontinuerligt och systematiskt 
angreppssätt, som inte stannar vid enstaka paradprojekt och personligt lärande 
hos ett fåtal nyckelaktörer. Vidare behöver eventuell rivalitet och motsättning-
ar mellan professionella kulturer, traditioner och kunskapsanspråk överbryg-
gas. För att nå ett reflexivt och tvärsektoriellt lärande samt en mer systematisk 
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integrering av klimathänsyn, krävs engagemang av olika aktörer och sektorer 
på kommunal nivå. Det är ofta svårt att uppnå. I samtliga tre kommuner ses 
klimatriskerna som primärt länkade till säkerhetssamordnare, räddningstjänst 
och/eller den tekniska förvaltningen, där lärande och kunskapsuppbyggnad 
för riskhantering och anpassning sker. Ett problem blir att det ofta finns brister 
i informationsutbyte och interaktion med övriga förvaltningar. En tjänsteman 
från en kommun där detta är särskilt tydligt ger sin bild:

I och med att det har varit ”a one man show” så har kunska-
perna om det här inte blivit tillräckligt spridda. Frågan ligger 
ju på tekniksidan och det är ju också lite galet. Den borde ju 
ligga på plan och miljö. Det måste vara ett naturligt sätt att 
tänka inte bara för ett litet gäng utan för alla.

De vattentäta skott och den bristande insyn som identifierats mellan centrala 
förvaltningsenheter på kommunal nivå framkommer med flera exempel i in-
tervjuerna. Ett sådant är följande citat, där en kommunal tjänsteman berättar 
om ett möte som hållits mellan länsstyrelsen och ett flertal kommuner. Han 
menar att den bristande interna kommunikationen om klimatrisker blev tyd-
lig:

Länsstyrelsen hade listat områden för utredning och pekade 
speciellt ut ett område som i översiktsplanen angetts som 
utredningsområde. Vid höjda havsnivåer finns en risk att 
grundvattnet stiger och i det här området som är en mosse 
kan det bli ett stort problem. Han på länsstyrelsen sa mer i 
förbigående att ”detta är bara satt som utredningsområde så 
förmodligen är det tänkt för friluftsliv”. Då viskade tjejen på 
plan som satt bredvid mig att ”Nej, det ska bli bostäder där”. 
Och då tycker man att här har vi arbetat med den här pro-
blematiken i �� år och fortfarande sitter de och planerar i ett 
sådant område.

Den begränsade interaktionen mellan förvaltningar tycks vara starkt kopplad 
till en traditionell bodelning mellan frågor och perspektiv; planerare uppfattar 
det som att det är andra som har ansvar för att hantera frågorna om klimatris-
ker. Att olika kommunala tjänstemän värnar om sina respektive hjärtefrågor 
och professionella skötebarn komplicerar klimatanpassningen:

Det är naturligtvis så att det man håller på med själv är det 
viktiga och kommer sen någon annan och pratar om klimat-
förändringar så är det ju kanske intressant men mitt problem 
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med skalbaggar eller vad det nu kan vara är liksom viktigare, 
när det kommer till kritan. Det är väldigt tunga skepp att 
ändra kurs.

Att söka åstadkomma en ökad förståelse för olika perspektiv, ett intresse för 
tvärsektoriellt lärande och ett gemensamt ansvarstagande för klimatföränd-
ringarnas lokala konsekvenser blir, med denna utgångspunkt, en nyckelfråga. 
Ibland tycks den professionella integriteten hos olika tjänstemannagrupper, 
liksom interna revirstrider, komma i vägen för mer integrerade och tvärsekto-
riella perspektiv:

Det är svårimplementerat i verkligheten, när man står i sina 
kommunala förvaltningar och fan ta den tekniska chef som 
talar om för plan eller miljö och hälsa vad de ska göra och 
tvärt om. Det krävs mer integrerade lösningar, men då blir 
det också besvärligare. Det kan verka enklare att lösa proble-
men själv än att blanda in alla andra som ska ha synpunkter 
på vad som ska göras. Det är ju jävligt mänskligt att känna så.

Att förändra inställningen hos berörda aktörer, kan således vara en process 
som kräver tid och resurser. I den processen uppstår olika barriärer. I vissa fall 
tycks förändringsbenägenheten vara mest beroende av viljan, öppenheten och 
personkemin mellan individuella tjänstemän:

Det hänger mycket samman med vilka personer som sitter 
där. Vissa stadsarkitekter har vi haft ett nära samarbete med 
och i andra fall har det blivit mer konflikter. Det handlar 
egentligen mer om personer än organisationer.

I en av fallstudiekommunerna har man nyligen antagit en gemensam policy, 
som bygger på mer integrerande principer och som vid ett genomförande 
kommer att medföra att såväl tjänstemän som politiker tvingas prata igenom 
och aktivt ta ställning till hur kommunen som helhet ser på och ska hantera 
olika kustzonsfrågor ur ett helhetsperspektiv. Det är dock en utmaning att 
genomföra policyn i vardagens alla planer och beslut, vilket flera intervjuper-
soner vittnar om:

Det är viktigt att det inte bara blir ett dokument man känner 
sig nöjd med och lägger i hyllan. Det stora problemet sen blir 
ju att få in den i verksamheten och ha den som ledstjärna och 
där finns det kanske inte så stor beredskap.
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Att anta ett gemensamt program eller policydokument kan vara en viktig bör-
jan, som dock måste följas av ett genomförande i praktisk planering och be-
slutsfattande.

Viktiga kommunstrategiska frågor är:
– Hur kan vi säkra en spridning, förankring och lärande över förvaltnings-

gränser kring klimatanpassning i den kommunala organisationen?
– Hur kan vi motverka vattentäta skott mellan exempelvis miljö, riskhan-

tering och planering och få ett mer samlat grepp om hanteringen av 
klimatrisker?

– Hur kan vi motverka att antagna strategier och policys blir hyllvärmare 
utan förankring i vardagens överväganden och beslutsfattande?

– Hur kan vi uppnå kontinuitet i hanteringen av klimatrisker och inte 
stanna vid enstaka paradprojekt? 

Prioriteringar och intressekonflikter 
Klimatanpassning försvåras av spänningar och konflikter mellan intressen, 
perspektiv och prioriteringar. Det vittnar inte minst diskussionerna om lokali-
sering av bebyggelse och olika verksamheter till låglänta, strand- eller kustnära 
områden om. I de tre fallstudiekommunerna, som återkommande har varit 
utsatta för översvämningar eller erosion, menar både planerare och politiker 
att de inte kompromissar med säkerheten:

Vi skulle aldrig släppa fram bebyggelse som kan komma i 
konflikt med de här nivåerna. De är liksom en självklar gräns. 
Jag tror inte att någon politiker skulle våga släppa fram något 
som ligger för lågt för vi har ju varit utsatta många gånger.

Samtidigt vittnar andra aktörer, på lokal, regional eller nationell nivå, om att 
det finns en ohållbar trend att bygga i strandnära lägen, på ett sätt som inverkar 
negativt på samhällets robusthet. Intresset för strandnära bebyggelse bedöms 
öka, vilket ger anledning att tro att de senaste årens allt mer uppmärksam-
made extrema väderhändelser och den intensiva klimatdebatten endast har 
en marginell inverkan på den konkreta planeringspraktiken. Tankesättet att 
närheten till vatten gynnar kommunens attraktivitet och konkurrenskraft är 
fortsatt stark, och i vissa kommuner framstår strandnära exploatering som en 
mycket medveten strategi för att öka inflyttningen till den egna kommunen. 
I klimat- och sårbarhetsutredningen visas till exempel att byggandet har ökat 
i kustzonen. Andelen hus som byggs inom �00 meter från strand har mer än 
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fördubblats från �970-talet, och den strandnära bebyggelsen upptar idag cirka 
30 procent av Sveriges totala kuststräcka. Efterfrågan uppges vara särskilt stort 
längs västkusten, utmed Skånes kust, Blekinges södra kustområde samt kust- 
och skärgårdsområdet i Stockholmsregionen. Exploateringen av strandnära 
områden ökar dessutom, då attraktiva hamnområden restaureras och bebyggs 
och strandnära fritidshus övergår till permanentboende (SOU �007 s. 60). 
Under dessa förhållanden är det lätt att förlora greppet om riskfrågorna. En 
fortsatt strandnära lokalisering i utsatta områden riskerar dock att öka den 
lokala sårbarheten och skapa ännu större behov av framtida åtgärder för att 
hantera risker. En tjänsteman förtydligar:

Människan har alltid drivits till vattnet vilket gör att vi då 
och då har svårt att hantera höga flöden. Vi måste få besluts-
fattarna att förstå att vi inte ska bygga på mark där det finns 
en kartering som säger att det ofta står under vatten. Det är 
väldigt obra. När höga flöden kommer ska vi inte ha byggt en 
samhällsstruktur så att vi måste sätta in stora resurser på att 
skydda det som vi har byggt på fel plats.

Fasta installationer som invallningar, som görs för att hantera översvämnings-
risker, tycks genom historien ha haft som avgörande syfte att rättfärdiga ytter-
ligare bebyggelse, snarare än att mana till generell försiktighet (Bass och Etkin 
�004). Genom storskaliga tekniska åtgärder skapas en känsla av säkerhet. Om 
dessa åtgärder inte kombineras med institutionella och beteendeorienterade 
förändringar, kan det då uppstå en ökad benägenhet till fortsatt exploatering 
i sårbara områden. I en av kommunerna, som har förlitat sig på omfattande 
invallningar, har exempelvis låglänta områden kommit att rymma såväl trans-
portinfrastruktur, centralsjukhus, räddningstjänst och brandstation, renings-
verk, boendeområden, dagis, skolor och äldrevård. Risken att de gamla vallarna 
skulle ge vika var överhängande vid ett tidigare högvattenläge, vilket föranled-
de omfattande akutinsatser och – i efterhand – en storskalig uppgradering av 
skyddet. En komplikation tycks vara att riskfrågornas prioritet åker berg- och 
dalbana på den kommunala dagordningen. Riskhanteringen beskrivs av de in-
blandade som starkt händelsestyrd, från såväl politikernas som allmänhetens 
sida. Acceptans, förståelse och legitimitet för åtgärder bedöms vara stor i nära 
anslutning till extrema händelser, för att sedan avta och ge plats för tvivel och 
tvekan. I samma kommun konstaterar tjänstemännen att:

Strax efter det senaste högvattnet fanns en stor förståelse för 
de åtgärder som planerades från invånarna men det svalnar 
av. Nu hör man, när man är ute på stan, vissa som kommer 
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fram och säger att det här skräckscenariot som kommunen 
målar upp det kommer nog aldrig att komma till stånd. Det 
är ju tilltaget och de som har bott här länge tycker att det har 
aldrig inträffat. De köper det inte riktigt.

Lokala protester kring vallarnas höjd och utbredning växer således efterhand 
som tiden går. Invånarnas förståelse av risk tycks vara erfarenhetsbaserad och 
förankrad i senast upplevda nivåer för höga flöden, snarare än i experternas sce-
narier och forskning kring framtida flödesnivåer. Kommunen har i praktiken 
att välja mellan att antingen tillämpa en riskhantering baserad på försiktighets-
principen där en rejält tilltagen invallning ökar säkerhetsmarginalerna eller att 
i möjligaste mån minska höjden och utbredningen på vallarna vilket leder till 
en bättre stadsmiljö med avseende på estetik, rekreation, utsikt och närhet till 
vatten. Balansakten mellan säkerhetstänkandet och strävan efter närhet till vat-
ten gör exempelvis, som en tjänsteman påtalar, att kommunen i fråga ”tänker 
två gånger” när åtgärderna görs:

Vi tar ju tillvara på varje chans. Sitter du på en marklägenhet 
vid vattnet så betyder en några decimeter lägre vall framför 
ögonen rätt mycket för tillgängligheten till vatten.

Kompromisstänkandet blir centralt i praktiken. Inte någon av kommunerna 
väljer dock att tillämpa försiktighetsprincipen i meningen att man undviker 
att bygga i riskutsatta områden. Utgångspunkten är istället att vi kan räkna ut 
robusta säkerhetsnivåer och genom antingen fasta skydd eller tillfälliga säker-
hetskonstruktioner skydda kommunen mot höga flöden. 

Viktiga kommunstrategiska frågor är:
– Hur kan vi synliggöra målkonflikter, motstridiga prioriteringar och 

ohållbara trender i planeringen och förena krav på det klimatsäkra och 
det strandnära?

– Hur kan vi undvika att sårbarheten ökar genom fortsatt lokalisering av 
samhälleliga verksamheter till riskfyllda områden?

– Hur kan vi ge de annars händelsestyrda riskfrågorna en permanent 
plats på den kommunala dagordningen? 

Vad anpassar man sig till?
Klimat- och sårbarhetsutredningen fastslår att det planerings- och kunskaps-
underlag, som utgör grunden för översikts- och detaljplanering, ofta är för 
bristfälligt och för otillgängligt för att kommunerna ska kunna ta hänsyn till 
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klimatrisker (SOU �007 s. 60). I praktiken är klimatanpassningen i de tre 
fallstudiekommunerna beroende av antaganden, bedömningar och tolkningar 
av vad som är tillräckliga säkerhetsmarginaler. Det varierar vilka risker kom-
munen anpassar sig till: flöden som kommunen besväras av vart �0:e år eller 
worst-case scenarier. Lokalt finns en tydligt upplevd osäkerhet om vilka nivåer 
man bör planera efter. I en av fallstudiekommunerna är utgångspunkten ett 
worst-case scenario, som tagits fram i samråd med nationella myndigheter. En 
av de ledande tjänstemännen ger sin bild av vad detta bygger på:

Det är det absolut värsta vi kan tänka idag, all djävulskap på 
en gång. Det är SMHI:s forskares framtidsbild av klimatför-
ändringar, högre medelvattennivåer, dimensionerande neder-
börd, svåra förhållanden i vattendragets tillrinningsområde 
med djup tjäle och snabb snösmältning.

Samtidigt ingår inte framtida klimatförändringar i kalkylerna av detta worst-
case, tvärtemot den lokala bilden (Rummukainen et al �00�). I en annan kom-
mun är grunden för de planerade åtgärderna istället en lokal riskvärderingspro-
cess, byggd på erfarenhetsbaserad kunskap om flödesnivåer som brukar vara 
problematiska. Kommunen har, enligt säkerhetssamordnaren, medvetet und-
vikit att räkna med mer extrema nivåer eller framtida klimatförändringar:

Vi måste ju göra en riskbedömning och sen vad som är rätt 
och fel avgör ju framtiden. Vi kan inte garantera allt, men 
bedömningen görs ju utifrån den erfarenhet vi har om vad 
som brukar hända. Sen pratar man om att det ska regna mer, 
naturkatastrofer, växthuseffekten och vad vet jag, men nå-
gonstans måste vi ju lägga oss på en siffra som vi tror på att vi 
kan hantera. Skulle vi börja titta efter ett naturkatastrofscena-
rio då skulle vi ju inte våga göra någonting och så kan det ju 
heller inte vara.

Citatet ovan visar att kommunen inte tycker sig se att det skulle finnas vare sig 
politiskt eller folkligt stöd för att arbeta med mer extrema framtidsscenarier. 
Klimatfrågan framstår som något som gör kommunens planerade åtgärder vik-
tiga, men inte som något som ställer krav på ytterligare eller skarpare åtgärder. 
Även om tjänstemännen uttrycker en tydlig medvetenhet om framtida klimat-
förändringar, är de inte övertygade om att de lokala konsekvenserna av för-
ändringarna skulle bli så allvarliga att de motiverar sådana åtgärder. Slutsatsen 
är att kommunen intar en avvaktande inställning. Att invänta mer ”exakt” 
kunskap kan samtidigt visa sig riskfyllt, vilket en tjänsteman för en nationell 
myndighet förtydligar:
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Osäkerheter finns i precis allt. Man ska känna till under 
vilka förutsättningar man diskuterar saker men när det går 
till handling har det ingen betydelse för osäkerheten handlar 
ofta om en liten ”tuning” på en skala, trenden är densamma. 
Redan två grader är egentligen för mycket så det är egentligen 
ointressant om det visar sig vara tre grader. Sen har vi alltid 
försiktighetsprincipen att falla tillbaka på.

Enligt denna ingång är kunskapen om klimatets förändring idag tillräcklig 
för att starta viktiga tankeprocesser, förändrade prioriteringsordningar och ett 
ökat strategiskt agerande kring klimatfrågor. Klimathänsyn skulle kunna in-
tegreras i praktisk planering och beslutsfattande på kommunal nivå i större 
utsträckning än vad som idag är fallet.

Viktiga kommunstrategiska frågor är:
– Hur kan vi kombinera lokal erfarenhetskunskap och vetenskaplig kun-

skap om framtida scenarier i det kommunala anpassningsarbetet?
– Hur kan vi jobba proaktivt med klimatanpassning trots att ”exakt lokal 

kunskap” inte finns: måste det alltid vara en siffra eller räcker det med 
försiktighetsprincipen?

– Är klimatfrågan egentligen så mycket mer osäker än andra frågor: byg-
ger inte politiska beslut ofta på ett visst mått av osäkerhet? 

Att tänka efter före
En mer robust hantering av kommunernas sårbarhet för klimatets förändring-
ar och en ökad anpassningskapacitet kräver att en ökad lokal medvetenhet om 
klimatproblemen omsätts i konkret planering och beslutsfattande. Forskning 
visar att det, för det första, krävs en kombination av nyckelaktörer med vilja, 
engagemang, mandat och kompetens att driva förändring och, för det andra, 
en organisatorisk spridning över förvaltningsgränser där sektorskulturer, in-
tresseanspråk och revirstrider kan överbryggas till förmån för ett gemensamt 
ägande av riskfrågorna. Det räcker inte att anta en ny klimatpolicy hur snygg 
och tvärsektoriellt välgenomtänkt den än må vara. Ett ökat hänsynstagande 
behöver, för det tredje, genomsyra vardagens avvägningar. I dagsläget tenderar 
olika intressen, prioriteringar och perspektiv att kollidera, exempelvis i kom-
promissandet mellan det klimatsäkra och det strandnära. Frågan om vad som 
utgör ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande på sikt och med beaktande av 
klimatproblematiken behöver lyftas tydligare i den kommunala praktiken. 
Risken är annars att vi bygger viktiga samhällsstrukturer på fel plats och med 
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otillräckliga säkerhetsmarginaler. Vidare krävs, för det fjärde, en kontinuitet 
i riskhanteringen som motverkar dagens händelsestyrda tendenser. För det 
femte behövs en ökad samverkan mellan lokala, regionala och nationella myn-
digheter och aktörer utifrån deras respektive erfarenheter och kompetens. Det 
handlar kort sagt om att tänka efter före och härmed skapa bättre förutsätt-
ningar för framtiden.

––––––––––
En text med liknande innehåll presenterades på Vadstena forum ”Klimatets krav  
på samhället” den �–3 juni �009 och publiceras i en konferensproceeding.
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Sabrina Thelander 

Gymnasieskolans marknad  
– om kommunal samverkan och maktlöshet

Inledning
Denna text är en del i ett pågående samtal om hur kommunledningar i sam-
verkan med varandra tolkar och hanterar nationella lagar och intentioner. Mer 
specifikt handlar den om kommunpolitikers och tjänstemäns syn på hur kom-
munal samverkan om gymnasieskolan påverkas av att utbildningsområdet är 
konkurrensutsatt. Det innebär att fristående gymnasieskolor kan etablera sig, 
utan att kommunerna har möjlighet att godkänna etableringen.

Kommunal samverkan uppfattas ofta som en förutsättning för att kom-
munerna ska kunna erbjuda sina invånare utbildning till rimliga kostnader. 
Kommunal samverkan på kommunledningsnivå� är samtidigt en komplex 
process. För att den ska fungera ställs stora krav på politikers och tjänstemäns 
förmåga att driva processen framåt på ett effektivt och ändamålsenligt sätt: 
relationer mellan olika kommuner måste skapas och upprätthållas, nationella 
förväntningar och regelverk måste tolkas och användas, och så vidare. Det är 
viktigt för kommunledningarna att öka sin kunskap om hur denna process ser 
ut. Därigenom stärks den egna förmågan att i framtiden bedriva och utveckla 
kommunal samverkan inom utbildningsområdet till gagn för kommunernas 
kärnverksamheter och medborgarna. 

� Med kommunledning menas här kommunpolitiker och tjänstemän på en kommunstrate-
gisk nivå.



�68

Bakgrund
Från och med �009 för jag samtal med politiker och högre tjänstemän i de 
kommuner som är medlemmar i Centrum för kommunstrategiska studier, 
CKS.� Syftet med samtalen är att, tillsammans med politiker och tjänstemän, 
identifiera för kommunledningarna viktiga frågeställningar som rör deras arbe-
te med utbildning och skola. Avsikten är också att kunna ringa in viktiga forsk-
ningsfrågor, för att framöver kunna identifiera relevant befintlig och framtida 
forskning. Som en röd tråd genom dessa samtal löper tankar om kommunens 
organisation, roll och ansvar. I en kommande rapport3 kommer ett flertal te-
man och intressanta forskningsfrågor att lyftas fram och diskuteras. 

I samtalen med politiker och tjänstemän har tre frågeställningar som rör 
kommunal samverkan om gymnasieskolan identifierats. En handlar om bety-
delsen av förtroendefulla relationer i kommunal samverkan inom utbildnings-
området. Hur skapas och upprätthålls sådana relationer, vilka problem kan 
uppstå och hur hanteras dessa problem? Vilka konsekvenser får de för samver-
kan och den framtida utvecklingen? 

En annan frågeställning berör vad kommunerna samverkar om och hur 
beslut om det fattas. Var, hur och när avgörs att en samverkan ska komma till 
stånd? Varför anses till exempel inte grundskolans utveckling kräva kommunal 
samverkan i större utsträckning än vad som sker idag?

En tredje frågeställning som väckts är hur kommunledningars samverkan 
kring gymnasieskolan påverkas av att gymnasieskolan är konkurrensutsatt. 
Här kommer jag att koncentrera mig på den. Vilka problem och utmaningar 
tycker politiker och tjänstemän att det finns i den kommunala samverkan på 
grund av att gymnasieskolan är konkurrensutsatt? Vad kan det i sin tur bero 
på? I denna första bearbetning av materialet kommer jag att reflektera kring 
detta och peka ut några intressanta forskningsfrågor, vars svar skulle kunna 
leda fram till en ökad kunskap om relationerna mellan stat och kommun och 
mellan kommuner samt om kommunledningars arbete.

I texten används citat från samtalen4 med kommunledningarna. I dessa 

� Jag har talat med representanter för kommunledningar i (hittills) �� kommuner. Vanligtvis 
har jag träffat kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen, ordförande för utbildnings-
nämnden (motsvarande) och chef för utbildningsförvaltning (motsvarande). Oftast har vi 
haft enskilda samtal och de har pågått i en till två timmar (med något undantag). Jag har 
spelat in och transkriberat samtalen; idag är det ungefär 4� stycken.

3 CKS-rapporter kan hämtas på <www.liu.se/cks/publikationer>
4 Citaten i texten är anonymiserade. När någon talar om Norrköping eller Linköping be-

tecknas dessa kommuner som ”Stora kommunen” och när någon talar om en större eller 
mindre kommun än den egna, kallas den ”större kommunen” respektive ”mindre kom-
munen”. När någon har sagt något i stil med ”här på ostkanten” eller ”vi i västra länsdelen” 
benämns det ”i vår länsdel”. 
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formuleras utmaningar, problem eller kanske till och med olösliga dilemman, 
som politiker och tjänstemän tycker sig se i samverkan om gymnasieskolan. 
Jag vill passa på att be läsaren att inte se de citat som används som något som 
bör avspegla ”verkligheten” i någon absolut bemärkelse. Min intention som 
författare är inte att det som sagts i samtalen ska bedömas som ”rätt” eller 
”fel”, ”klokt” eller ”dumt”. Förhoppningen är att denna text istället ska vara 
ett första steg mot en ökad kunskap om hur politiker och tjänstemän förstår 
och uppfattar villkoren för och processer i kommunledningars samverkan inom 
utbildningsområdet. Denna förståelse har stor betydelse för hur de hanterar 
olika situationer som uppstår och krav från nationell nivå – och därmed för 
medborgarna och utvecklingen inom utbildningsområdet. 

För att en eventuellt oinvigd läsare ska få en inblick i kommunernas na-
tionellt reglerade ansvar för gymnasieskolan, inleder jag med ett textutdrag 
ur Sveriges kommuner och landstings (SKL) rapport Öppna jämförelser 200� 
Gymnasieskola (SKL �009).

Kommunens nationellt reglerade ansvar för gymnasieskolan

En kommun kan vara hemkommun, lägeskommun och hu-
vudman. Att dessa tre roller inte alltid sammanfaller medför 
ibland missförstånd och kan ge en felaktig bild av hur väl en 
kommun lyckas med gymnasieutbildningen. Det kan också 
skapa en förväntan på att kommunen ska ta ansvar för sådant 
som det inte är givet att den råder över och kan besluta om. 

I sin roll som hemkommun har kommunen ansvar för att 
erbjuda alla folkbokförda elever som avslutat grundskolan en 
gymnasieutbildning. Kommunen ska också bekosta skolgång-
en för sina elever oavsett om de går i en kommunal, lands-
tingskommunal eller fristående skola och oavsett om skolan 
ligger i den egna kommunen eller i en annan kommun. I de 
fall då elever går i en annan kommuns skola eller fristående 
skola betalar hemkommunen till dessa enligt skollagens be-
stämmelser om interkommunal ersättning respektive bidrag 
till fristående skolor. Vad gäller hemkommunens ersättning 
till kommunala skolor i andra kommuner är det också vanligt 
att detta regleras i samverkansavtal mellan kommunerna.
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Hemkommunen har i grunden inget inflytande över utbild-
ning som bedrivs i andra kommuner. Men det finns inget 
som hindrar att kommunerna inrättar samrådsgrupper eller 
liknande där hemkommunen får ett visst inflytande över den 
utbildning som de sänder sina folkbokförda elever till och 
betalar för. Sådana samrådsorgan har blivit allt vanligare de 
senaste åren när det har utvecklats nya former för kommunal 
samverkan kring gymnasieskolan.

Som lägeskommun är kommunen geografisk hemvist för de 
skolor – kommunala, landstingskommunala och fristående 
– som är belägna i kommunen. Lägeskommunen har inget 
inflytande över en fristående skola men har rätt till insyn 
i verksamheten, och fristående skolor är skyldig att i den 
utsträckning som kommunen bestämmer delta i den upp-
följning och utvärdering som kommunen gör av sitt eget 
skolväsende.

Det är staten som godkänner fristående skolor och förklarar 
dem berättigade till bidrag från elevernas hemkommuner. 
Det är också staten som utövar tillsyn över fristående skolor 
och som kan återkalla godkännandet för en fristående skola 
om den inte följer gällande bestämmelser. Lägeskommunen 
kan dock lämna synpunkter till staten om någon ansöker om 
att etablera en fristående skola i kommunen.

I sin roll som huvudman anordnar kommunen skolverk-
samhet, och har då det fulla ansvaret för utbildningen. Det 
gäller såväl planering och dimensionering av det kommunala 
skolväsendet som verksamhetens resultat. Som huvudman 
ansvarar kommunen också för uppföljning, utvärdering och 
utveckling, och för att fördela resurser till verksamheten. I 
de skolor som kommunen är huvudman för kan det utöver 
elever från den egna kommunen även finnas elever som är 
folkbokförda i andra kommuner, det vill säga elever från en 
annan kommun. Kommunen som är huvudman för skolan 
får då ersättning från dessa elevers hemkommuner.  
(SKL �009)

I den kommunala samverkan om gymnasieskolan har varje kommun en el-
ler flera av dessa roller. Vid en läsning av textavsnittet framstår de olika rol-
lerna med tillhörande ansvar och handlingsutrymme som relativt tydliga. Att 
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det i praktiken inte är så självklart hur ansvar och handlingsutrymme tolkas 
framkommer redan i ovan citerade rapport, vilket jag återkommer till. Det 
framkommer också i mina samtal, då politiker och tjänstemän reflekterar kring 
utmaningar och svårigheter i kommunal samverkan om den konkurrensutsatta 
gymnasieskolan. Innan jag går in på det, vill jag emellertid visa att kommu-
nal samverkan om gymnasieskolan uppfattas som ett nödvändigt och effektivt 
verktyg för att främja utvecklingen av gymnasieskolan. 

Kommunal samverkan som effektivt verktyg för utvecklingsarbete
Det finns ett omfattande samarbete mellan östgötaregionens kommuner, of-
tast mellan grannkommuner, och samverkan för att hantera de behov och 
förutsättningar som finns inom utbildningssektorn är vanlig. Samverkan kan, 
skriver Björn Eklund i en annan text i denna bok, ske under olika former 
– från lösa nätverk, som är vanligast, till fast institutionaliserade former, som 
aktiebolag eller kommunalförbund. En avancerad modell är det regionala sam-
verkansorganet Östsam. 

Kommunal samverkan ses i olika sammanhang som ett verktyg för att få 
kontroll över utvecklingen inom ett politikområde, det må gälla kommunika-
tioner eller utbildning. I samtalen framställs kommunal samverkan om gymna-
sieskolan nästan undantagslöst som en nödvändig förutsättning för att kunna 
styra över särskilda satsningar rörande gymnasieutbildning och över lokalise-
ring av skolor och utbildningar i länet. Tilltron till samverkan som ett sätt att 
kontrollera utvecklingen kommer till uttryck bland anant i den reglerade och 
formella kommunala samverkan om gymnasieskolan som sker inom ramarna 
för Regionförbundet Östsam. I ett skriftligt samverkansavtal för gymnasiesko-
lan har kommunerna deklarerat att samverkan syftar till att ”optimera resurs-
användningen och öka kostnadseffektiviteten i gymnasieskolan”. Vidare har 
de beslutat att ”vissa utbildningar av stort gemensamt intresse får efter beslut i 
den politiska arbetsgruppen status av regionprofilutbildningar och är sökbara 
på samma villkor för alla elever inom samverkansområdet”. En kommun får 
inte besluta om att starta en profil som har definierats som regionprofil, utan 
måste, senast den � april året innan utbildningen ska startas ansöka om lov 
hos den politiska arbetsgruppen. Kommunerna har också avtalat om att sam-
råda om utbildningsutbudet: ”Den politiska arbetsgruppen ska årligen sam-
råda om det totala utbudet av gymnasieutbildningar med målet att långsiktigt 
säkerställa ett resurseffektivt och kvalitativt utbildningsutbud tillgängligt för 
alla elever i regionen. Inför samrådet ska nedläggning eller start av utbildning 
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alltid anmälas” (Östsam �008)�. I avtalet ställs det stora krav på den enskilda 
kommunen att i god tid informera övriga kommuner om egna planer och att 
ta hänsyn till de beslut som fattas gemensamt. Avtalet kan ses som ett uttryck 
för en stark tilltro till den kommunala samverkans möjligheter att samordna 
handlingar och främja en positiv utveckling av gymnasieskolan.

Samma förhållningssätt kommer fram i mina samtal med politiker och 
tjänstemän. Med hjälp av kommunal samverkan ska de organisera gymna-
sieverksamhet vad gäller innehållslig inriktning, organisation och geografisk 
spridning – den framtida utvecklingen ska formas. Detta är naturligtvis inte ett 
självändamål. Flera olika argument lyfts fram, till exempel: Utbildningarna ska 
vara geografiskt lättillgängliga för så många ungdomar som möjligt, vilket i sin 
tur lyfts fram som ett sätt att minska utbildningsklyftor och stötta arbetsmark-
naden särskilt i de mindre kommunerna. De utbildningar som finns ska vara 
ekonomiskt bärkraftiga så att det blir möjligt att upprätthålla en god kvalitet. 

Förhoppningen är att allt detta ska åstadkommas genom reglerade relatio-
ner och samverkansformer. En tjänsteman reflekterar:

Det som är bra är att i och med att man ingår i en regional 
samverkan och har sagt att man vill vara med … och vi har 
ett avtal om att vi inte ska konkurrera ut varandra, utan sam-
verka och att det ska fungera för alla. Därför har vi diskuterat 
mycket nu: Hur kommer den nya gymnasieskolan att se ut, 
kan vi ha vissa utbildningar på vissa ställen så att inte alla ska 
försöka slåss om samma elever till samma program?

Tjänstemannen anser, i likhet med många andra, att kommunerna inte ska 
konkurrera om elever (och invånare). Man ska istället se till att det fungerar 
för alla, små som stora kommuner, genom gemensam planering. Utbudet av 
gymnasieutbildning ses som en tårta och i kommunal samverkan förväntas 
kommunerna kunna fördela tårtans bitar sinsemellan. En politiker är inne på 
samma linje och undrar hur ”vi kan dela upp det här på ett bra sätt”: 

Vi måste ju samverka åtminstone ”i vår länsdel”/…/. Vi mås-
te fråga oss vad är det vi vill att våra unga ska bli erbjudna 
och med vilken kvalitet. Och kan vi dela upp det här på ett 
bra sätt? Var har vi de bästa förutsättningarna och vad är ett 
minimikrav som vi kan ställa?

Gemensam planering och styrning framstår som en nödvändig strategi för att 
kontrollera den framtida utvecklingen vad gäller sådant som elevunderlag och 

� Avtalet är på tre sidor, varför sidor inte anges här. Det kan hittas på Regionförbundet 
Östsams hemsida.
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ekonomiska resurser, men också kvalitet. Det finns både politiker och tjäns-
temän som uttrycker att det vore bra om planering och utveckling av gymna-
sieskolan till och med präglades av en starkare central styrning på kommunal 
samverkansnivå än den som finns idag. Ett exempel är följande citat som åter-
ger det som en politiker säger, när vi pratar om eventuella svårigheter med att 
komma till beslut i kommunal samverkan på regional nivå:

Den tanke som slår mig precis just nu när vi pratar är att 
man skulle kunna se det så att regionen /…/ gör en bedöm-
ning av vilket behov som finns, och sen säger man: Vi ska ha 
de och de utbildningarna, och sen får utbildningsanordnare 
köpa eller lägga anbud på dom här kvoterade utbildningsan-
stalterna. 

Andra, här en politiker och två tjänstemän, formulerar det som att de vill ha 
någon typ av gymnasieförbund eller kommunförbund för gymnasieskolan:

Jag tycker att /…/ vi ska bilda ett gymnasieförbund i hela 
länet. Om vi är ett förbund kan vi ännu hårdare knyta vissa 
utbildningar och då blir det ordentlig samverkan.

Jag tror att man måste använda regioner som bas på ett annat 
sätt för planering av utbildning. Att var och en ska sitta och 
ha sin lilla kommun och planera utifrån, det håller ju inte 
längre. Varken kompetensmässigt eller ekonomiskt eller vad 
du vill. Så man måste ha ett större område.

Man har diskuterat om att gymnasieskolan borde vara regio-
nal, så vi borde fundera över var vi ska lägga olika typer av 
utbildningar. 

I en föränderlig värld, med många utmaningar som måste hanteras av kommu-
ner med olika förutsättningar och behov, ses just kommunal samverkan många 
gånger som en framkomlig väg för att hantera mellankommunala relationer 
och den framtida utvecklingen av gymnasieskolan. 

Samtidigt som det finns en allmänt positiv inställning till kommunal sam-
verkan om gymnasieskolan, ställs politiker och tjänstemän inför vissa utma-
ningar och problem som uppstår på grund av att utbildningsområdet, och 
därmed gymnasieskolan, har blivit konkurrensutsatt. 



�74

Fristående skolor – problem och utmaningar i samverkan

Ja, men det är ju en ande vi har släppt ur flaskan … 

Jag är för fri marknad och konkurrens, men det måste vara på  
rimliga villkor för alla parter och det är det ju inte här. 

I det första citatet ovan liknas friskolor och konkurrens inom utbildningsom-
rådet vid den besvärlige ande som vi känner till från sagan. Det andra citatet 
handlar om hur kommunledningarnas villkor på gymnasieskolans marknad 
uppfattas som orättvisa, då förutsättningarna för att gemensamt kunna på-
verka gymnasieskolan utveckling anses bli sämre. Understrykas bör att dessa 
reflektioner framförs oberoende av politisk färg och principiell inställning till 
att gymnasieskolan är konkurrensutsatt. De två citaten ovan kommer från 
två samtal med två politiker vars respektive parti är uttalat positiva till att 
utbildningsområdet är konkurrensutsatt, och de understryker båda att de är 
principiellt positiva till fristående skolor. I konkreta situationer kompliceras 
däremot den kommunala samverkan av att de fristående skolorna inte är un-
derordnade kommunala beslut och att deras huvudmän inte måste förhandla 
med kommunerna. 

I samtalen har det regelbundet uppkommit frågetecken om kommunled-
ningens roll och ansvar. En fråga som väcks rör inskränkningar i möjligheterna 
att planera för gymnasieskolans utveckling i kommunal samverkan på regional 
nivå. En annan fråga handlar om möjligheterna att kunna garantera kommu-
nens egna unga medborgare den kvalitet och likvärdighet i utbildningen som 
man tycker sig ha ansvar att göra.

Att kunna vara någon som kan planera för framtida beredskap 
Politiker och tjänstemän uttrycker att de vill samverka för att göra det möj-
ligt för alla kommuner att hantera bekymmer med sådant som ekonomi, 
elevunderlag och minskande befolkning. De understryker att det är ett ge-
mensamt intresse för kommunerna att tillsammans skapa en beredskap för 
att kunna erbjuda alla unga medborgare gymnasieutbildning som uppfyller 
nationella riktlinjer och krav. En sådan beredskap är lagstadgad. För att upp-
rätthålla den måste en viss volym, erfarenhet, kompetens m.m. vidmakthållas. 
Kommunledningarna strävar efter att finna former för samverkan som gör det 
möjligt att lyckas med detta uppdrag. Flera politiker och tjänstemän uttrycker 
emellertid oro för att samverkan inte fungerar i alla lägen. Avtal och över-
enskommelser blir tandlösa, eftersom kommunerna inte längre är ensamma 
vid förhandlingsbordet. En tredje part finns, nämligen de fristående skolorna 
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– dock inte vid förhandlingsbordet. En tjänsteman som lyfter fram vikten av 
kommunal samverkan reflekterar kring detta och säger:

Det som är svårt är ju att om den kommunala skolan inte 
erbjuder program, kommer friskolorna att ta de programmen 
direkt. Så det vi tänker /…/ äts ju upp av att det kommer in 
fristående aktörer, så man måste tänka på ett annat sätt än 
vad man kunde göra för kanske � år sen. /…/ Så vi har ju en 
tredje part att räkna med.

I och med de fristående skolorna blir det svårare för kommunerna att i samver-
kan planera för att kunna förverkliga sina intentioner. Tjänstemannen frågar 
sig om det blir nödvändigt att finna nya förhållningssätt. Ett annat exempel på 
någon som uppfattar det som allt svårare att planera gymnasieskolans utveck-
ling ges i följande utdrag från ett samtal med en annan tjänsteman:

X: Vi har regelbundna träffar och tacklar frågan om friskolan: 
Hur ska vi hantera den och vilka program ska vi ha ”i vår 
länsdel”? Om ”stora staden” skulle lämna något program och 
ge det till oss och säga att ”Nu får alla ungdomar åka hit och 
köra det programmet!”, låter det sig inte göras. Då öppnar 
det sig ju ett motsvarande alternativ där. På så sätt fungerar 
ju inte systemet nu, vi kan inte bestämma någonting om 
gymnasieskolan. /…/ Så när vi har gjort så här med program-
utbudet ”i vår länsdel” och tror att nu har vi greppet, säger 
det plupp… . /…/ Så på något sätt blev det något fel som är 
trasigt, det funkar inte.  
S: Är det här något som ni diskuterar mycket? 
X: Varje dag, varje sekund!

Det är något som är ”trasigt” i det system för den kommungemensamma sam-
verkan som eftersträvas. En politiker befarar en framtid där kommunledning-
arna blir till en beställare av de fristående gymnasieskolornas tjänster:

Jag tror inte att kommunerna hänger med och det vet nog 
förmodligen friskolorna. Lyckas de överleva ett och två år till 
då är skräckscenariot, som någon sa, att ni kommer bara att 
bli en beställarfunktion till gymnasiefriskolorna i en framtid. 
Så långt tror jag inte att det går men det finns en risk.

I citatet reflekterar politikern kring kommunledningens framtida roll i något 
som uppfattas som ett skräckscenario: kommunledningar vars egna skolor i 
princip är utkonkurrerade och vars huvudsakliga uppgift blir att fördela medel. 
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I samtalen ställer sig alltså många mer eller mindre frågande till hur kommun-
ledningarna, med den roll och det ansvar som de anser sig ha, i praktiken ska 
kunna bidra till att den kommunala samverkan långsiktigt ska kunna ”säker-
ställa ett resurseffektivt och kvalitativt utbildningsutbud tillgängligt för alla 
elever i regionen” (Östsam �008). Den kommunala samverkan fungerar inte 
riktigt som verktyg för planering av gymnasieskolans utveckling. Politiker och 
tjänstemän frågar sig om förutsättningarna att upprätthålla den beredskap som 
krävs hotas. 

Att kunna vara någon som garanterar kvalitet och likvärdighet 
En vanlig, närmast ”vardaglig” samverkan mellan kommuner är den som upp-
står då en kommuns ungdomar måste välja (på grund av att det inte finns nå-
gon gymnasieskola i den egna kommunen) eller vill välja gymnasieutbildning 
i en annan kommun. Som hemkommun har kommunen då inte något an-
svar, eller rätt, att kontrollera vilken utbildning de unga medborgarna får. Som 
framgått är det enbart i rollen som huvudman och i viss mån lägeskommun, 
som en kommun har ansvar för att en gymnasieskola uppfyller de krav som 
ställs. En hemkommun kan inte ha formella krav på att få insyn i verksamhe-
ten vid en gymnasieskola i en annan kommun eller på att få samverka med 
dess huvudman. Som garant för att gymnasieskolan – med ett företag eller den 
andra kommunen som huvudman – uppfyller de nationella kraven står staten, 
genom Skolinspektionen. I Östergötland har kommunerna, i sina roller som 
huvudmän och hemkommuner, emellertid valt att reglera informationsutbyte 
och kontakter vid denna typ av samverkan i ovan nämnda samverkansavtal för 
gymnasieskolan (Östsam �008). 

I mina samtal har en specifik situation ofta diskuterats, nämligen den som 
uppstår då en hemkommuns ungdomar väljer en gymnasieutbildning på en 
friskola i en annan kommun, som alltså är lägeskommun men inte huvudman 
för den fristående skolan. Det problem som en del politiker och tjänstemän 
uppfattar är att de då inte får några möjligheter till insyn och samverkan med 
skolan. En tjänsteman menar att insynen i den utbildning som kommunens 
unga medborgare får i friskolor i en annan kommun är liten, om än inte helt 
obefintlig:

När det gäller kommunerna har vi samverkansavtal. /…/ Där 
har man ju en ingång för att be om information som kvali-
tetsredovisningar och andra uppgifter på lokal nivå. När vi 
köper platser på individuellt program ber vi alltid, eller for-
drar rättare sagt, att det ska finnas en studieplan och den vill 
vi ha en avrapportering mot sedan. Men det är ju inte lika 
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lätt när det gäller de fristående skolorna. Och vi har ju många 
elever på friskolor – de ska ju också ha en likvärdig utbild-
ning. Och jag säger inte att de inte får det, men insynen är de 
facto liten. Vad kan vi ge för garantier till den unge medbor-
garen att vi ”köper” något som är likvärdigt, inte identiskt, 
men likvärdigt? /…/ Ja, och det är ju en rättssäkerhetsfråga 
också för den unge. Att man vet att man erhåller något, blir 
behandlad på ett likartat sätt oavsett om man väljer den ena 
eller den andra skolhuvudmannen. /…/ Det är ett kommu-
nalt ansvar. /…/ Och det här är skattemedel – alltså vi betalar 
ju för att våra unga medborgare ska få en bra utbildning. 
Och jag säger inte att det är en dålig utbildning, jag säger 
bara att vi vet så lite om vad vi får.

I detta citat framgår att tjänstemannen ser kommunledningen och inte enbart 
staten som ansvarig för att kommunens unga medborgare får en likvärdig ut-
bildning, som uppfyller de formella krav som finns. Känslan av ansvar för att 
medborgarnas medel ska användas klokt är stark. En politiker uppfattar kom-
munledningens ansvar på samma sätt och utrycker det så här:

Jag tycker att vi hamnar i en svår position /…/ att vara lo-
kalpolitiker är ju att värna om det lokala och om invånarna i 
kommunen. Nu ska vi använda skattemedel, utan att ha nå-
gon insyn i vad de går till. Som tur är har vi bra kontakt med 
”Stora kommunen”, så vi får en del information där. /…/ Det 
är ju våra medborgares skattemedel och intressen som vi be-
vakar och så är det nästan bara staten som har insyn. Jag vet 
att det inte är helt lätt för ”Stora kommunen” heller med det 
… Alltså, vad händer med våra ungdomar under de åren?

Det tycks som om kommunernas politiker och tjänstemän många gånger vill 
ta ett större ansvar som hemkommun än de ska göra enligt lagen. Det skulle 
kunna tolkas som att föreställningarna om kommunledningarnas ansvar inför 
och omsorg om medborgarna är djupt förankrad. De vill kunna garantera sina 
unga medborgare kvalitet och likvärdighet i utbildningen för en ur ett med-
borgarperspektiv rimlig kostnad. Kanske är det också svårt att acceptera en 
funktion som någon som enbart transfererar pengar.
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Reflektioner
Den fråga som står i fokus i denna text är kommunpolitikers och tjänstemäns 
syn på hur kommunal samverkan om gymnasieskolan påverkas av att utbild-
ningsområdet är konkurrensutsatt. Vilka problem och utmaningar ser de? 

I texten ovan antyds att det största upplevda problemet är förlust av kon-
troll. Två viktiga teman i utsagorna är dels denna förlust, dels en stark och 
kanske kan man säga traditionsbunden känsla av ansvar gentemot och för 
medborgaren. Förlusten av kontroll ses som oförenlig med det ansvar som de 
anser sig ha – resultatet blir känslor av maktlöshet. 

Här har framskymtat att ett ansvar som kommunledningarna anser sig ha, 
och som de samverkar för att kunna ta, är att skapa beredskap för att kunna er-
bjuda unga medborgare gymnasieutbildning, oavsett kommunstorlek och geo-
grafiskt läge. Detta är ett lagstadgat ansvar. För att kunna ta det ansvaret måste 
en viss volym och kapacitet upprätthållas, samtidigt som förlusten av kontroll 
väcker frågor om hur man ska hantera marknaden – vilken roll kommunled-
ningarna ska inta. I samtalen uttrycks tankar om detta. En är att kommun-
ledningarna kanske kan sträva efter mer samverkan med huvudmännen för de 
fristående skolorna. Många tycker visserligen att det är svårt, då dessa huvud-
män befinner sig på avstånd från det lokala och regionala sammanhanget, men 
några tycker att det ändå är värt ett försök. En par politiker funderar på om de 
icke-kommunala huvudmännen skulle kunna bjudas in till den politiska sam-
verkansgruppen i regionförbundet, L��6. Någon väcker frågan om det till och 
med är dags att ”ge upp” och sluta samverka om gymnasieskolan och istället 
samverka om exempelvis Komvux och arbetsmarknadsfrågor. Några tycker att 
kommunledningarna inte får ”ge upp på förhand”, utan istället lita på att den 
kompetens och erfarenhet som finns i den kommunala gymnasieskolan gör 
att den kommer att ”överleva och stå stadigt”. Många formulerar frågan om 
det inte är dags att börja tänka på kommunledningar i samverkan i termer av 
en huvudman som konkurrerar på en marknad med i övrigt icke-kommunala 
huvudmän. Det tycks emellertid råda en viss förvirring om hur det ska gå till 
och vad det innebär. Rollen verkar vara obekant.

Ett annat ansvar som en del politiker och tjänstemän anser sig ha – obero-
ende av om de verkar i rollen som hemkommun, huvudman eller lägeskom-
mun – är att garantera sina medborgare likvärdighet och kvalitet i utbildning-
en. Detta ansvar är inte lagstadgat. Politikers och tjänstemäns förståelse av det 
egna ansvaret överensstämmer alltså inte med hur ansvaret regleras nationellt. 

6 L�� är �olitiska arbetsgruppen för Lärande och arbetsmarknad i Regionförbundet Östsam. 
I gruppen sitter ordförande för skol/utbildningsnämnder (motsvarande) i samtliga östgö-
takommuner. I de fall en kommun har en nämnd för förskola och grundskola och en för 
gymnasieskolan är det ordförande för gymnasienämnden som är med i denna grupp.
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Det är inte överraskande, utan kan istället sägas visa det som inom forskningen 
ibland kallas ”sega strukturer”. Gymnasieskolan är sedan en tid konkurrensut-
satt och det finns lagar och regler om hur kommunerna ska förhålla sig. Någon 
kan frestas att säga att politiker och tjänstemän borde veta bättre och helt 
enkelt följa de lagar som finns. Men, att gymnasieskolan är konkurrensutsatt 
på det sätt som den är idag är en relativt ny företeelse utifrån ett kommunper-
spektiv. Kommuner har funnits länge. Kommunledningars förståelse av det 
egna ansvaret för utbildning och likvärdighet, med en koppling till ansvar för 
kommunens ekonomi, har etablerats under ett antal år. Oavsett vilka direktiv 
om kommunens ansvar som finns, är kommunerna fortfarande inne i ett för-
ändringsskede då kommunledningar ska, om jag får uttrycka det så, ta lagen 
till sig. Den ska införlivas i befintliga rutiner och arbetssätt, traditioner och 
idéer om vad kommunledningens roll och ansvar är, och därmed av vad kom-
munal samverkan ska vara till för.

Kommunledningar har generellt sett ett ansvar inför medborgarna för att 
verksamheter bedrivs på bästa sätt, till för medborgarna lägsta kostnad. Det är 
också den förståelse av kommunens roll och ansvar i samverkan om gymna-
sieskolan som ofta formuleras i samtalen. En sådan förståelse tycker jag mig 
finna även på andra håll, till exempel i den tidigare nämnda SKL-rapporten. 
Där står att den övergripande målsättningen för en kommun är ”att ungdomar 
som är folkbokförda i kommunen ska få bästa möjliga gymnasieutbildning till 
en för medborgarna lägsta möjliga kostnad” (SKL �009). Det framstår som 
om alla kommuner har ansvar för att alla ungdomar får ”bästa möjliga gym-
nasieutbildning till en för medborgarna lägsta möjliga kostnad”. Så är det inte. 
Kommunledningar styr inte över vilka som får starta fristående gymnasieskolor 
– hur, var och när det kan ske. Det gör staten. Det är inte kommunledningarna 
som har ansvar för att alla unga medborgare som väljer att genomgå en gymna-
sieutbildning får en likvärdig utbildning som uppfyller nationella krav. Det an-
svaret har staten, som kontrollerar detta med hjälp av Skolinspektionen. Staten 
tar ansvar för skolan på ett sätt som inte sker inom något annat kommunalt 
ansvarsområde. Makten ligger i statens händer. Gymnasieskolans konkurrens-
utsättning skapar således en alldeles speciell situation för kommunledningarna 
och den kommunala samverkan. 

Slutligen: 
En intressant övergripande fråga att besvara är varför politiker och tjänstemän 
uppfattar det som att de som samverkande kommunledningar har blivit makt-
lösa på grund av att gymnasieskolan är konkurrensutsatt.

En hypotes som tagit form utifrån samtalen är att en avgörande faktor 
är politikernas och tjänstemännens egen uppfattning och förståelse av kom-
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munledningens roll och ansvar i utbildningssystemet. Det tål att undersökas. 
Exempel på följdfrågor är: 

• Vilken betydelse har tjänstemäns och politikers personliga erfarenheter, 
uppdrag, politiska tillhörighet, kommuntillhörighet (till exempel stor-
lek, historia, ekonomi) för förståelsen av kommunledningens roll och 
ansvar? 

• Vilka förväntningar har kommunledningar på kommunal samverkan 
om gymnasieskolan? Vilka uppgifter och problem förväntar sig politi-
ker och tjänstemän att de måste hantera? Hur och av vem avgörs vad 
kommunerna kan och bör samverka kring inom ett konkurrensutsatt 
utbildningsområde?

• Hur tolkar kommunledningarna varandras handlingar och vad förvän-
tar de sig av varandra i samverkan om gymnasieskolan? Vilka relationer 
mellan tjänstemän, mellan politiker och mellan politiker och tjänste-
män skapas, upprätthålls och omförhandlas?

• Hur uppfattar kommunledningarna statens roll och ansvar för gym-
nasieskolan? Är det i grunden fråga om en spänning mellan stat och 
kommun om vem som ska finansiera och genomföra politiken – en 
maktkamp?

• Vilken betydelse ges icke-kommunala huvudmän? Skapas relationer till 
dem och i så fall hur, i vilka sammanhang och av vem? 

Det finns forskning om styrning av skolan och om hur framför allt andra sam-
hällsaktörer än kommunledningarna definierar kommunledningars roll och 
ansvar i utbildningssystemet (se exempelvis Quennerstedt �008; Jarl �007), 
men lite forskning behandlar hur politiker och tjänstemän i kommunledningar 
själva uppfattar sin uppgift och roll. Svar på dessa frågor kan ge ökad kunskap 
om kommunledningars arbete och vardag, om kommunal samverkan inom 
utbildningsområdet, om hur kommunal samverkan påverkas av att ett sak-
område konkurrensutsätts, men också om hur kommunledningar i samverkan 
med varandra tolkar och hanterar nationella lagar och intentioner. 
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