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Förord
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) arbetar med att stödja och 
bedriva kommunstrategiskt relevant forskning. Vi arbetar med att återföra 
nyvunnen kunskap till kommunerna och med att skapa möten mellan kom-
munföreträdare och forskare. Vår målsättning är att utgöra ett nationellt kraft-
centrum för strategisk kommunforskning, och att samtidigt fungera som en 
vetenskaplig resurs i kommunernas övergripande utvecklingsarbete. 

I den här antologin ger vi exempel på hur vi med hjälp av teoretiska per-
spektiv behandlar strategiskt viktiga områden – däribland ledarskap, demo-
krati, kunskapsutveckling, hållbarhet, lokal utveckling och välfärdens organi-
sering –  i ett kommunalt sammanhang. 

CKS är en tvärvetenskaplig miljö och bidragen i antologin är skrivna uti-
från olika teoretiska och metodologiska traditioner. Bland författarna finns 
de som företräder kulturgeografiska, statsvetenskapliga och sociologiska per-
spektiv, liksom de som utgår ifrån och utvecklar de perspektiv som vuxit fram 
inom socialt arbete. Bidragen i antologin förenas emellertid i ett intresse för 
de frågor som är av strategisk betydelse för svenska kommuner. Till grund 
för samtliga bidrag ligger uppfattningen att kommunernas förutsättningar för  
beslutsfattande, planering och implementering har förändrats under de senaste 
decennierna. Den överstatliga nivån har blivit mer närvarande på kommunal 
nivå. Den europeiska unionens gemensamma strategier påverkar utvecklingen 
inom flera av de politikområden som är centrala för kommunerna. Staten har 
också blivit mer närvarande på kommunal nivå – bland annat genom en ökad 
tillsyn. Kommunerna har dessutom fått fler och alltmer komplexa uppdrag, 
som i många fall måste lösas i bred samverkan mellan olika kommunala för-
valtningsenheter, och i samarbete med andra aktörer i samhället.

En förhoppning är att vi med denna antologi ska ge en bild av vilken forsk-
ning vi bedriver och stödjer. En annan förhoppning är att våra förutsättningar 
att vara ett nationellt kraftcentrum för strategisk kommunforskning och en 
vetenskaplig resurs i kommunernas utvecklingsarbete därmed ska öka.

Josefina Syssner,
Föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier.
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Sammanfattning
Denna skrift är en antologi författad av medarbetare vid Centrum för kom-
munstrategiska studier (CKS). CKS är ett centrum för forskning, utveckling 
och samverkan vid Linköpings universitet. Antologins kapitel spänner över 
CKS tre olika verksamhetsfält: lokal politik och kommunledning, välfärd 
samt lokal utveckling och samhällsplanering. Texterna är skrivna med forsk-
ning som perspektiv och rapporten riktar sig till läsare som är intresserade av 
att få inblick i den akademiska debatten. 

Johan Wänström skriver om kommunal politik utifrån en diskussion om 
demokrati. I diskussionen ställs folkomröstningar och parlamentarisk repre-
sentativ demokrati mot varandra. Via en litteraturöversikt identifieras olika 
utmaningar som finns kring användandet av folkomröstningar som ett de-
mokratiskt instrument. I Sverige har kommunallagen sedan några år tillbaka 
gett utrymme för förstärkt folkinitiativ och det gör att frågan om folkomröst-
ningar är högst aktuell för kommunerna.

Sabrina Thelander diskuterar forskning kring ledarskap och ledarideal 
med syftet att identifiera frågor och utmaningar vad gäller det kommunala 
ledarskapet. Ledarskap i kommuner finns både inom politiken och inom för-
valtningen och har samtidigt en nära och kontinuerlig interaktion. Denna 
”tvåsidighet” lyfts fram som en aspekt som gör en kommun till en komplex 
organisation. 

Josefina Syssners kapitel behandlar krympande kommuner och hur detta 
utmanar den kommunala organisationen och ställer krav på en kommunal 
anpassningspolitik. Hon framför olika skäl till varför en sådan politik bör 
utvecklas. Befolkningsminskning har varit en realitet över en lång tid och för 
en stor andel av landets kommuner. Urbaniseringen och en åtföljande befolk-
ningsminskning av mer perifera eller glest befolkade regioner är en del i en 
vidare strukturomvandling och svår för en enskild kommun att påverka. 

Tre av antologins kapitel är författade av medarbetare vid CKS som i för-
sta hand arbetar inom verksamhetsfältet välfärd. Samtliga dessa kapitel berör 
frågan om evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och socialt arbete, men 
från olika perspektiv. Martin Börjeson resonerar om hur begreppet evidensba-
serad praktik har introducerats och utvecklats och att fokus i detta arbete har 
legat på den enskilde yrkesutövarens praktik. Han menar att den inriktningen 
har ställt förståelsen för det sociala arbetets organisation och den politiska 
styrningen av socialtjänsten lite i skuggan och att detta är viktiga aspekter som 
behöver diskuteras. 
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Evidensbaserad praktik förutsätter kunskapsutveckling och lärande hos 
praktiker inom socialtjänsten. Sofia Nordmark utvecklar i sitt kapitel en dis-
kussion om detta och hon gör där en åtskillnad mellan anpassningsinriktat 
och utvecklingsinriktat lärande. Det förra innebär att lära sig att utforma ar-
betsmoment enligt utarbetade modeller, det senare är lärande för att utveckla 
förmåga till kritisk reflektion. Båda dessa lärandeformer framförs som rele-
vanta och viktiga kompentenser för att införa evidensbaserad praktik i socialt 
arbete. 

Kerstin Johanssons kapitel diskuterar behovet av att knyta samman forsk-
ning inom välfärdsområdet med utvecklingsarbete i kommunernas verk-
samheter och hur den internationellt etablerade forskningstraditionen prak-
tikforskning kan erbjuda ett förhållningssätt och ett verktyg i detta arbete. 
Praktikforskning kan vara ett medel för att utveckla evidensbaserad praktik. 
Texten utgör ett exempel på kommunstrategisk forskning med fokus på social-
tjänstens område, men resonemanget torde vara relevant för stora delar av 
välfärdsområdet.

Avslutningsvis diskuterar Brita Hermelin, utifrån frågor som rör strategisk 
planering och hållbar utveckling, hur forskningen kan hjälpa oss att förstå 
villkor och förutsättningar för samhällsförändringar. Diskussionen utgår från 
begreppen institutioner, organisationer och nätverk och hur dessa samhälls-
funktioner är både medel för förändring men även hinder för förändring och 
utveckling.
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Kapitel 1. Inledning

Brita Hermelin
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är ett centrum för forskning, 
utveckling och samverkan vid Linköpings universitet. December 2012 antog 
styrelsen för CKS ett ramdokument för perioden 2013 till 2015 (Ramar för 
verksamheten 2013). I detta dokument anges de ramar inom vilka verksam-
heten vid CKS ska bedrivas. I det antagna ramdokumentet tydliggjordes CKS 
forskningsuppdrag. Detta är en viktig bakgrund till varför vi valt att arbeta 
fram denna skrift och som är tänkt som ett bidrag för att konkretisera temati-
ker inom CKS verksamhet ur ett forskningsperspektiv. 

I ramdokumentet (2013) finns följande formuleringar för vad det fram-
skrivna forskningsuppdraget innefattar: ”Ambitionen är att CKS ska utgöra 
ett nationellt kraftcentrum för strategisk kommunforskning, och fungera som 
en vetenskaplig resurs i kommunernas övergripande utvecklingsarbete” (s. 5). 

Forskningsambitionen är även tydlig i den målsättning som finns inskriven 
i ramdokumentet: ”att följa, delta och vara initiativtagare i nationell och inter-
nationell forskning inom kommunstrategiskt relevanta områden” (Ramar för 
verksamheten 2013, s. 5). Denna målsättning, har tre verb: följa, delta och ta 
initiativ. Arbetet med denna antologi kan i första hand ses som en insats vad 
gäller det första, dvs. att följa nationell och internationell forskning. Texterna 
i antologins olika kapitel visar hur studier och forskning som bedrivs vid CKS 
är relevant och tätt integrerat med nationella och internationella forsknings-
debatter.

Ramarna för vår verksamhet uppmanar oss på CKS att arbeta på olika 
geografiska nivåer och att i vårt forskaruppdrag vara aktiva i lokala, nationella 
och internationella sammanhang. Det är en uppmaning som är enkel att följa 
eftersom denna flerskalighet är något som är inbyggt i forskningsarbete gene-
rellt. Forskningsdebatter och teoriutveckling sker ofta i internationella sam-
manhang. Allt fler forskningsfinansiärer - inte minst EU - förutsätter också 
internationell samverkan. Internationella forskningsprojekt ger möjlighet till 
jämförande studier och erfarenhetsutbyten mellan platser och regioner i olika 
länder. 

Internationella samarbeten och lokala studier är ofta integrerat. Empiriska 
studier handlar i många fall om lokala processer, där forskare gör lokala fält-
studier. För vårt forskningsarbete vid CKS - vilket sker i samverkan med kom-
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munerna – har vi formulerat en arbetsmodell som består av olika moment: 
förankring och initiering; fältarbete och insamling av data; sammanställning 
av resultat och analys; spridning av resultat. Vår målsättning är att kommuni-
cera med kommunerna under samtliga dessa moment. Lika viktigt är att hela 
forskningsprocessen är förankrad i en större – ofta internationell – akademisk 
diskussion. Detta är en arbetsmodell som beskriver och betonar oskiljaktig-
heten mellan det empiriska lokala fältet, olika former av samverkan och de 
vidare teoretiska perspektiven. 

En tydlig koppling – både till det lokala empiriska fältet, och till ett in-
ternationellt akademiskt sammanhang – har flera fördelar. Kopplingen till 
det lokala skapar förutsättningar för mer initierade, relevanta och tillförlitliga 
empiriska studier. Samtidigt ger forskningsperspektivet och den akademiska 
förankringen oss verktyg att tänka bortom och ifrågasätta det ”för-givet-tag-
na”. Kopplingen till andra delar av forskarvärlden underlättar för oss i arbetet 
med att formulera forskningsfrågor, och fungerar som ett stöd för att utforma 
empiriska studier och bedöma trovärdighet och relevans i empiriska data. 
Forskningsperspektivet ger verktyg för att analysera och syntetisera empiriska 
resultat. Vi hoppas att de olika bidragen i denna antologi illustrerar hur forsk-
ningsperspektivet stöder CKS arbete med att skärpa blicken och förbättra 
analysförmågan i uppdraget med att genomföra kommunstrategiska studier i 
samarbete med medlemskommunerna.

Om man ser till antalet anställda är CKS en liten organisation. Om man 
däremot ser till nätverken är CKS desto större. Genom att ytterligare förstärka 
CKS synlighet inom forskningen och förstärka nätverken mot olika forsk-
ningsmiljöer, förstärker vi våra möjligheter att generera ytterligare resurser 
till den verksamhet vi bedriver. Genom att CKS forskare arbetar integrerat i 
forskarsmiljöer får vi tillgång till nya perspektiv och frågor i forskningsfronten 
och resonemang som ännu inte är tillgängligt i publicerade arbeten. Genom 
att arbeta integrerat i forsningsmiljöer och genom att publiceras våra resultat 
i forskningssammanhang stärker forskare vid CKS även sin trovärdighet och 
möjlighet till att få del av olika former av forskningsfinansiering. Det finns 
positiva samband inom forskningsprocessen mellan moment som omfattar 
publiceringar, nätverk och finansiering.

Denna antologi
Arbetet med denna antologi är en av flera pågående arbetsinsatser inom CKS 
forskningsuppdrag. Forskningsuppdraget sker genom arbetsinsatser som ge-
nomförs av CKS medarbetare, genom att CKS finanserar projekt som ge-
nomförs av forskare på andra enheter vid Linköpings universitet och i olika 
former av nätverk. Forskning görs på medel som kommer från olika finan-
siärer. En viktig och avgörande resurs for CKS är finansiellt stöd från de 13 
medlemskommunerna; kommunerna i Östergötland samt Vimmerby kom-
mun. Vidare är Linköpings universitets anslag till CKS en viktig resurs och 



11

som förpliktigar vad gäller forskningsperspektivet.
Antologins kapitel spänner över CKS tre olika verksamhetsfält: lokal po-

litik och kommunledning, välfärd samt lokal utveckling och samhällspla-
nering. Texterna är skrivna i olika forskningssammanhang. Vissa utgör mer 
övergripande reflektioner utifrån synteser av längre tids forskningsarbete och 
andra är skrivna i samband med att författarna utvecklar nya fält. Texterna 
delar emellertid ansatsen av vidare akademiska och teoretiska utblickar utifrån 
empiriska intresseområden. Denna antologi redogör emellertid inte i någon 
nämnvärd grad för empiriska studier eller empiriska resultat.

Att denna antologi främst är skriven med forskning som perspektiv gör 
att rapporten riktar sig till läsare som är intresserade av att få en inblick i den 
akademiska debatten. Författarna har bidragit på flera sätt till antologin. Dels 
genom att arbeta fram texter, och också genom att granska andras bidrag och 
dela med sig av sina synpunkter. Vi har läst varandras texter över gränserna 
för verksamhetsfälten och författarna skriver för en mångvetenskaplig publik. 

Efter detta inledningskapitel följer sju kapitel skrivna av sju av CKS med-
arbetare. Det första av dessa kapitel är författat av Johan Wänström och det 
behandlar lokal politik och utifrån en diskussion om demokrati. I diskussio-
nen ställs folkomröstningar och parlamentarisk representativ demokrati mot 
varandra. Ledningsarbete på högsta kommunledningsnivå diskuteras i Sabri-
na Thelanders kapitel. Detta följs av Josefina Syssners kapitel om krympande 
kommuner och hur detta utmanar den kommunala organisationen. 

Följande tre kapitel är författade av medarbetare som i första hand arbetar 
inom verksamhetsfältet välfärd. Samtliga dessa kapitel berör frågan om evi-
densbaserad praktik inom socialt arbete, men från olika perspektiv. Martin 
Börjeson resonerar om hur begreppet och modellen evidensbaserad praktik 
har introducerats genom politiskt arbete. Sofia Nordmark utvecklar i sitt ka-
pitel en analys av de centrala elementen av kunskap och lärande i paradigmet 
evidensbaserad praktik. Kerstin Johanssons kapitel handlar om praktikforsk-
ning och som är en ansats utvecklad för socialt arbete men som också har 
bredare relevans för samverkansforskning mer generellt. Praktikforskning kan 
vare ett medel för att utveckla evidensbaserad praktik. 

Avslutningsvis och med intresse i frågor om strategisk planering och håll-
bar utveckling diskuterar Brita Hermelin hur forskningen kan hjälpa oss att 
förstå villkor och förutsättningar för samhällsförändringar. Diskussionen ut-
går från begreppen institutioner, organisationer och nätverk.

För den som är intresserad av att veta mer om författarna till de olika 
kapitlen och det vidare forskningssamhanget för texterna så är ni välkomna 
att läsa mer på CKS hemsida  www.liu.se/cks, följa vår blogg http://blog.
liu.se/cks/ och bli medlem i vår facebookgrupp https://www.facebook.com/
groups/128767747289065/. 
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Litteratur och källor
Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013–

2015 (2013) CKS Rapport 2013:1. Linköpings universitet. Tillgänglig 
via: http://www.isak.liu.se/cks/om-cks/startsida-hogerspalt/1.443308/
Ramdokument CKS2013-2015.pdf
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Kapitel 2. Folkomröstningar  
– mer demokratisk delaktighet eller mindre politiskt 
ansvarstagande? 

Johan Wänström
I Sverige har det under flera årtionden pågått en debatt om kommunala folk-
omröstningar och dess roll i det kommunala beslutsfattandet. Möjligheter-
na att genomföra en kommunal folkomröstning lagfästes i kommunallagen 
1977. År 1994 introducerades möjligheterna för medborgarna att initiera en 
rådgivande folkomröstning i kommunerna – ett så kallat folkinitiativ. Det 
innebar att namnunderskrifter från fem procent av medborgarna tvingade 
kommunfullmäktige att ta ställning till om en folkomröstning skulle hållas i 
en specifik fråga. Den styrande majoriteten i de folkvalda kommunala repre-
sentativa beslutsförsamlingarna (kommunfullmäktige) hade dock makten att 
avvisa begäran om folkomröstning, vilket innebar att det aldrig blev någon 
folkomröstning i 90 procent av de fall där tillräckligt många namnunderskrif-
ter hade insamlats (Wallin 2007). Sedan 2011 ger därför Kommunallagen 
(1991:900 Kap 5 §23 och §34a) utrymme för ett förstärkt folkinitiativ om 
minst tio procent av de röstberättigade begär det.1 Tröskeln för de folkvalda 
politikerna i kommunfullmäktige att stoppa en begäran höjdes då från en 
enkel majoritet till en kvalificerad majoritet (två tredjedelar av ledamöterna) 
– med stöd av minst tio procent namnunderskrifter kan således en minoritet 
i fullmäktige driva igenom en folkomröstning. 

En granskning av samtliga sju fall av kommunala folkomröstningar som 
arrangerats till följd av ett förstärkt folkinitiativ från januari 2011 till juni 
2013 visar emellertid att de politiska beslutsfattarna istället ofta väljer att 
bortse ifrån folkomröstningsresultaten (Kärrman 2013). Till exempel röstade 
kommunfullmäktige i Sunne kommun för att en folkomröstning skulle hållas 
i en skolnedläggningsfråga, valdeltagandet blev relativt stort (54 procent) och 
en stor majoritetet av de röstande ville behålla skolorna (69 procent). Direkt 
efter folkomröstningen fattade emellertid majoriteten i kommunfullmäktige 
ändå beslut om att lägga ner två av de berörda skolorna med hänvisning till att 
de har ett ansvar för hela kommunens ekonomi och att det skulle bli för dyrt 
att behålla skolorna. Det här väckte starka reaktioner, vilket bland annat tog 
sig uttryck i följande kommentar från en frustrerad medborgare: 
1 2011 begränsades samtidigt möjligheterna till att anordna en kommunal folkomröstning 

till frågor som ligger inom den kommunala beslutskompetensen, det vill säga frågor som 
kommunen formellt har makt och ansvar för. Till exempel genomförde Stockholms stad 
2006 en folkomröstning om införandet av trängselskatt, det här trots att det formella 
ansvaret för den frågan låg hos staten. 
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Det är anmärkningsvärt att det blir såhär. Bläcket har inte ens 
torkat på [folkomröstnings-] protokollet innan man beslutar. 
Vad har man en folkomröstning till ifall inget händer 
(Sundelin 2013).

Folkomröstningar har således blivit en såväl kontroversiell som komplex 
fråga i många svenska kommuner. Det här kapitlet syftar till att presentera och 
diskutera vetenskaplig litteratur om folkomröstningar samt relatera den litte-
raturen till den svenska kommunala politiska beslutskontexten. Ett grundläg-
gande teoretiskt problem som belyses är svårigheterna med att kombinera en 
bred offentlig diskussion kring en politisk fråga utan att ta ifrån de folkvalda 
politikerna sitt ansvar för den enskilda frågan och den kommunala helheten. 
Avslutningsvis diskuteras därför några demokratiska alternativ till folkomröst-
ningar.

Demokrati bortom de allmänna valen
Svenska kommuner förväntas vara organiserade enligt demokratiska principer 
men det finns frågetecken kring hur demokratin ska fungera och tillämpas 
i kommunerna. Sveriges kommuner och landsting (SKL 2013) arbetar till 
exempel aktivt för att medborgarna ska ha möjlighet att engagera sig aktivt 
mellan de allmänna valen genom s.k. medborgardialoger. Kommunernas ar-
bete med den fysiska samhällsplaneringen är ett exempel på ett område där 
medborgardialoger är vanliga. En fråga i det sammanhanget är om medbor-
gardialogerna ska vara en arena för informationsutbyte eller om syftet är att 
ge utrymme för medborgerlig påverkan (Wänström 2009). Precis som i exem-
plet från Sunne ovan utgör skolnedläggningar ett annat område där det ofta 
skapas ett stort engagemang bland en begränsad grupp medborgare. Även på 
det här området finns det olika bilder av vilket syfte medborgardialogerna ska 
fylla. I skolnedläggningsfall kommer ofta kommunföreträdarnas ambition att 
etablera stöd och förståelse för (förankra) sina nedläggningsplaner i konflikt 
med de engagerade medborgarnas ambition att hindra (påverka) samma pla-
ner (Wänström 2013).

De engagerade medborgarnas emotionellt betingade engagemang möter 
således sällan kommunföreträdarnas kommunala administrativa planerings-
logik i till exempel skolnedläggningsprocesser (Wänström 2013). Istället 
resulterar ofta medborgardialoger om till exempel skolnedläggningar eller 
kontroversiella infrastrukturprojekt i krav på folkomröstningar. När de sam-
talsdemokratiska processerna haverarar växer kraven på att den aktuella frågan 
avgörs i den demokratiform där det finns minst möjligheter till kompromisser 
och samförstånd: direkt röstdemokrati. 

Olika initiativtagare och anledningar till folkomröstningar
Svenska kommunala folkomröstningar kan ha två huvudsakliga initiativkäl-
lor. Möjligheterna för ledamöterna i kommunfullmäktige att ta initiativet till 
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en folkomröstning, ett institutionellt initiativ, fanns även innan de formellt 
lagfästes 1977. Enligt Björklund (1982) tenderar styrande politiker på såväl 
lokal som nationell nivå att efterfråga folkomröstningar när en fråga är svår-
hanterlig för de vanliga partisturkturerna. Mer specifikt kan det handla om att 
hantera en känslig politisk situation där det till exempel råder oenighet inom 
de politiska partierna. I det läget kan folkomröstningar vara ett sätt att få olika 
fraktioner att enas kring en alternativ beslutsprocess snarare än ett faktiskt 
beslutsinnehåll. Politiska parlamentariska beslutsfattare kan också använda 
folkomröstningar för att slippa ta ansvar för en känslig och infekterad fråga 
och istället få bort frågan från den politiska agendan (Björklund 1982; Lais-
ney 2012). I båda de här fallen blir folkomröstningarna således ett substitut 
för det representativa beslutsfattandet – parlamentarikerna använder folkom-
röstningsinstrumentet för att de själva inte vill eller förmår fatta ett beslut i 
vanlig parlamentarisk ordning. På nationell svensk nivå är folkomröstningen 
om kärnkraft 1980 ett exempel på en sådan fråga. Sprickan mellan de styrande 
borgerliga partierna men också inom och mellan de två socialistiska partierna 
medförde att det var omöjligt för den parlamentariska beslutsförsamlingen 
(Riksdagen) att fatta ett tydligt beslut i frågan. Utvägen för parlamentarikerna 
blev då att låta folket ta ställning i frågan och på så sätt undvika att på egen 
hand ta ansvar för den besvärliga situationen (se till exempel Ruin 1996).

Den andra huvudsakliga initiativkällan till folkomröstningar i svenska 
kommuner är medborgare som upplever att ett parlamentariskt beslut är fel-
aktigt och därför söker ett sätt att kringgå majoritetens parlamentariska makt 
i en fråga (Björklund 1982; Sätäle 2006). De i den svenska kommunallagen 
fastställda möjligheterna till ett förstärkt medborgarinitiativ utgör ett verktyg 
för missnöjda medborgare att påvisa för de politiska beslutsfattarna att beslu-
tet i fråga inte har ett brett stöd hos medborgarna. Möjligheten till förstärkt 
medborgarinitiativ i Sverige utgör således inget substitut till det formella 
kommunala parlamentariska beslutsfattandet. Det formella beslutet måste 
fortfarande fattas i kommunfullmäktige (eller ansvarig nämnd) och det parla-
mentariska beslutet behöver inte gå i linje med resultatet i folkomrösningen.

Komplexiteten försvårar maktförskjutningen till folket
Att ge folket möjlighet att direkt påverka det politiska beslutsfattandet kan ses 
som eftersträvansvärt i en styrelseform som går under beteckningen demokra-
ti, det vill säga ”folkstyre”. På nationell nivå i Sverige har vi dock endast haft 
fem folkomröstningar under perioden 1945 till 2006. Motsvarande nationella 
siffra för Schweiz var under samma period hela 169 medan Tyskland och Is-
land inte hade någon nationell folkomröstning alls under perioden 1945 till 
2006 (Jungar 2007). 

Folkomröstningar förutsätter ett medborgerligt politiskt engagemang och 
ett ökat politiskt engagemang är generellt väldigt positivt för demokratin 
(Verba, Schlozmann och Brady 1995; Putnam 1993; 2000). Studier har visat 
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att folkomröstningar, oavsett om de sker på lokal eller nationell nivå, kort-
siktigt bidrar till ett högre politiskt engagemang i form av bland annat ökat 
valdeltagande i allmänna val (Cebula och Combs 2011). Det finns dock en 
risk för att ett återkommande stort antal folkomröstningar skapar en allmän 
valtrötthet och därmed långsiktigt dämpar valdeltagandet även i de allmänna 
valen. I Schweiz var till exempel valdeltagandet i det senaste nationella parla-
mentsvalet 49,1 procent medan motsvarande siffror i Tyskland och Island var 
71,5 respektive 81,4 procent (Utrikespolitiska institutet 2013). 

Det finns ännu ingen forskning som påvisar ett liknande samband mellan 
antalet folkomröstningar och valdeltagande på svensk kommunal nivå. Det 
är emellertid inte svårt att hitta internationell forskning som indikerar att ett 
sådant samband skulle kunna existera eftersom folkomröstningar förutsätter 
att medborgarna generellt vill engagera sig mer. Neijens och van Praag (2006) 
hänvisar till exempel till studier som pekar på att komplexiteten och kraven på 
informationsinhämtande i de frågor som det folkomröstas om många gånger 
är större än vad den genomsnittliga medborgaren mäktar med. Medborgarna 
är många gånger inte villiga att långsiktigt avsätta den tid och energi som 
krävs för att förstå en frågas komplexitet och på ett välavvägt sätt rösta ja eller 
nej i fråga efter fråga. Det är till exempel vanligt att många medborgare initialt 
ställer sig positiva till ett specifikt förslag för att efterhand, när de börjar ta till 
sig informationen i frågan och börjar förstå frågans komplexitet, skiftar mot 
en mer oklar hållning. När väl röstningen ska ske är det inte ovanligt att ett 
initialt stöd har utvecklats till ett motstånd hos dem som haft möjlighet att 
göra sig tillräckligt insatta i frågan. 

Neijens och van Praag (2006) konstaterar samtidigt att komplexiteten 
gör att de folkvalda politikernas engagemang och vägledning därför är minst 
lika viktigt i folkomröstningar som i vanliga parlamentariska val. Matsusaka 
(2005) hävdar att medborgarna generellt inte behöver informera sig i detalj 
i folkomröstningar och att det istället många gånger räcker med tydliga väg-
ledningssignaler från de etablerade politikerna. Det här väcker emellertid en 
central fråga. Varför ska det organiseras folkomröstningar om medborgarna 
ändå inte förväntas sätta sig in i en fråga utan istället förväntas förlita sig på 
vägledningen från sina ”vanliga” politiska beslutsfattare?  

Laycock (2013) studerade tre brittiska folkomröstningar och konstaterade 
att de politiska partiernas påverkan på hur medborgarna röstar är svagare i 
folkomröstningar än i vanliga parlamentariska val. Hon påtalar dock att ett 
politiskt partis möjlighet att påverka väljarna ökar om partiet kommunice-
rar en tydlig och enig ståndpunkt i frågan, men att många folkomröstningar 
kommer till just därför att det inte finns en tydlig enighet i ett eller flera av de 
stora partierna. Att en fråga formellt flyttas bort från den ordinarie parlamen-
tariska beslutsarenan behöver emellertid inte betyda att de politiska partiernas 
makt i frågan minska. I nästa avsnitt kommer det att framgå att styrande 
politiker i vissa länder istället drar nytta av folkomröstningar för att uppnå 
specifika politiska syften.
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Lågt valdeltagande som ett led i en politisk strategi
Uleri (2002) studerade de 53 nationella folkomröstningar som genomfördes 
i Italien under åren 1970 till 2000. Uleri hävdar att det stora antalet folkom-
röstningar gjorde det än svårare för medborgarna att generera den tid och 
energi som det krävdes för att sätta sig in i alla frågor som det röstades om. 
Det här fick till följd att medborgarna i många fall kom att förlita sig än mer 
på de politiska partiernas ställningstaganden, det vill säga vad de ordinarie 
politiska beslutsfattarna tyckte. I Italien har man därutöver försökt att hantera 
de legitimitetsproblem som uppstår vid lågt valdeltagande med ett krav på 
ett 50 procentigt valdeltagande för att resultatet ska vara giltigt (Uleri 2002). 
Liknande så kallade kvorumkrav på en specifik nivå av valdeltagande finns i 
ytterligare tolv europeiska länder. Valdeltatandet är också generellt betydligt 
lägre i folkomröstningar än i vanliga parlamentariska val. En annan mindre 
vanligt förekommande form av så kallade kvorumkrav (minimikrav för att re-
sultatet ska anses legitimt) är att en viss andel av de röstberättigade måste rösta 
på det vinnande alternativet för att resultatet ska vara giltigt (Jungar 2007).

I Italien är den här sortens kvorumkrav något som de politiska partierna 
har kunnat utnyttja – politikerna har indirekt kunna bidra till att ett val-
resultat ogiltigförklarats genom att uppmuntra sina anhängare att inte rösta 
eller på andra sätt dra ner valdeltagandet. Upplever man som politiskt parti 
att uppförsbacken är för stor för att vinna en majoritet bakom det förslag 
som partiet förordar kan det vara enklare att se till att hela valresultatet ogil-
tigförklarats till följd av ett för lågt valdeltagande. Med 53 folkomröstningar 
på 32 år i Italien var intresset för folkomröstningarna ofta relativt lågt varvid 
partierna lärde sig att det här var en fruktbar strategi. Till exempel ogiltigför-
klarades alla 16 folkomröstningar under åren 1997 till 2000 till följd av att 
valdeltagandet var lägre än 50 procent (Uleri 2002). 

En utveckling mot att fler frågor behandlas i folkomröstningar skulle så-
ledes kunna få oönskade effekter där till exempel ett eller flera partier väljer 
att formellt avsäga sig sitt representativa parlamentariska ansvar för en fråga 
och istället skjuta över ansvaret till medborgarna (Sätäle 2006). I det samman-
hanget blir det tydligt att ansvaret för en politisk fråga inte bara handlar om de 
folkvalda politiska beslutsfattarnas möjligheter att fatta beslut i lätthanterliga 
frågor. Det handlar lika mycket om samma politiska beslutsfattares skyldighet 
att offentligt motivera och fatta beslut i frågor som är obekväma. Att lägga 
över ansvaret på medborgarna samtidigt som man informellt eftersträvar ett 
lågt valdeltagande kan följaktligen vara ett effektivt sätt för en kommunal 
politiker att få bort en besvärlig fråga från dagordningen. Den demokratiska 
vinsten av att organisera folkomröstningar är således inte självklar, vilket blir 
tydligt när frågan belyses från ett demokratiteoretiskt perspektiv.
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En krock mellan olika demokratiteorier
Det svenska politiska systemet, inklusive det på kommunal nivå, är uppbyggd 
kring representativa demokratiteoretiska principer. Medborgarna väljer vart 
fjärde år vilka partier och personer som ska representera dem i de politiska 
beslutsförsamlingarna. Demokratin, det vill säga folkstyret, är för det stora 
flertalet av medborgarna således begränsad till att bestämma den allmänna 
inriktningen på det politiska beslutsfattandet under den nästkommande man-
datperioden. En sådan allmän inriktning kan även inkludera en utvärdering 
av de politiska beslut som fattats under den senaste mandatperioden – om 
politikerna tidigare har visat sig förmögna att fatta och genomföra bra beslut.

Enligt den direkta demokratiteorin bör emellertid folkstyret vara betydligt 
mer omfattande än så – medborgarnas möjligheter till påverkan bör utvidgas 
till enskilda frågor. Den direkta demokratiteorin bygger emellertid fortfarande 
på antagandet att det bästa beslutsalternativet identifieras genom en kvanti-
tativ kraftmätning där det beslutsalternativ som får flest röster vinner oavsett 
hur bra det beslutsalternativet framstår i förlorarnas ögon. Den deliberativa 
demokratiteorin däremot har till stora delar vuxit fram som en reaktion på 
de kvantitativa tävlingsinriktade ansatserna i de representativa och direkt-
demokratiska teoribildningarna. Deliberera betyder ungefär att gemensamt 
överlägga (Svenska akademins ordlista 2013), eller om man så vill diskutera. 
Habermas (1994), den främsta förgrundsgestalten för den deliberativa demo-
kratiska teoribildningen, föredrar därför begreppet diskursiv demokrati för 
att på så sätt understryka diskussionens centrala roll i demokratin. Istället för 
att tävla om vilket beslutsalternativ som är bäst (populärast) förväntas såle-
des medborgarna enligt den deliberativa demokratiteorin idealt att vrida och 
vända på alla argument till dess att alla är överens om vad som utgör det bästa 
beslutsalternativet.   

En sådan renodling av de demokratiska perspektiven indikerar att det är 
svårt att förena deliberativa demokratiska ansatser med den direkta demo-
kratiteoretiska ansats som folkomröstningar är ett uttryck för. När grundtan-
ken med den deliberativa demokratin är att samtal medborgare emellan ska 
utmynna i en gemensam förståelse för vad som utgör det bästa alternativet 
framstår det som ett misslyckade om en fråga istället måste avgöras genom en 
omröstning. Sätäle (2011) framhäver därför deliberativa mini-demos som ett 
bättre alternativ än folkomröstningar när det gäller att ta tillvara medborgar-
nas åsikter i en specifik fråga. En mini-demo utgörs av en statistiskt represen-
tativt utvald grupp medborgare som accepterar en inbjudan att tillsammans 
med experter och intressenter diskutera och gemensamt identifiera ett besluts-
förslag (jämför Dahl 1989 och Fishkin 2009). 

Det finns emellertid åtminstone två stora frågetecken kring deliberativa 
mini-demos. Medborgare som får möjlighet att under en tid sätta sig in och 
diskutera frågan med såväl experter som intressenter får visserligen generellt 
bättre möjligheter att förstå frågans komplexitet än de medborgare som ”bara” 
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röstar i en folkomröstning. Frågan är dock om den utvalda gruppen medbor-
gare har bättre förutsättningar att sätta sig in i en fråga än de folkvalda politi-
ker som i sitt dagliga arbeta hanterar alla kommunens frågor och den helhet 
som alla de frågorna tillsammans skapar. Ett annat potentiellt problem är att 
demografisk representativitet i en mini-demo inte behöver vara en garant för 
att processen genererar den politiska förankring och allmänna förståelse som 
eftersträvas. Alla personer med en liknande demografisk bakgrund behöver 
inte besitta liknande politiska värderingar och politiska åsikter. I riksdagsva-
let 2010 ökade visserligen de socioekonomiska skillnaderna i röstandet. Trots 
det röstade till exempel endast 47 procent av arbetarklassen på det parti som 
formellt anser sig företräda arbetarklassen, dvs. Sveriges Socialdemokratiska 
Arbetarparti (SCB 2011, s. 95).2

Ett positivt mellanläge
Sätäle (2011) hävdar att folkomrösningar och andra former av medborga-
rinitiativ potentiellt kan bidra till en bred diskussion i en fråga som annars 
inte skulle diskuteras på ett lika omfattande sätt. Den sortens positiva effekter 
tenderar främst att uppstå när medborgarna själva, snarare än de förtroende-
valda politikerna, tar initiativet till en folkomröstning. I det sammanhanget 
blir det dock tydligt att det inte är folkomröstningsinstrumentet i sig som 
utgör det deliberativa demokratiska instrumentet – det är snarare det faktum 
att medborgarna lyfter upp en fråga på den offentliga politiska agendan som 
generar det positiva deliberativa effekterna. Smith och Tolbert (2004) hävdar 
på ett liknande sätt att ett ökat medborgerligt engagemang samt inte minst 
ökade kunskaper i den aktuella frågan är minst lika viktig som resultatet av 
själva folkomröstningen.  

Det här väcker emellertid frågan om medborgarinitiativet nödvändigtvis 
måste vara just en folkomröstning. Kan det inte lika gärna vara ett annat 
instrument som bygger på ett medborgerligt engagemang, som genererar en 
offentlig debatt och som tvingar politiker att hantera, diskutera och ta for-
mell ställning i en fråga? Det viktiga ur ett sådant deliberativt perspektiv är 
följaktligen inte hur och vilka som fattar det formella beslutet. Istället är det 
viktigt att säkerställa att en offentlig debatt förs kring en specifik fråga – att 
argumenten får stötas och blötas offentligt och att de representativa politiska 
beslutsfattarna offentligt motiverar sina ställningstaganden innan de formella 
besluten fattas. Möjligheter för medborgare att ta initiativ till att en fråga får 
en parlamentarisk behandling utgör ett exempel på det.

Det finns flera exempel på hur den här sortens medborgarinitiativ har 
applicerats på nationell nivå. I Finland finns det möjligheter för medborgana 
att genom en avancerad form av namninsamling på bland annat webbsidan 
”medborgarinitiativ.fi” kräva att det nationella parlamentet behandlar en spe-
2 Fem procent av arbetarklassen röstade på Vänsterpartiet, det vill säga det andra partiet 

som historiskt gjort anspråk på att företräda arbetarklassen.
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cifik fråga. Det här har bland annat resulterat i att de finska riksdagsledamö-
terna har tvingats diskutera och offentligt ta ställning i den kontroversiella 
frågan om hbtq-rättigheter, vilket var en fråga som många finska parlamen-
tarikerna länge hade försökt att undvika (Sveriges Radio 2013). Ett liknande 
exempel på den här sortens medborgarinitiativ är webbsidan ”manaballs.lv” 
där medborgarna i Lettland har möjlighet att skriva ett lagförslag. Om till-
räckligt många medborgare aktivt stödjer förslaget på webbsidan leder det till 
en behandling i det lettiska parlamentet. 

Figur 1 beskriver de teoretiska möjligheterna att kombinera ett medbor-
gerligt engagemang med ett representativt politiskt helhetsansvar – att det ena 
inte behöver utesluta det andra. I flertalet svenska kommuner finns det redan 
möjligheter att lämna in ett förslag på en åtgärd i en fråga till kommunfull-
mäktige. Den specifika formen för det här kan säkerligen förbättras men teo-
retiskt sett har den här sortens medborgarinitiativ förutsättningar att generera 
de positiva deliberativa effekter som till exempel Sätäle (2011) efterlyser. 

Figur 1. Förutsättningarna för att kombinera medborgerligt engagemang 
med politiskt helhetsansvar

I en kommunal kontext skulle det kunna handla om att medborgarna till 
exempel lyfter frågan om kommunalt ekonomiskt stöd till en elitidrottsklubb 
eller idrottsarena – en fråga där inte sällan lokala politiska makthavarna i det 
tysta försöker hjälpa elitidrottsklubbar. Styrningen av kommunala bolag är 
ett annat område där de styrande kommunala politikernas brist på offentligt 
förd debatt inte alltid lever upp till medborgarnas förväntningar på tydliga 
offentliga ställningstaganden. Försök att hålla en skolnedläggningsdiskussion 
borta från den publika offentliga beslutsarenan (fullmäktige) och istället bara 
fatta ett beslut i den berörda kommunala nämnden är ett annat exempel på en 
strategi som skulle kunna motverkas med hjälp att ett medborgarinitiativ till 
en parlamentarisk behandling i kommunfullmäktige. Medborgarinitiativ till 
parlamentarisk behandling kan således vara ett sätt för medborgarna att föra 
upp en för dem viktig fråga på den offentliga dagordningen samtidigt som de 
folkvalda representativa beslutsfattarnas ansvar och skyldigheter i det formella 
beslutsfattandet understryks.  

Figur 1. Förutsättningarna för att kombinera medborgerligt engagemang med politiskt helhetsansvar 
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Sammanfattande kommentar
Fyra år innan kommunallagen gav utrymme för förstärkt folkinitiativ kon-
staterade Wallin i sin studie av svenska kommunala folkomröstningar att de 
”kommunala beslutsfattarna anammat en strängt tillämpad grindvaktsfunk-
tion” och att folkomröstningar därför inte har blivit något ”kraftfullt tillskott 
till kommunernas demokratiutveckling” (2007, s. 237–8). Utvecklingen med 
kommunala folkomröstningar sedan 2011 har knappast förändrat den bil-
den – folkomröstningar är kontroversiella och komplexa instrument när den 
formella makten är koncenterarad till de representativa politiska arenorna. 
Den internationella litteraturen som har behandlats i det här kapitlet pekar 
på några av de utmaningar som finns kring användandet av folkomröstningar 
som ett demokratiskt instrument. Det är dock alltför tidigt att helt döma ut 
folkomröstningar i den kommunala politiska beslutsprocessen – inte minst 
eftersom möjligheterna till förstärkt folkinitiativ bara har funnits i tre år. Be-
hovet av forskning kring kommunala folkomröstningar och inte minst alter-
nativen till desamma framstår därmed som fortsatt stort.  
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Kapitel 3. Ledarideal och identitet

Sabrina Thelander
En kommun är en komplex organisation, som innefattar två ”världar” – po-
litikens och förvaltningens. Dessa världar möts på olika sätt och i olika sam-
manhang. Ett exempel på det är då politiska ledare och chefstjänstemän för-
väntas åstadkomma ett fungerande samarbete utifrån (eller kanske trots) de 
på många sätt olika villkor som de arbetar under, relationer som de har och 
utmaningar som de möter. Det behövs en ökad kunskap om samarbetsrelatio-
ner som formas i ett sådant socialt och organisatoriskt sammanhang. 

Detta kapitel kan ses som en del av arbetet med en nu pågående studie av 
ett specifikt fall av en sådan samarbetsrelation, nämligen den mellan kom-
munstyrelseordförande och kommunchef. De är de två högsta ledarna i en 
svensk kommun. I den kommunala organisationen ses deras förmåga att 
åstadkomma en fungerande samarbetsrelation ofta som avgörande för hur po-
litik och förvaltning fungerar och lyckas med ett centralt åtagande: att göra 
politik till verklighet. En huvudfråga som ställs i studien är vilken förståelse 
dessa ledare har av hur en samarbetsrelation formas i olika situationer. Vilka 
handlingar och situationer definieras som centrala för hur relationen blir? Sva-
ret söks i deras berättelser om det egna arbetet och samarbetet. 

Ett preliminärt resultat i studien är att kommunstyrelseordförande och 
kommunchefer ser legitimeringsprocesser som en viktig del i skapandet, åter-
skapandet och omförhandlingen av en samarbetsrelation. Begreppet ”legiti-
mitet” ges i studien den sociologiska innebörden att något blir rättfärdigat, 
tillåtet eller berättigat. För att diskutera och undersöka dessa legitimeringspro-
cesser kommer begreppen ”roll” och ”identitet” att vara användbara i det fort-
satta arbetet med analysen. Med roll menas då generaliserade förväntningar på 
beteenden och handlingar som kommuniceras av andra och som individen har 
att förhålla sig till (Sveningsson och Alvesson 2003). Att leva upp till en roll 
innebär sålunda att bete sig och agera på ett förväntat sätt. Med identitet me-
nas hur vi uppfattas och tolkas av oss själva och andra. Intresset för individers, 
gruppers och organisationers identiteter är stort inom samhällsvetenskapliga 
studier. Identiteter betraktas som betydelsefulla för motivation, samarbeten, 
relationer och mänskligt handlande. De ses som föränderliga och multipla: en 
individ kan ha olika och ibland motsägelsefulla identiteter; identiteter blir till, 
upprätthålls och omförhandlas i interaktionen mellan människor. Det som 
görs i den process i vilken identiteter formas kallar Sveningsson och Alvesson 
(2003) för identitetsarbete. 

Den roll som en kommunstyrelseordförande och en kommunchef har är 
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ett socialt fenomen. Existensen av ett sådant socialt fenomen behöver (liksom 
då det rör sig om exempelvis ojämlikhetsstrukturer, auktoritetspositioner eller 
sociala praktiker) förklaras och stödjas för att leva vidare. Det sker i en process 
i vilken berättelser och förståelser konstrueras för att ge det sociala fenomenet 
legitimitet. Legitimering är en kollektiv process (Berger et al. 1998). I inter-
vjuer berättar kommunstyrelseordförande och kommunchefer om legitime-
ringsprocesser och identifierar dem som en viktig beståndsdel i formandet av 
en samarbetsrelation. Hur dessa berättelser kan tolkas kommer att diskuteras 
i en annan text. Redan här kan dock sägas att konstruktionen av identiteter 
framstår som central och att berättelserna pekar på ett samband mellan den 
innebörd som ledarrollen ges – det vill säga vad som behöver legitimeras - och 
hur identiteter konstrueras.

Detta kapitel syftar till att med hjälp av tidigare forskning (Alvesson och 
Sveningsson 2003; Sveningsson och Alvesson 2003; Alvesson och Spicer 2012) 
visa hur ledarideal och konstruktioner av identiteter kan samspela. Olika per-
spektiv på ledarrollen påverkar vad ledare betraktar som eftersträvansvärda 
identiteter och hur dessa identiteter kan konstrueras i det sociala livet (och 
ibland bidra till en omförhandling av ledarrollens innebörd). Närmast följer 
en kort genomgång av olika perspektiv på ledarens roll och på ledarskap. Där-
efter ges ett par exempel på studier som visar på sambandet mellan förståelsen 
av ledarrollen (ledarideal) och identitetskonstruktioner. Kapitlet avslutas med 
några ord om vad de studier som presenteras här visar och reflektioner över 
vad den studie som nämnts ovan kan bidra med.

Olika perspektiv på ledares roll 
I ledarskapsforskningen finns olika perspektiv på ledarrollen och på ledarskap. 
Inget av dessa perspektiv har egentligen kunnat visa vad ledarskap är, hur det 
sker. Det enda som har kunnat påvisas är att ledarskap involverar någon typ 
av utövande av avsiktligt och mer eller mindre systematiskt inflytande, det vill 
säga en asymmetrisk maktrelation mellan ledaren och den som leds (Alvesson 
och Spicer 2012a). Trots denna brist på tydliga definitioner har dessa olika 
perspektiv haft stor betydelse för synen på ledares roll, det vill säga för hur 
de förväntas bete sig och vad de förväntas ta ansvar för. Det får, som vi snart 
kommer att se, i sin tur konsekvenser för hur ledares identiteter konstrueras 
av dem själva och andra. 

Ledarskapsforskningen har alltså ändrats i sin inriktning över tid. Ett de-
cennium tillbaka sett kan den delas in i fem områden: egenskapsorientering, 
stilorientering, situationsorientering, den nya ledarskapsorienteringen samt 
en postheroisk orientering (Bryman 1996, refererad i Alvesson 2011). 

Den egenskapsorienterade forskningen var dominerande under den första 
halvan av förra seklet. Utifrån ett sådant perspektiv sågs ledare som något som 
en människa föds till, inte något som hon kan utvecklas till. Forskarna intres-
serade sig för fysiska egenskaper, personlighet och läggning. Den egenskaps-
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orienterade forskningen har haft stort inflytande i ledar-och chefsutbildningar 
och i media. I den stil- eller beteendeorienterade forskningen, som var som 
starkast under fyrtio- och femtiotalen, ansågs ledarrollen i praktiken kunna 
intas av vem som helst. Ledarskap betraktades som något som alla hade för-
utsättningar att utöva, bara de lärde sig vissa beteenden som betraktades som 
nödvändiga och lämpliga. Den situationsorienterade ledarskapsforskningen 
fick ökad betydelse under 1960-talet. Kärnan i denna forskning var att si-
tuationer ansågs vara betydelsefulla för hur en ledare organiserar arbetet och 
motiverar medarbetare. Ledarskapsstilar och beteenden sågs som något som 
utvecklades i situationer och genom relationen mellan över- och underordna-
de. Relationen antogs formas framför allt av ledaren, efter att denne bedömt 
medarbetarens kunskap och motivation.

I mer än tjugo år har den nya ledarskapsorienterade forskningen varit do-
minerande. Ledarskapsbegrepp, idéer och perspektiv som används i denna 
forskning har några gemensamma nämnare. Ledaren ses om en central figur 
som definierar uppdrag och riktning för organisationen genom att formu-
lera visioner och strategier. Ledaren är visionären som sysslar med de stora 
frågorna, som omfattar meningsskapande, värderingar och tankesätt. Detta 
perspektiv riktar alltså inte intresset mot hur ledaren påverkar det konkreta 
arbetet eller hur man intresserar sig för medarbetarna som personer. Inte säl-
lan ges ledaren en hjältestatus. Tre förhållningssätt är typiska för den nya le-
darskapsorienterade forskningen, nämligen:

• en distinktion mellan transformativt och transaktionellt ledarskap 
(Burns 1978 i Alvesson 2011);

• en distinktion mellan chefskap och ledarskap;
• ett fokus på det visionära och/eller karismatiska ledarskapet.

Ett transaktionellt ledarskap antas skapa en i huvudsak instrumentell relation 
mellan det som man kallar ledare och efterföljare. Ledare får saker gjorda i 
utbyte mot vissa materiella belöningar (lön till exempel). Ett transformativt 
ledarskap syftar istället till engagerade och inspirerade medarbetare, till ett en-
gagemang i riktning mot utveckling och förändring. En transformativ ledare 
tros till och med kunna få medarbetarna att sätta organisationens bästa före 
egna intressen.

Det transaktionella ledarskapet förknippas med ”chefskap” och det trans-
formativa med ”ledarskap”. Chefskap handlar i en sådan dikotomi om att 
utföra traditionellt, administrativt arbete för att åstadkomma stabilitet och 
ordning. Ledarskap antas istället handla om att ge inspiration, skapa visioner 
och ägna sig åt de stora frågorna, något som en karismatisk ledare anses ha 
stora förutsättningar att lyckas med. Egenskaper som ofta antas vara en grund 
för karisma är ”extremt högt självförtroende, dominerande stil, starka mora-
liska övertygelser och stort behov av att ha inflytande” (Alvesson 2011, s. 34). 
Alvesson (2011) lyfter fram kritiska synpunkter i relation till det och hävdar 
att föreställningen om ett transformativt ledarskap kan medföra grandiosi-
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tetsideal med pseudoautentiska och narcissistiska ideal. Därför bidrar han 
själv och andra till en orientering som ”tonar ner hjälteidealet till förmån för 
ett mer jordnära och vardagligt ledarskap, som kan utövas av alla chefer och 
i princip också av andra organisationsmedlemmar” (Alvesson 2011, s. 36). 
Ledarskapets relationella och processuella aspekter undersöks. Ledarens roll 
och ledarskap betraktas som något som konstrueras i sociala sammanhang. 
Alvesson kallar detta en postheroisk orientering.

Avslutningsvis kan sägas att det pågår ett kontinuerligt reflekterande över 
och problematiserande av definitioner av ledarrollen. Samtidigt har domine-
rande förståelser av ledarrollen starkt inflytande på ledares arbete och relatio-
ner. Dessa förståelser påverkar vilka förväntningar som finns på ledaren i olika 
organisatoriska sammanhang. I följande avsnitt ska vi se exempel på att de 
också har betydelse för hur identiteten hos den som förväntas inta en ledar-
roll skapas, återskapas och omförhandlas – det som Sveningsson och Alvesson 
(2003) kallar identitetsarbete. 

Identitet för ett ledarideal 1
I en studie av ledarskap på ett kunskapsintensivt företag visar Alvesson och 
Sveningsson (2003) hur idealbilden av ledares roll som stödjande, visionär 
och heroisk får konsekvenser för hur ledare konstruerar identiteter.

Studien är genomförd på en FoU-avdelning och i en arbetsmiljö där det 
kan vara svårt för chefer att utöva kontroll över beteenden och resultat. De 
som arbetar där ser sig i hög grad som oberoende och självstyrande, med ett 
mycket litet behov av ledning. Den organisatoriska kulturen präglas av värden 
som autonomi, nätverksbyggande, intresse för kunskap och uppskattning av 
horisontella relationer. I intervjuer talade cheferna initialt om visioner, strate-
gier och riktlinjer på ett sätt som kan relateras till ”ledarskap” i det som ovan 
beskrivits som den nya ledarskapsorienteringen. Men när de fick frågan om 
hur det gick till i praktiken blev det svårt. Då talade de istället om sådant 
som brukar förknippas med ”chefskap” och om vardagliga handlingar och 
händelser. Det tycktes svårt för dessa chefer att identifiera handlingar som 
skulle kunna ses som ett uttryck för ett visionärt och kanske heroiskt ledar-
skap. Alvesson och Sveningsson (2003) visar att cheferna löste detta genom att 
identifiera vardagliga handlingar som särskilda och ge dem en djup innebörd. 

En prestation som de intervjuade cheferna talade mycket om var ”att lyss-
na” och ”att småprata”. Med dessa handlingar sade de sig vilja väcka entusi-
asm, ge personalen en möjlighet att förklara vad de menade, underlätta en för-
ståelse för organisatoriska processer, forma struktur och strategisk orientering, 
stärka och lugna människor, underlätta beslutsfattande, skapa relationer och 
förtroende och visa att man var villig att lyssna på medarbetare. Men, påpe-
kar Alvesson och Sveningsson (2003), det är värt att notera att det inte fanns 
något som tydde på att lyssnandet betraktades som ett sätt att ge dessa med-
arbetare ökat inflytande eller handlingsutrymme. Det var inte ens avgörande 
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att samtal handlade om arbetet – syftet var att skapa goda känslor. Ledaren 
framställdes som i det närmaste passiv och reaktiv. Det som ledaren fick höra 
skulle inte i första hand, om alls, användas till utveckling av arbetet, utan mer 
till att bekräfta identiteter och stödja framväxten av goda relationer.

Hur kan detta tolkas? Chefernas framställningar av vardagliga handlingar 
som att lyssna och småprata som utövande av ledarskap, som något som till-
hör ledarrollen, kan sägas vara i linje med trender i synen på ledarskap som 
säger att ledaren ska underlätta och stödja snarare än att dirigera. Men fram-
ställningarna kan också ses som en del av mer heroisk ledarskapsorientering. 
Genom att dessa handlingar görs extraordinära och signifikanta på grund av 
att ledare utför dem (och med anspråk på att dessa handlingar får stora kon-
sekvenser för andra) ges handlingarna en nästan mystisk innebörd. Som om 
cheferna har tillgång till ett speciellt sätt att lyssna och småprata. Att lyssna 
ges ett symboliskt värde. En chef som framställer sig som en lyssnande och 
småpratande chef visar sig också, för sig själv och andra, som någon som är 
progressiv och har förmåga att hantera människor och sociala relationer. En 
chefsidentitet blir till och chefen framstår som kapabel att utöva ett modernt 
och transformativt ledarskap. Cheferna använder vardagliga handlingar som 
symboliska objekt i det som Alvesson och Sveningsson (2003) kallar identi-
tetsarbete, för att höja sin egen status. 

Identitet för ett ledarideal 2
Sveningsson och Alvesson (2003) har genomfört en fallstudie av chefers iden-
titetsarbete på en FoU-enhet på ett internationellt, forskningsintensivt och 
högteknologiskt industriföretag (hädanefter kallat Företaget). De undersöker 
vad som händer när en person ska vara chef i en organisation som genomgår 
stora förändringar och det dessutom blir så att organisationens förväntningar 
på ledarrollen är en annan än individens. De visar hur identitetsarbete blir ett 
sätt för individen att hantera situationen. Detta arbete påverkas av en del av de 
dominerande förståelser av ledarrollen som har presenterats ovan, men också 
av olika organisatoriska villkor och diskurser. Därför ges här en kort presenta-
tion av de organisatoriska förändringar som hade skett på Företaget, rådande 
diskurser som Sveningsson och Alvesson tycker sig kunna urskilja där och av 
den chef (hädanefter kallad H) vars identitetsarbete de studerade.

Företaget var resultatet av ett samgående på 1990-talet, mellan ett ameri-
kanskt och ett svenskt bolag. Studien gjordes på den svenska delen av före-
taget, lokaliserad i Sverige. Företaget organiserades efter samgåendet i lokala 
forskningsenheter (tidigare självständiga företag), som i sin tur delades in i 
underavdelningar. För varje forskningsenhet och underavdelning fanns en lo-
kal och global nivå. 

Den forskningsenhet som H sedermera blev chef för (hädanefter kallad 
Enheten) var historiskt sett framgångsrik, men fick problem på 1990-talet. 
Då uppstod diskussioner om vad det kunde bero på. En åsikt som framför-
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des var att forskarna ägnade sig åt forskning som var vetenskapligt intressant, 
men affärsmässigt svag. Enheten beskrevs av många som ett universitet. Detta 
utgör en bakgrund till de diskurser3 som Sveningsson och Alvesson tycker sig 
kunna urskilja (2003, s. 1171) och som, liksom dominerande bilder av ledar-
rollen, visar sig ha betydelse för ledarrollen och det identitetsarbete som H 
utför. Därför sägs några ord om dessa diskurser här. De identifierar fyra olika 
diskurser, som påverkade arbete och identiteter. Efter sammanslagningen sågs 
företaget som globalt. Det kom att innebära att beslutsfattande och inflytande 
centraliserades till huvudkontoret, vilket fick konsekvenser för de lokala en-
hetscheferna. Deras uppgift reducerades till att i huvudsak koordinera upp-
gifter. Underavdelningarnas chefer förväntades rapportera direkt till huvud-
kontoret och inte till enhetschefen. Samtidigt ökade standardiseringen och 
centraliseringen kraven på den lokala nivån att underordna sig administrativa 
behov och förväntningar. Det fanns också en dominerande diskurs om vikten 
av att balansera formella organisatoriska krav på centralisering och standar-
disering mot det som sågs som det egentliga möjliggörandet av kreativitet, 
nämligen informella och vardagliga praktiker som tillåter olydnad och till och 
med galenskap. I en tredje diskurs lyftes betydelsen av nätverk. Företaget hade 
nära relationer till andra aktörer i forskarsamhället, vilket också fick betydelse 
för cheferna, som förväntades representera sin enhet och företaget utåt. Ef-
ter sammanslagningen underströks vikten av att göra produktutvecklingen 
mer strukturerad, transparent och hanterbar. Produktutveckling sågs som en 
ledningsprocess och detaljerade tid- och aktivitetsscheman fick allt större be-
tydelse. Detta var alltså de diskurser som H och andra på Företaget skapade, 
upprätthöll och omförhandlade. 

H engagerades efter sammanslagningen som lokal enhetschef för Enheten. 
Hon var då 40 år gammal och hade arbetet länge i företaget som forskare och 
ledare. Som ledare hade hon utbildats för ett ledarskap som var indirekt och 
stödjande till sin karaktär, i en organisation där hennes roll förutsattes vara 
att skapa organisatoriska förutsättningar för att andra skulle kunna skapa och 
uppfinna. I linje med det nya ledarskapsorienterade forskningsperspektivet 
(Alvesson och Spicer 2012a) definierade hon ledarskapsrollen som att ha an-
svar för visioner, strategier och att genom ett transformativt ledarskap påverka 
medarbetares meningsskapande, värderingar och tänkesätt. Sveningsson och 
Alvesson genomförde ett antal djupintervjuer med henne, följde henne i arbe-
tet och intervjuade dessutom hennes fyrtio underställda chefer om henne och 
hennes arbetssituation.

Det visade sig att H hade problem med att identifiera sig med den roll 
som hon tilldelades och inte ville ha. Genom att konstruera olika identiteter 
omförhandlade hon sin roll och försökte skapa nya roller, mer anpassade till 
hennes förståelse av ledarrollen. För det första: I sin roll som lokal enhets-

3 Begreppet diskurs använder de för att referera till ett sätt att resonera som i sig är en 
särskild version av den sociala världen och som påverkar praktiken (Sveningsson och 
Alvesson 2003, s. 1172).     
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chef förväntades H ansvara för att den tekniska infrastrukturen fungerade och 
utföra administrativt arbete. Hon förväntades också implementera det led-
ningskontrollsystem som det internationella huvudkontoret beslutat om; hon 
förväntades inte ta ansvar för strategi- och visionsfrågor. H hanterade enligt 
Sveningsson och Alvesson (2003) detta genom att konstruera vad de kallar 
en anti-identitet, det vill säga en identitet som inte var hennes, som hon inte 
ville ha och som hon inte såg som förenlig med en ledares roll: portvakten. De 
uppgifter som beskrivs ovan definierade hon som portvaktsysslor. Hon gjorde 
det rimligt att tolka de mer traditionella chefsuppgifter som hon förväntades 
utföra som portvaktsarbete genom att göra ”modernt ledarskap” till en mått-
stock. Sveningsson och Alvesson visar också hur diskursen om forskning sedd 
som en aktivitet som är beroende av relationer, kultur, ett visst mått av olyd-
nad och av multifunktionella team blev ett redskap i hennes identitetsarbete.

För det andra: Som lokal enhetschef förväntades H representera Företaget i 
det omgivande samhället. Både Företaget och hennes närmaste omgivning såg 
emellertid denna representation som symbolisk, eftersom den ledarroll som 
hon gavs innebar en låg grad av autonomi och inflytande internt. H omdefi-
nierade rollen och beskrev och levde den som att hon skulle representera lokal 
autonomi, närhet till lokalsamhället och även en viss distans till Företaget. 
Detta sätt att hantera situationen skapade en del spänningar internt, men det 
gav henne legitimitet i lokalsamhället. Det blev också en del i konstruktionen 
av en identitet som senior chef med strategiskt ansvar. 

För det tredje: Som lokal enhetschef förväntades H inte ansvara för rela-
tions- och kulturutveckling. Stärkt av sin övertygelse om att det är just vad 
en chef och ledare bör göra bildade H därför så snart hon börjat som chef 
på Enheten en chefsgrupp som hon ville skulle arbeta med kulturfrågor. När 
initiativet möttes av en viss förvåning, ifrågasatte hon inte sitt agerande utan 
såg det snarare som ett bevis för att hon hade en stark vilja och drivkraft som 
ledare. En del chefer på huvudkontoret menade att det som hon gjorde var 
illegitimt utövande av makt. I chefsgruppen hade H alltmer kommit att tala 
om sina ansträngningar för att skapa kultur som ”rebelliska” och som ”geril-
laaktiviteter”. Det, menar Sveningsson och Alvesson (2003), kan tolkas som 
en vilja att identifiera sig som en grandios ledare med visioner och stridskraft. 

Vad Sveningsson och Alvesson visar är att H, för att hantera den konflikt 
och det spänningsfält som hon hamnat i, utför identitetsarbete för att omför-
handla och omkonstruera sin ledarroll. Vilka strategier hon använder för att 
göra det, och vilka roller hon vill forma, påverkas av hennes socialt skapade 
förståelse av ledarrollen som någon som ska vara visionär och kulturbärare.

Avslutande reflektion
I detta kapitel lyfter jag fram att det finns ett starkt samband mellan ledares 
förståelse av ledarrollen och deras identitetsarbete. Ledarideal påverkar vilken 
identitet de konstruerar och hur det går till. Deras förståelse av ledarrollen 
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påverkas av dominerande ledarideal, men - som vi har sett - även av diskurser 
om rutiner, arbetssätt och relationer i den organisation där de är verksamma. 
I konstruktionen av identiteter kan ledarrollens innebörd bekräftas eller ifrå-
gasättas. Oavsett vilket, gör individen vardagen begriplig och hanterbar på 
detta vis.

Kommunstyrelseordförande och kommunchefer talar om aktiviteter som 
jag väljer att kalla legitimitetsskapande handlingar. Dessa handlingar kan 
innebära att göra den andre synlig och delaktig, att bevaka men också i vissa 
situationer överskrida en föreställd gräns mellan politik och förvaltning, eller 
att göra olika logiker och situationer begripliga och meningsfulla för dem 
som finns omkring. När de berättar om dessa handlingar definieras inte bara 
vad som är en god samarbetsrelation. Då konstrueras också ledaridentiteter. 
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen görs till handlingskraf-
tiga, modiga, ibland äventyrliga, informerade, lojala och stridsberedda ledare 
som förtjänar sin roll som kommunens högsta ledare. 

Sveningssons och Alvessons (2003) arbete inspirerar till frågor som berör 
kommunstyrelseordförandenas och kommunchefernas samarbetsrelation och 
legitimeringsprocesser: Vad menar de behöver legitimeras, av vem, när och 
hur? Vilka ledarideal framträder och vilka identiteter konstrueras i deras be-
rättelser om legitimeringsprocessen? Hur samspelar förståelser av ledarrollen 
och identitetskonstruktioner? Ett antagande är att den nu pågående forsk-
ningen om kommunala ledares samarbetsrelation kommer att bekräfta flera 
av de fenomen som Sveningsson och Alvesson (2003; 2003) visar. Samtidigt 
kommer den pågående studie som mycket kort har presenterats här också att 
generera nya infallsvinklar och aspekter på ledares arbete. Bland annat med 
avseende på hur två ledare, med två formellt sett olika uppdrag i politiskt 
styrda organisationer, tillsammans formar en samarbetsrelation och hur iden-
titetsarbete och legitimering är bärande element i den processen.

Litteratur och källor
Alvesson, M. och Spicer, A. (2012) Critical leadership studies: The case for 

critical performativity, Human Relations 65(3), s. 367–390.
Alvesson, M. (2011) Intervjuer – genomförande, tolkning och reflexivitet. Malmö: 

Liber
Alvesson, M. och Sveningsson, S. (2003) Managers Doing Leadership: The 

Extra-Ordinarization of the Mundane, Human Relations 56(12), s. 1435–1459.
Berger, J. et al. (1998) The Legitimation and Delegitimation of Power and 

Prestige Orders, American Sociological Review 63(3), s. 379–405.
Bryman, A. (1996) Leadership in organization studies. I: Clegg, S. R., Hardy, C. 

och Nord, W. R. (red.) Handbook of organization studies. London: Sage, s. 
276–292.

Burns, J. M. (1978) Leadership. New York: Harper & Row. 
Sveningsson, S. och Alvesson, M. (2003) Managing Managerial Identities: 

Organizational Fragmentation, Discourse and Identity Struggle, Human 
Relations 56(10), s. 1163–1193.



31

Kapitel 4. Strategier för kommuner som krymper  
– om lokal anpassningspolitik som komplement till lokal 
tillväxtpolitik

Josefina Syssner
Sverige är ett av de länder i EU som urbaniseras i snabbast takt. Urbanise-
ringen innebär att några kommuner växer, men också att många kommuner 
står inför en situation där befolkningen gradvis minskar. I ungefär hälften av 
Sveriges 290 kommuner minskar befolkningen, och i flertalet av dessa har 
minskningen pågått åtminstone sedan 1970-talets början.4 Frågan om hur 
svenska kommuner strategiskt hanterar det faktum att de krymper är högst 
relevant. Den rör ungefär hälften av Sveriges kommuner, men är trots detta 
förhållandevis obeforskad.

I den här texten argumenterar jag för att svenska kommuner bör utveckla 
vad man kan kalla en lokal eller kommunal anpassningspolitik. Begreppet an-
passningspolitik är tvådelat. Det första ledet, anpassning, signalerar att detta 
är ett politikområde som omfattar insatser som görs för att anpassa sig till de 
nya förutsättningar som en krympande ekonomi och minskade befolknings-
tal medför. Begreppets andra led, politik, indikerar att insatserna ingår i ett 
demokratiskt system av offentligt maktutövande. Detta maktutövande inbe-
griper såväl idéer och strategier, som beslut och prioriteringar som förhandlas 
fram av politiskt tillsatta företrädare.

Jag kommer att lyfta fram tre skäl till varför en lokal anpassningspolitik 
bör utvecklas. Min text är därmed ett exempel på en tillämpad normativ 
analys; den utgår ifrån den normativa politiska teoribildningens idé om att 
forskningen både kan och bör göra normativa ställningstaganden i politikens 
värdefrågor, givet att forskaren kan uppvisa såväl intern som extern giltighet i 
sin argumentation (Badersten 2004; 2006, s. 45–46).

Vilka är då skälen till att svenska kommuner bör utveckla en lokal eller 
kommunal anpassningspolitik? Det första skälet är att demografisk tillbaka-
gång under decennier varit en realitet i mer än 40 procent av Sveriges kom-
muner. Detta förhållande är beskrivet i inledningen ovan. Det talar för att 
det finns ett faktiskt behov av att utveckla strategier för hur kommunen ska 
anpassa sin verksamhet till de omständigheter som råder. 

Det andra skälet är att den demografiska tillbakagången är en effekt av 
processer som är svåra – eller omöjliga – för en kommun att påverka. Om 
4 147 av 290 kommuner minskade sin befolkning mellan åren 2002 och 2012. I 86 

procent av dessa har minskningen pågått sedan 1972 eller längre (SCB; Beräknat på 
folkmängd/kommun 1972, 1982, 1992, 2002, 2012).
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man inte kan påverka trenden av urbanisering och befolkningskoncentration, 
så bör man istället utveckla en politik som syftar till att anpassa kommunens 
verksamhet till den verklighet som är ett resultat av dessa svårpåverkade pro-
cesser. 

Det tredje skälet till att svenska kommuner bör formulera sig kring begrep-
pet anpassningspolitik, är att de redan idag vidtar en mängd åtgärder för att 
anpassa sig till nya ekonomiska och demografiska förutsättningar. Däremot 
tycks dessa åtgärder sällan vara led i ett systematiskt anpassningsarbete. Istället 
är åtgärderna situationsbundna; de vidtas för att de uppfattas som nödvän-
diga, och för att de av olika skäl plötsligt blir möjliga att vidta. 

Kommunerna krymper
Urbanisering och befolkningskoncentration lyfts fram som en global mega-
trend av en lång rad bedömare. Nordiska ministerrådet har låtit belysa frå-
gan ur ett nordiskt perspektiv, och visar att urbaniseringen och den ojämna 
demografiska utvecklingen är en trend som i allra högsta grad påverkar även 
de nordiska länderna (Megatrends 2011). I Sverige publicerar Statistiska cen-
tralbyrån (SCB) löpande statistik som belyser befolkningsförändringar på 
kommunal och regional nivå. I början av 2007 beskrev SCB att av Sveriges 
50 största kommuner hade alla utom två en positiv befolkningstillväxt under 
förevarande år. I landets femtio minsta kommuner däremot, uppvisade alla 
utom nio en negativ befolkningstillväxt under samma period. ”Detta innebär 
i stort sett att Sveriges största kommuner fortsätter att bli större medan de 
små bli mindre”, påpekar SCB i sin rapport (Statistiska Centralbyrån 2007). 
Denna trend har i stort varit ihållande också under perioden efter 2007. 

Mönstret av ojämn demografisk utveckling är tydligt. Boverket visar i en 
studie från 2013, att 60 procent av de kommuner som har färre än 25 000 
invånare minskar sin befolkning, att Sveriges samlade befolkningsökning näs-
tan uteslutande sker i storstadsregionerna och i de större högskoleorterna. 
”Storstockholm står för 47 procent av hela landets folkökning”, visar Bover-
ket (2013).

Urbaniseringen och den ojämna demografiska utvecklingen har konse-
kvenser för arbetsmarknad, ekonomi, planering och politik i de kommuner 
som växer likväl som i de som krymper. Fjertorp (2013) har i en studie un-
dersökt de ekonomiska effekterna av befolkningsförändringar i svenska kom-
muner. Den samlade slutsatsen är att befolkningsförändringar är kostsamma 
– oavsett om kommunen växer eller krymper. I kommuner som växer ökar in-
vesteringsbehovet. Dessa investeringar tenderar att lånefinansieras, vilket gör 
att skuldsättningen per kommuninvånare ökar. I de kommuner som krymper 
ökar istället kostnadsnivåerna per invånare. En minskande folkmängd kan 
emellertid också leda till lägre investeringsnivåer och en minskande volym 
anläggningstillgångar, vilket kan innebära en minskande skuldsättning per in-
vånare (Fjertorp 2013, s. 28). Detta resultat stöds av andra studier, som visar 
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att de arbetsrelaterade skatteinkomsterna tenderar att minska i de kommuner 
som krymper, samtidigt som möjligheten att fördela löpande kostnader för 
förskolor, skolor, vårdinrättningar och äldreomsorg blir begränsad (Haase et 
al. 2012, s. 12; Hollander 2011, s. 132). Som en följd av detta tenderar skat-
tesatser och avgiftsnivåer att öka (Fjertorp 2013).

En del av den forskning som intresserat sig för befolkningsminskning-
ens konsekvenser har tagit fasta på att benägenheten att flytta över en kom-
mungräns är som störst bland ensamstående, unga, kvinnor, högutbildade 
och högavlönade (Megatrends 2011). En konsekvens av detta, är att köns-, 
ålders- och inkomststrukturen förändras i de krympande kommunerna (Am-
coff 2004). Detta anses kunna leda till norm- och värderingsförskjutningar i 
krympande kommuner. Den förändrade befolkningssammansättningen, me-
nar Neumann (2009), innebär att krympande städer presterar sämre avseende 
mångfald och socialt kapital. Befolkningen blir mer homogen i bemärkelsen 
att den blir äldre och mer präglad av personer med lägre utbildningsnivå – vil-
ket kan leda till att den samlade bilden av kommunens framtid och utveckling 
förändras.

En annan konsekvens av att kommuner krymper, är att den fysiska infra-
strukturen blir överdimensionerad. Hyreshus står tomma, affärslokaler svåra 
att hyra ut. Hus och tomter blir svåra att sälja. Den del av näringslivet som är 
beroende av lokal köpkraft får allt större problem att uppnå lönsamhet. Ser-
viceinrättningar såsom bank, vårdcentral och tandvård läggs inte sällan ner på 
grund av bristande kundunderlag. Skolor med otillräckligt elevunderlag läggs 
ner, men skolbyggnaderna fortsätter att generera kostnader om de inte kan 
säljas eller hyras ut till annan verksamhet.

Forskare har också pekat på att man i krympande kommuner får allt svå-
rare att upprätthålla bilden av att platsen är intressant att bo på och investera 
i. Det finns en stark tro på att kommunens ”image” påverkas negativt om den 
i allt för hög utsträckning förknippas med utflyttning och stagnation. Det 
anses därför vara svårt att prata om krympande processer, utan att de blir en 
självuppfyllande profetia (Haase et al. 2012, s.13). 

Den samlade bilden av de uppgifter och den forskning som presenteras 
ovan, är att negativ befolkningstillväxt är en etablerad trend som pågått i de-
cennier i nästan hälften av Sveriges kommuner. Den bild som framträder är 
också att minskande befolkningstal för med sig en rad utmaningar och pro-
blem, som den lokala politiken nödgas hantera. Givet detta förefaller det rim-
ligt att lokala beslutsfattare engagerar sig i arbetet med att utveckla en politik 
– idéer, strategier och beslut om prioriteringar – som syftar till att anpassa 
kommunen och dess verksamhet till dessa nya förutsättningar. 

Globala megatrender formar den demografiska utvecklingen 
Trots att hälften av Sveriges kommuner har en krympande befolkning, sak-
nas en systematisk överblick över vad kommunerna gör för att hantera de 
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utmaningar som detta medför. Svensk och internationell forskning om lokal 
utveckling har istället i stor utsträckning kommit att handla om lokal tillväxt 
och tillväxtpolitik (Pierre 2004). Detta är en spegling av de förändringar som 
utvecklingspolitiken genomgick under tidigt 1990-tal, och som innebar ett 
fördjupat fokus på tillväxt – på förutsättningar för tillväxt, och på målsätt-
ningen att ”undanröja hinder för tillväxt” (Pierre 2004, s. 7). Under 1990-ta-
lets första år förändrades dessutom synen på hur lokal och regional tillväxt 
kan åstadkommas. Förändringen gjorde avtryck inom såväl forskning som 
inom tillväxt- och utvecklingspolitik, och har beskrivits i termer av ett ”nytt 
regionalt utvecklingsparadigm” (Keating et al. 2003, s. 14), och som en ”in-
stitutionell vändning” (Amin 2001, s. 1237) i de teorier som gör anspråk på 
att förklara lokal och regional tillväxt.  

Det nya regionala utvecklingsparadigmet, och den institutionella om-
svängningen innebar att tillväxtanalyser under 1990-talets första hälft främst 
kom att fokusera på lokala och regionala institutioner såsom socialt kapital, 
förtroende, förmåga till innovation och entreprenörskap i sina försök att för-
klara skillnader i ekonomisk tillväxt och utveckling mellan regioner (Keating 
1998; 2003 et al.; Amin 2001; Tomaney och Ward 2000; Syssner 2006, s. 38; 
Erlingsson et al. 2011). Det stora intresset för de lokala och regionala förhål-
landenas betydelse för tillväxt är sannolikt en av anledningarna till att många 
kommuner (ofta i samarbete med lokalt närings- och föreningsliv), antagit 
lokala tillväxtprogram, som anger hur man i vill skapa förutsättningar för 
tillväxt och entreprenörskap i kommunen. Många är också de kommuner som 
– i hopp om att skapa tillväxt – arbetat med platsmarknadsföring, med lokal 
besöksnäring, och med lokala så kallade flaggskeppsprojekt (Syssner 2012). 
Trots dessa insatser uteblir tillväxten uppenbart i många kommuner, åtmins-
tone i strikt demografiskt hänseende. 

Om man vänder blicken från den forskning som ägnats åt att förklara 
lokal och regional tillväxtvarians, och istället rådfrågar den forskning som för-
sökt förklara varför vissa städer och kommuner krymper, så träder en något 
annan bild fram. Här söks inte förklaringar till demografisk förändring och 
regional tillväxtvarians i kommunernas eller regionernas förmåga att prestera 
vad gäller socialt kapital, entreprenörskap eller liknande. Internationell forsk-
ning om krympande städer har istället, bland annat, lyft fram förändringar på 
makronivå, såsom ekonomisk strukturomvandling, avindustrialisering, globa-
lisering, ökad rörlighet inom EU, åldrande befolkning och politiska föränd-
ringsprocesser som förklaringar till att vissa städer och kommuner krymper 
(Reckien och Martinez-Fernandez 2011, s. 1376; Haase et al.  2012, s. 10; 
Hollander och Nemeth 2011, s. 352). Man har också lyft fram förändringar 
på mesonivå (däribland urban utglesning), och på mikronivå (däribland för-
ändrade preferenser och beteenden hos befolkningen), som förklaringar till 
att vissa städer och kommuner krymper (Reckien och Martinez-Fernandez 
2011, s. 1376). Den bild som framträder i denna forskning, är att negativ 
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befolkningsutveckling orsakas av faktorer som är svåra för den lokala politiken 
att påverka. En framgångsrik tillväxtpolitik kan möjligen innebära att den po-
tential en kommun har, utnyttjas till fullo. Men, den megatrend som urbani-
seringen och den ojämna demografiska utvecklingen utgör kan, i ljuset av den 
forskning som återges ovan, svårligen vändas med hjälp av lokal tillväxtpolitik. 

Givet att demografisk förändring är en global megatrend, torde de möjlig-
heter svenska kommuner har att vända denna trend vara begränsade. Detta 
sakförhållande talar för att svenska kommuner – även om de bedriver en lokal 
tillväxtpolitik – bör ha en beredskap för att på ett systematiskt och strategiskt 
sätt möta de utmaningar som en fortsatt negativ befolkningstillväxt för med 
sig. 

Kommunal anpassningspolitik i praktiken
Lokal anpassningspolitik är inte vedertaget, vare sig som begrepp eller som po-
litikområde. Trots det fattar kommunala företrädare regelbundet beslut som 
syftar till att anpassa kommunen och dess verksamhet till nya förutsättningar. 
I en studie av fem kommuner som krymper har vi studerat budgetdokument 
och årsberättelser för att se dels hur man i dessa texter förhåller sig till demo-
grafisk förändring, dels vilka åtgärder man uppger att man vidtar för att be-
möta den situation som en negativ befolkningstillväxt för med sig (Edwards-
son och Syssner 2014). 

Studien visar att kommuner samarbetar med varandra på olika sätt. Detta 
kan vara för servicefunktioner såsom fakturering, lönehantering, telefoni och 
bredband i syfte att minska kostnader och i syfte att öka kvaliteten i den lilla 
kommunens verksamhet. I vissa kommuner samarbetar man kring nämnder 
och förvaltningar. Studien indikerar också att man delar på viktiga expert-
funktioner såsom jurist-, miljöinspektör och liknande. Studien pekar också på 
att man i de kommuner som ingår i vår studie, tagit beslut som upplevts som 
svåra; byskolor har lagts ner och äldreomsorgen har koncentrerats till större 
enheter. I vissa fall har rivning av kommunägda byggnader, och en ambitions-
minskning vad gäller gatuunderhållet lyfts fram som nödvändiga åtgärder 
(Edwardsson och Syssner 2014).

Vi ser alltså tecken på att det bedrivs vad man skulle kunna kalla en lo-
kal anpassningspolitik i svenska kommuner som krymper. Detta är emellertid 
inte ett politikområde som beskrivs på ett sammanhållet sätt i strategidoku-
ment som kommuniceras till medborgarna i kommunen. Här ser vi en stor 
skillnad i jämförelse med politikområdet tillväxtpolitik. Tillväxtpolitiken har 
ofta processats i samråd över partigränser, och inte sällan i dialog med fören-
ings- och näringsliv. Lokala beslutsfattare förefaller också ha lätt för att på ett 
överskådligt sätt beskriva och redogöra för vilka insatser som görs för att skapa 
tillväxt. Samtidigt tycks de ha förhållandevis svårt för att på ett översiktligt sätt 
redogöra för vilka insatser som görs för att anpassa kommunens verksamhet 
till nya omständigheter i samband med befolkningsminskning. I flera av våra 
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intervjuer har vi till och med fått intryck av att framförallt förtroendevalda 
politiker helst undviker att tala om dessa insatser. Ur ett medborgar- och de-
mokratiperspektiv är detta naturligtvis problematiskt. 

Eftersom svenska kommuner sällan har uttalade strategier för sitt anpass-
ningsarbete, kan det vara svårt för medborgare att ta ställning till olika anpass-
ningspolitiska alternativ. Precis som mer specifika vallöften fungerar politiska 
program som ”avsiktsförklaringar inför kommande mandatperioder och som 
grund för utvärdering av vad partierna har åstadkommit under gångna man-
datperioder” (Oscarsson et al. 2008, s. 114). När program och uttalade stra-
tegier för anpassningspolitiken inte finns, är det svårt för medborgarna att i 
samband med allmänna val avgöra om de sympatiserar med de idéer som kan-
didater och representanter står för. Möjligheter till transparens och ansvars-
utkrävande minskar om de insatser som görs inte beskrivs på ett systematiskt 
sätt. Givet detta torde en formulerad och tydligt redovisad anpassningspolitik 
bidra till att fördjupa den lokala demokratin i kommuner som krymper. 

Avslutning
I den här texten har jag argumenterat för att svenska kommuner behöver ut-
veckla vad man kan kalla en lokal eller kommunal anpassningspolitik. Argu-
menten har varit att hälften av Sveriges kommuner krymper, och att lokal 
tillväxtpolitik sannolikt inte förmår ändra på den globala megatrend som ur-
banisering och befolkningskoncentration innebär. Argumentet har också varit 
att svenska kommuner redan idag vidtar åtgärder för att anpassa kommunen 
till nya ekonomiska och demografiska förutsättningar, även om dessa åtgärder 
sällan beskrivs på ett systematiskt sätt. 

En fördel med systematiska beskrivningar av den samlade lokala anpass-
ningspolitiken, är att medborgare, forskare och andra bedömare, skulle ha 
lättare att se konfliktlinjer och intressemotsättningar i den förda politiken. En 
annan fördel med sådana beskrivningar, är att de kan fungera som verktyg för 
lärande. Det kan finnas kommuner som skulle kunna bli förebilder i arbetet 
med att hitta strategier för anpassning – bara de förmådde kommunicera sina 
strategier till andra på ett sammanhållet sätt. 
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Kapitel 5. En evidensbaserad politisk organisation?

Martin Börjeson
Sedan början av 2000-talet har diskussionen om evidensbaserad praktik (EBP) 
vunnit brett genomslag i flertalet västeuropeiska länder. Framför allt inom väl-
färdssektorn har det kommit att bli en ledstjärna. Under senare år har man 
– åtminstone på vissa håll – kommit att förespråka en evidensbasering även av 
själva det politiska beslutsfattandet, inte bara inom vård- och omsorgssektorn 
utan också inom bl.a. utbildningsväsendet.

Till stöd för arbetet med att utveckla EBP inom socialtjänsten har Social-
departementet och Sveriges Kommuner och Landsting sedan 2011 slutit över-
enskommelser, vilka inneburit att man årligen fördelat strax över 100 miljoner 
kronor (i första hand till kommunsektorn) till stöd för utvecklingsarbetet. I 
de flesta kommuner i landet har man antagit målsättningar att den egna verk-
samheten ska utvecklas i riktning mot EBP. Detta har emellertid visat sig vara 
en ambition svår att realisera, och den har också resulterat i ett flertal kontro-
verser (Bohlin och Sager 2011; Denvall och Johansson 2012).

I det här kapitlet ska jag diskutera ambitionen att utveckla en evidensbase-
rad praktik inom socialtjänsten, och framför allt; det faktum att det hittillsva-
rande arbetet med detta framför allt utgått från att man fokuserat den enskilde 
yrkesutövarens praktik. Frågorna om hur det sociala arbetet bör organiseras 
för att stödja ett evidensbaserat arbetssätt har ägnats långt mindre uppmärk-
samhet, och frågorna om den politiska styrningen av socialtjänsten har knappt 
uppmärksammats alls. Detta innebär påtagliga begränsningar – framför allt 
att frågan om en evidensbaserad praktik mer eller mindre reduceras till en 
fråga om den enskilde yrkesutövarens intresse och förmåga. Detta är självfallet 
inte oviktigt, men det är också viktigt att rikta intresset mot frågorna om det 
sociala arbetets organisation och mot hur den politiska styrningen av social-
tjänsten fungerar. Min ambition är att – i första hand genom att se till forsk-
ning som utvecklats inom andra discipliner än socialt arbete – pröva några 
tankar om hur dessa begränsningar skulle kunna övervinnas. 

Kan vi förlita oss på att den upplysta praktikern ska göra jobbet?
I utredningen Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för bru-
karen (SOU 2008:18) hänvisas till Sackett et al. (2000) som (ursprungligen 
med utgångspunkt från den medicinska praktiken) definierat begreppet EBP 
så att det avser 
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…the conscientious, explicit and judicious use of current best 
evidence in making decisions about the care of individual 
patients. The practice of EBM (Evidence-Based Medicine, 
min anm.) means integrating individual clinical expertise 
and patient values with the best available clinical evidence 
from systematic research (Sackett et al. 2000, s.1).

Med utgångspunkt från denna definition valde man i utredningen att defi-
niera begreppet evidensbaserad praktik som

…en praktik som är baserad på en sammanvägning av 
brukarens erfarenheter, den professionelles expertis samt 
bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap (SOU 2008:18, s. 
22–23).

Detta sätt att definiera begreppet är det som kommit att bli allmänt vederta-
get (se t.ex. Oscarsson 2009). Även om det under senare år förts en stundtals 
livlig diskussion kring dessa frågor är det knappast någon som formulerat 
några grundläggande invändningar mot denna definition. Den viktigaste in-
vändningen som trots allt har utvecklats är den som utgår från att detta sätt 
att definiera EBP bygger på idén om en rationell procedur vilken förutsätter 
”en upplyst praktiker” (Bergmark 2008, s. 206).5 Med denna definition läggs 
ansvaret för genomförandet av den evidensbaserade praktiken på den enskilde 
professionelle, och den fråga som ställs är om denna modell över huvud taget 
är realistisk att införa. Bergmark (2008) pekar vidare på att dessa svårigheter 
inneburit att man i många fall utvecklat ett arbetssätt enligt en ”riktlinje-mo-
dell”, vilket innebär att myndigheter och andra statliga organ ges uppgiften att 
utarbeta olika former av riktlinjer och beslutsstöd som de enskilda praktikerna 
ska kunna använda i sitt arbete. Men, konstaterar han också: Detta riskerar 
innebära en begränsning av det professionella handlingsutrymmet – vilket på 
många sätt står i direkt strid med de ursprungliga ideal som formulerades för 
den evidensbaserade praktiken och dess ”upplysta praktiker”.

Denna diskussion visar att det är nödvändigt att både uppmärksamma den 
enskilde praktiken och de organisatoriska förutsättningarna, och de villkor 
som präglar de beslut som tas om det sociala arbetets inriktning.6

Behovet att stärka professionen – exemplet hälso- och sjukvården
Oavsett vilken modell man tänker sig att den evidensbaserade praktiken ska 
baseras på (”den upplysta praktikern” eller ”riktlinjemodellen”), är det ett syn-
sätt som fokuserar den enskilde praktikerns yrkesutövande. Det är den pro-
fessionelle som i mötet med den hjälpsökande ska bedöma relevansen i den 
befintliga forskningen eller arbeta i enlighet med de riktlinjer som utarbetats. 

5 I internationell litteratur benämns denna inriktning ”critical appraisal”.
6 Detta är också frågor som är aktuella inom ramen för ett pågående avhandlingsarbete 

som bedrivs av Jessica Sjögren vid Linköpings universitet, och som har arbetsnamnet 
”Good Relationships” in Social Work Practice – Emotion or Evidence?
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Denna fokus på den professionella utövaren är naturligt mot bakgrund av att 
den evidensbaserade praktiken som ideal utvecklats med den evidensbaserade 
medicinen som förebild. För även om det idag finns en lång tradition inom 
hälso- och sjukvården av att arbeta med olika former av riktlinjer och kun-
skapsstöd, är det en praktik där den enskilde läkaren bär stort ansvar för beslut 
om behandlingsinsatser. Som yrkesgrupp framträder läkarkåren som en av de 
starkaste och mest utvecklade professionerna i Sverige.

Men socialtjänsten skiljer sig på flera sätt från hälso- och sjukvården. Det 
sociala arbetet som verksamhetsområde är långt yngre än hälso- och sjukvår-
den7. Vidare är den kommunala politiska styrningen av socialtjänsten långt 
starkare än landstingens styrning av hälso- och sjukvården. I bägge fallen an-
svarar politisk valda församlingar för beslut om budget, verksamhetsinrikt-
ning osv., men inom socialtjänsten är det dessutom så att professionen i vissa 
fall inte har mandat att fatta beslut om insatser för enskilda individer. Det gäl-
ler t.ex. när det är frågan om att placera barn i samhällsvård (dvs. i familjehem 
eller vid HVB-institutioner) där beslutet måste fattas av socialnämnden. Det 
innebär att det är vanligare att det är socialnämndens ordförande – snarare än 
socialchefen – som får stå till svars när beslut granskas. Denna ansvarsfördel-
ning mellan politiken och anställda vad gäller socialtjänsten är en ordning 
som av och till uppmärksammas, och även ifrågasätts – om än för det mesta 
i ganska inlindade ordalag; det är inte precis kommunanställdas sak att ifrå-
gasätta legitimiteten hos de som har det yttersta ansvaret för verksamheten. 
Men även bland andra aktörer är det få som formulerat förslag som skulle 
leda till en mer genomgripande förändring; om något framstår taktiken vara 
att, ett steg i taget, stärka professionens roll och ställning – för att därigenom 
bereda vägen för en framtida, mer genomgripande, förändring.8 Detta riskerar 
innebära att man fastnar i ett moment 22; för att kunna förändra ansvars-
fördelningen mellan politiker och professionella är det nödvändigt att stärka 
professionen – men just det framstår som omöjligt på grund av politikens 
starka ställning.

De politiska besluten – praktikens black box
När det gäller frågan om hur man kan utveckla en organisation som stöder 
ett kunskapsbaserat arbetssätt är den arbetslivsvetenskapliga- och pedagogiska 
forskningen intressant. Inte minst menar jag att den diskussion som under 
senare år förts om hur man kan lägga grunden för en ”lärande organisation” 

7 År 2013 är var det jämnt 100 år sedan Socialstyrelsen bildades, och då var Kungliga 
Medicinalstyrelsen redan på plats. Dess föregångare, Collegium medicum, bildades 
redan 250 år tidigare, 1663.

8 Ett, ganska typiskt, exempel på hur denna fråga diskuteras är den intervju som 
socialförsäkringsminister Ulf Kristensson, som i egenskap av ordförande för 
Moderaternas arbetsgrupp för partiets barnpolitik prövar tanken att införa en 
legitimation för socionomer och att flytta ansvaret för beslut om barnplaceringar från 
socialnämnden till de professionella (Svenska Dagbladet 2013).



42

(se t.ex. Ellström 2001; Svensson 2002) är relevant i detta sammanhang.9 Att 
beakta de organisatoriska förutsättningarna och villkoren ser jag som ett nöd-
vändigt steg. Ska man utveckla en evidensbaserad praktik ställer det krav även 
på politiska instanser. Även om det under senare år bedrivits en förhållande-
vis omfattande forskning om såväl professionens roll som de organisatoriska 
villkoren för det sociala arbetet, har den politiska nivån ägnats långt mindre 
uppmärksamhet – det är frestande att beskriva den politiska beredningen och 
besluten som det sociala arbetets black box eller ”svarta låda”.

För att göra det möjligt att utforska vad som sker i denna svarta låda är 
forskningen inom statsvetenskap och andra närliggande discipliner relevant. 
I nästa avsnitt ska jag lite mer utförligt beskriva en aktuell studie från ett så-
dant perspektiv och som handlar om lokala politiska berednings- respektive 
beslutsprocesser, och därigenom komma lite närmare hur man skulle kunna 
studera dessa frågor inom socialtjänsten.

En studie av ”det välgrundade beslutet”
År 2013 publicerade Lundin, Thelander och Öberg Det välgrundade beslutet. 
I detta sammanhang är ”bra” politiska beslut de som är välgrundade. Förfat-
tarna lyfter fram att det handlar om att beslutsfattarna ska ha haft tillgång till 
och tagit till sig för ärendet relevant kunskap, men också; att de ska ha kritiskt 
reflekterat över denna kunskap utifrån sina tidigare erfarenheter och värde-
ringar (Lundin et al. 2013, s. 8). 

För att göra det möjligt att analysera dessa processer bakom politiska be-
slut formulerar de en modell där beredning och beslut delas upp i sex mo-
ment, vilka kan ses som ett antal faser som följer på varandra.10 För vart och 
ett av dessa moment formuleras även vad man kallar en nyckelfråga. Frågan 
för respektive moment kan ses som ett sätt att operationalisera den övergri-
pande frågeställningen – dvs. huruvida den politiska beredningsprocessen är 
välgrundad eller inte. 

Nedan redovisas dessa sex moment, och de nyckelfrågor som utformats för 
vart och ett av dessa:

• Informationsinsamling (Samlas tillräckligt med information in i bered-
ningen?)

• Analys (Genomför förvaltningen en tillräcklig analys av materialet?)
• Utarbetande av handlingsalternativ (Utreder förvaltningen de beslutsal-

ternativ som är rimliga?)
• Presentation (Presenterar förvaltningen beslutsalternativen och de över-

väganden de gör i ett beslutsunderlag som är lätt att ta till sig för politi-
kerna?)

9 En bra introduktion till denna diskussion och dess relevans för socialtjänstens 
verksamhet återfinns i Alexandersson (2009). 

10 Författarna var tydliga med att beslutsfattande i praktiken långt ifrån alltid följer en 
sådan linjär process, och de underströk att modellen framför allt ska ses som ett sätt att 
strukturera deras analys.
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• Politikernas intresse för information som kommer fram i beredningen 
(Är politikerna intresserade av den information som kommer fram i be-
redningen?)

• I vilken mån politikerna förhåller sig kritiskt till den erhållna informa-
tionen (Reflekterar politikerna tillräckligt över informationen?)

De fyra första momenten fokuserar på beredningsarbetet (vilket innebär att de 
i huvudsak tar fasta på arbetet i förvaltningarna), medan de femte och sjätte 
fokuserar hur man i den politiska beslutsprocessen använder det underlag som 
tagits fram inom ramen för frågans beredning. Denna modell låg till grund 
för författarnas empiriska undersökning, vilken bestod av två enkätundersök-
ningar och sammanlagt 40 besöksintervjuer  (Lundin et al. 2013, s.15–17).11 

Den övergripande bild som framträdde i resultaten från enkätstudien och 
intervjuer var att de som ingick i undersökningen uppfattade att den kommu-
nala beredningsprocessen ”fungerar någorlunda väl”. Samtidigt visade resul-
taten på skillnader mellan olika verksamhetsområden. Den närmare analysen 
pekade också på skillnader beroende på den lokala politiska kontexten. Förfat-
tarna identifierade även områden där det framstod som möjligt att stärka den 
kommunala beredningsprocessen (Lundin et al. 2013, s. 60ff).

En närmare analys av resultaten från ovan nämnda empiriska data (Lundin 
och Öberg 2013) gav vid handen att förvaltningschefer lade större vikt vid att 
grunda sina förslag i tillgänglig forsknings- respektive expertkunskap i de fall 
de hade att göra med politiska tvistefrågor. De förtroendevalda, å andra sidan, 
tenderade snarare att lägga mindre tid på att reflektera över det befintliga kun-
skapsläget ju mer ideologiskt ”laddad” frågan var.

Kunskapsstyrning – ett sätt att tala om såväl organisation som praktik?
I en diskussion om strategier att stärka kunskapsbasen för det sociala arbetet är 
det självfallet viktigt att se till hur professionens roll och ställning kan stärkas. 
Men, det räcker inte att se till de enskilda yrkesutövarnas agerande, om de i 
sin kliniska praktik – i mötet med klienter och brukare – ”agerar kunskaps-
baserat”. Vi måste också diskutera vilka förutsättningar de har att arbeta kun-
skapsbaserat, dvs. hur organiseringen av det sociala arbetet ser ut och hur de 
politiska besluten om det sociala arbetets inriktning fattas. Dessa tankar har 
naturligtvis tänkts tidigare, och ungefär samtidigt som diskussionen om en 
evidensbaserad praktik inom socialtjänsten började få fäste i Sverige, började 
man på sina håll tala om kunskapsstyrning. Detta har dock visat sig vara en 
diskussion som rönt väsentligt mindre intresse och uppmärksamhet.

I direktiven till utredningen om nya former till stöd för kunskapsutveck-
lingen inom socialtjänsten angavs bl.a. att utredaren skulle lämna förslag på 
”…(hur) staten kan utveckla sin kunskapsstyrning och sitt stöd till effektivitet 
och kvalitet i det sociala arbetet t.ex. genom nationella riktlinjer, kunskaps-
sammanställningar samt öppna redovisningar av kvalitet och resultat” (Social-
departementet 2007, s. 7).
11  Besöksintervjuerna genomfördes med tjänstemän och förtroendevalda i sex kommuner.
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Med detta knöt man direkt an till den diskussion som bl.a. fördes i An-
svarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utveck-
lingskraft (SOU 2007:10, avsnitt 3.2), där man mycket starkt argumenterade 
för att den statliga kunskapsstyrningen av välfärdstjänsterna borde stärkas. I 
slutbetänkandet underströks att kunskapsstyrning inte rör sig om någon ny 
styrform, och att den inte heller ersätter någon existerande modell eller en-
skild styrform: 

Det handlar istället om att i allt högre grad, oavsett vilka 
former som kommer till användning, utveckla, sprida och 
tillämpa kunskaper om vad som ger önskad effekt i en 
specifik verksamhet eller i förhållande till en viss målgrupp, 
det vill säga åstadkommer en kunskapsbaserad verksamhet 
(SOU 2007:10, s. 102).12 

I betänkandet Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för bruka-
ren (SOU 2008:18) diskuteras utmaningen att överföra kunskap mellan olika 
aktörer, och man refererar till den åtskillnad mellan data, information och 
kunskap som görs av Garpenby och Carlsson (1999). Med data avser de fakta 
av olika slag utan några krav på en sammanhängande presentation, medan in-
formation är data som organiserats och sammanställts – men som mottagaren 
ännu inte tagit till sig och bearbetat med hjälp av sin föreställningsram. Kun-
skap, slutligen, är information som mottagaren absorberat, bearbetat och tol-
kat med hjälp av sin egen föreställningsram. Utifrån denna distinktion närmar 
Garpenby och Carlsson (1999) begreppet kunskapsstyrning, och de menar att 
kunskap inte kan överföras ”förpackad” av en part för att nyttjas av en annan. 

Man styr således inte genom någon färdig eller given 
kunskap som överförs till en mottagare. Däremot kan man 
påverka mottagaren i dennes kunskapsbildningsprocess. 
Med kunskapsstyrning avser vi en planerad överföring av 
relevant information och/eller systematiska förändringar av 
verksamhetens villkor så att kunskapsbildningen underlättas 
(Garpenby och Carlsson 1999, s. 256). 

Med utgångspunkt från Garpenby och Carlsson (1999) framstår kunskaps-
styrning med andra ord som ett relevant begrepp för hur man från såväl natio-
nellt som lokalt håll kan påverka en verksamhets organisation och inriktning. 
Det innebär att intresset riktas, såväl mot den enskilde praktikerns kunskaps-
användning, som mot den kunskapsbildningsprocess som behöver ske i verk-
samheten. Med detta faller det sig också naturligt att se den politiska styrning-
en av socialtjänsten som en del av den verksamhet som ska evidensbaseras. 

12 I sin diskussion byggde Ansvarskommittén framför allt vidare på det utredningsarbete 
som redovisades i Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisations 
betänkande God vård på lika villkor (SOU 1999:66, se framför allt bilaga 6). Liknande 
diskussioner fördes också i de utredningar som Statskontoret genomförde på uppdrag av 
Ansvarskommittén (se Statskontoret 2005).
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Avslutning
En konsekvens av resonemangen ovan om välgrundade beslut och om kun-
skapsstyrning är att vi behöver ägna frågorna om det sociala arbetets organisa-
tion – den politiska styrningen inbegripen – ökad uppmärksamhet. Det är 
med andra ord inte tillräckligt att se till i vilken mån den enskilde socialarbe-
taren förmår ikläda sig rollen som ”den upplyste praktikern”, utan vi måste 
också intressera oss för hur man kan utforma en organisation för det sociala 
arbetet som på bästa sätt kan stödja ett sådant arbetssätt.

Det handlar inte om att försöka omvandla det sociala arbetet till en ra-
tionell ingenjörskonst, där etiska ställningstaganden kan ersättas med olika 
kalkyler över vilka insatser som skulle vara mest effektive. Tvärtom handlar 
det om att tydliggöra olika värdebaserad ställningstaganden och att lyfta fram 
de konflikter som är inbyggda i det sociala arbetet. Därför är det viktigt att 
också rikta forskningen mot det som hittills varit det sociala arbetets black box 
eller svarta låda – nämligen den politiska organisation och som sätter ramarna 
för det sociala arbetets praktik. I detta har forskningen i socialt arbete en hel 
del att lära bland annat från sina kolleger på det statsvetenskapliga området.
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Kapitel 6. Olika former av lärande  
– evidensbaserad praktik i socialt arbete

Sofia Nordmark
Kunskapsbaserat arbete har förts fram som ett sätt för att säkerställa att kom-
munernas resurser inom välfärdsområdet används effektivt och för att visa 
brukare och politiker på vilka grunder verksamheterna organiseras. Krav på 
att arbeta kunskapsbaserat är särskilt framträdande i begreppet evidensbaserad 
praktik (EBP). En definition av EBP i socialtjänsten är att det sociala arbetet 
ska grundas i en sammanvägning av brukares erfarenheter, professionell ex-
pertis och bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap (SOU 2008:18). Socialsty-
relsen driver arbete för att kommunernas sociala arbete ska vara evidens- och 
kunskapsbaserat, men det är fortfarande en öppen fråga hur detta ska ge-
nomföras lokalt i kommunerna (Avby et al. 2013; Bergmark och Lundström 
2011a; Denvall och Johansson 2012). 

Mot bakgrund i kraven på evidensbaserad praktik har frågor uppkommit 
om vad som är kunskap, på vilket sätt kunskap utvecklas och hur kunskap bör 
användas i socialt arbete. Detta kapitel knyter an till denna forskningsdebatt 
och fokuserar specifikt på olika former av lärande och evidensbaserad praktik. 
Detta kapitel syftar till att förstå vad evidensbaserad praktik kan komma att 
innebära utifrån olika former för lärande.  

Evidensbaserad praktik, kunskapssyn och socialarbetarens roll 
Evidensbaserad praktik (EBP) i socialt arbete har i Sverige setts som en lösning 
på två problem. Det första problemet är att det är svårt att bedöma, utveckla 
och säkerställa effektivitet i socialt arbete om arbetet inte systematiskt och på 
ett transparent vis utgår från kunskap om olika interventioners effekter (Berg-
mark och Lundström 2006). Det andra problemet är att det saknas forskning 
om hur olika interventioner fungerar och om hur kunskap används när socialt 
arbete utövas (Bergmark och Lundström 2002; Petterson och Wigzell 1999; 
Sundell et al. 2010; Trinder 2000). Kritiska frågor riktas således både mot 
socialtjänsten och mot forskningen i socialt arbete. Formuleringen av de två 
problemen ovan, inrymmer ett dilemma för tillämpningen av EBP, nämligen 
att det sociala arbetet ska grundas i kunskap som ännu inte finns. Vidare råder 
en debatt i frågan om evidensbaserad kunskap om socialt arbete ens är möjlig 
att uppnå. 

Debatten om EBP aktualiserar frågor om vilken typ av kunskap och vilka 
källor till kunskap som bör utgöra grund för socialt arbete. Ett sätt att se på 
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evidens är att följa upp effekten av olika behandlingar och interventioner. 
Effekten beläggs genom randomiserade kontrollerade studier och samman-
ställs i kunskapsöversikter som i sin tur används som grund för beslut om 
val av behandling. Denna syn på EBP har problematiserats utifrån att det 
inte finns tillräckligt stort underlag av randomiserade studier för att bygga 
kunskapsöversikter och att dessa studier inte säger något om en metods effek-
tivitet jämfört med andra metoder eller om dess överförbarhet till olika sociala 
och kulturella kontexter (Hydén 2008). Bergmark och Lundström (2011b) 
menar att evidens inte ens är möjlig då det inte är genomförbart att isolera 
en metods effekter och bedöma huruvida det är metoden i det sociala arbetet 
eller faktorer i klientens vidare situation som påverkar utfallet. Flera forskare 
delar uppfattningen att det sociala arbetet innebär en komplexitet som gör det 
svårt att påvisa evidens och att det är olämpligt att standardisera metoder för 
socialt arbete (Bergmark och Lundström 2011a; Blom 2009; Hydén 2008). 
Flera olika källor till kunskap används i det sociala arbetets praktik. Här ingår 
till exempel berättelser och erfarenheter från kollegor, egna erfarenheter och 
skildringar av sociala problem i skönlitteratur och media (Blom 2009). 

Utifrån diskussionen ovan har tillämpningen av EBP beskrivits i två mo-
deller, riktlinje-modellen och den upplyste praktikern (Bergmark 2007). Den 
upplyste praktikern innebär att socialarbetaren värderar och sammanväger de 
forskningsresultat som finns att tillgå om den metod som är aktuell att an-
vända i relation till klientens situation och behov. Riktlinje-modellen innebär 
att arbetet utgår från riktlinjer baserade på forskning för hur olika sociala be-
hov och problem bör hanteras. Dessa två modeller representerar olika syn på 
socialarbetarens relation till kunskap och lärande i sitt arbete. 

Förutsättningar för lärande i arbete 
För att fördjupa diskussionen om EBP i socialt arbete används tidigare forsk-
ning om lärande i arbete. En bred definition av lärande är varaktiga föränd-
ringar hos en individ som uppkommer som ett resultat av individens samspel 
med sin omgivning (Ellström 1992, s. 67). Lärande är ur detta perspektiv ett 
resultat av ett samspel mellan individen, organisationen och organisationens 
omgivning. 

En förutsättning för lärande i arbete är hur den anställde förhåller sig till 
de möjligheter till lärande som finns i arbetet och organisationen (Fenwick 
2003). Beroende på tidigare utbildning, erfarenhet av läraktiviteter och för-
ändringar har olika individer olika beredskap för eller motivation till läran-
de då krav på lärande och kunskapsutveckling tolkas på olika sätt (Ellström 
2011; Gustavsson 2000; Rönnqvist 2001). Det dagliga arbetet innebär möj-
liga tillfällen för lärande om anställda har tid, utrymme och mandat att lära 
av och vidareutveckla verksamheten, exempelvis när rutiner inte fungerar eller 
om det uppstår nya situationer eller problem som behöver hanteras (Gustavs-
son 2000; Kock 2002). På individnivå är det rimligt att tänka sig att enskilda 
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socialarbetare tolkar lärande för uppdraget att arbeta evidensbaserat olika be-
roende på hur de uppfattar sin roll och sina möjligheter i organisationen.

På organisationsnivå kan kraven på att evidensbasera socialt arbete förstås 
som externa krav på kommunernas socialtjänst att förändra verksamheten. 
Kraven är inte enhetligt formulerade. De handlar både om att skapa transpa-
rens, rättsäkerhet och effektivitet i det sociala arbetet och om att arbetet bör 
utgå från bästa tillgängliga kunskap. Det finns inte heller någon tydlighet i 
hur tillämpningen av EBP ska ske. Sådana oklarheter i kraven kan förklara 
resultat från tidigare studier av implementeringen av EBP i svensk socialtjänst 
som visar att implementeringen av EBP framförallt har lett till förändringar av 
diskursiv art (Avby et al. 2013; Denvall och Johansson 2012; Soydan 2010). 
Det har skett en retorisk anpassning till kraven på evidensbaserad praktik men 
det har inte inneburit förändrade rutiner eller handlingar. Externa krav kan 
tillsammans med organisatoriska förutsättningar gynna lärande. Exempel på 
organisatoriska förutsättningar för lärande är stöd från ledningen i form av 
avsatt tid och resurser för att arbeta med kunskapsutveckling och lärande och 
stimulans för de anställda att engagera sig i lärande och utveckling (Rönnqvist 
2001; Wallo, Ellström och Kock 2013). 

Olika former av lärande i arbete
Lärande har traditionellt sett definierats som en fråga om hur individer får 
kunskaper, löser problem och handlar i en given situation. Detta perspek-
tiv fokuserar på hur individer anpassar sig till givna förhållanden, ett anpass-
ningsinriktat lärande som inte utmanar rådande problemdefinitioner eller 
lösningar (Ellström 1996, 2001). Det anpassningsinriktade lärandet kan ex-
empelvis vara lämpligt om evidensbaserad praktik innebär att arbeta enligt 
”riktlinjemodellen”. 

För att utveckla en verksamhet krävs ett ifrågasättande och kritiskt reflek-
terande kring de kunskaper, praktiker och handlingar som används i arbetet. 
Här förhåller sig individen aktivt till uppgiften och lärande handlar snarare 
om att hantera och definiera komplexa situationer och problem än om att 
tillämpa givna och standardiserade lösningar. Ett utvecklingsinriktat lärande 
innebär att tidigare tanke- och handlingsmönster, arbetssätt och rutiner ut-
manas i syfte att utveckla, pröva och utvärdera nya arbetssätt (Ellström 1996, 
2001). Utvecklingsinriktat lärande förutsätter en aktiv ”upplyst praktiker”. 
Olika typer av lärande utesluter inte varandra, ofta behövs båda formerna 
av lärande för att bedriva en verksamhet. Dock kräver de olika formerna av 
lärande delvis olika förutsättningar. 

Ett exempel på en central förutsättning för lärande är arbetsuppgifternas 
karaktär och utformning (Kock 2002). Arbetsuppgifternas potential för lä-
rande kan förstås i relation till hur komplex uppgiften är och vilken grad av 
autonomi individen har att tolka uppgiftens syfte och mål. Ett utvecklingsin-
riktat lärande kräver större autonomi medan ett anpassningsinriktat lärande 
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snarare främjas av lägre grad av autonomi (Ellström 2011). Att formalisera 
och standardisera arbetsuppgifter minskar variationen över tid och mellan 
olika anställda i hur arbetet genomförs. Fördelar med standardisering är att 
arbetsprocessen blir transparent och att brukaren som möter verksamheten i 
bästa fall får en likvärdig insats oavsett vem de möter. Standardisering kan vara 
lämplig om arbetsuppgiften är av rutinkaraktär. 

För att bedöma effektivitet i en verksamhet utgår vi från mål för arbetet 
och mäter verksamhetens resultat i relation till dessa mål. Mål är i prakti-
ken ofta motstridiga, vagt formulerade och öppna för förändringar och tolk-
ning (March och Olsen 1976). I socialt arbete kan vi exempelvis tänka oss 
att målen tolkas i relation till lagstiftning och uppdrag, ekonomiska resurser, 
socialarbetarens professionella bedömning och brukarinflytande. Att en verk-
samhets mål är öppna för diskussion är inget hinder för lärande utan en förut-
sättning för utvecklingsinriktat lärande och verksamhetsutveckling (Ellström 
1992; 1996). Beroende på arbetsuppgiften, kan målen behöva vara utformade 
på olika sätt. Handlar det om att arbeta utifrån evidens i ett rutinartat ärende 
finns anledning att tydligt formulera mål och rekommenderade handlingar. 
Är uppgiften av mer komplex karaktär bör målen snarare formuleras och följas 
upp i relation till den specifika situationen. 

Av denna korta genomgång av former och förutsättningar för lärande i 
arbete kan vi dra slutsatsen att beroende på verksamhetens karaktär och moti-
ven till att lära så bör förutsättningar för lärande organiseras på olika sätt. Ett 
anpassningsinriktat lärande, som passar bra för rutinärenden och för att skapa 
standardisering och effektivitet gynnas av tydliga mål, stabilitet och homoge-
nitet i termer av en begränsad autonomi i utförandet av arbetsuppgifterna. Ett 
utvecklingsinriktat lärande som passar bättre för komplexa uppgifter där mål 
och metoder behöver definieras i relation till varje enskild situation gynnas 
snarare av hög grad av autonomi och flexibilitet då detta skapar möjlighet att 
reflektera, ompröva och pröva olika tolkningar och handlingsalternativ för att 
hantera varje enskild situation (Ellström 2011). 

Olika former för lärande och utmaningar för ett evidensbaserat socialt arbete
Arbetsuppgifternas karaktär och mål är således förutsättningar för att identi-
fiera vilken typ av lärande som behövs. En första utmaning med ett evidensba-
serat socialt arbete är att det saknas kunskap både om vilka interventioner som 
ger resultat och kunskap om hur kunskap kan omsättas i praktiken. Forskning 
inom socialt arbete sägs inte ha visat tillräckligt intresse för hur professionella 
omsätter teoretisk kunskap och forskningsresultat i sin praktik och profes-
sionella visar ett begränsat intresse för att tillgodogöra sig forskningsresultat 
(Bergmark och Lundström 2002; Trinder 2000). Sundell et al. (2010) menar 
att EBP som ansats bär med sig ett behov av kunskap om hur forskning kan 
användas för att tillämpa EBP i praktiken. 

Bergmark (2007) menar att fokus på kunskap i form av evidens och rikt-
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linjer för det sociala arbetet kan komma att leda till en avprofessionalisering 
då socialarbetarens omdöme och självständighet sätts åt sidan till förmån för 
de standarder och riktlinjer som EBP för med sig. Här synliggörs således en 
spänning i definitionen av EBP, nämligen frågan om hur de tre delarna av 
definitionen (tillgänglig kunskap, klientens erfarenhet och den professionelles 
expertis) ska värderas i relation till varandra. I ”riktlinjemodellen” är fokus 
på tillgänglig kunskap och den professionelles expertis tolkas som kännedom 
om tillgänglig kunskap och tillämpning av denna kunskap enligt riktlinjer. I 
modellen ”den upplyste praktikern” handlar det om den professionelles för-
måga att sammanväga sin egen kunskap, klientens erfarenheter och tillgänglig 
kunskap. 

Evidensbaserad praktik i syfte att skapa effektivitet kan komma att innebä-
ra ett fokus på att identifiera effekter av utredningstekniker och interventioner 
och där validiteten i metoderna som tillämpas utgör den viktigaste grunden 
för EBP (Thyer 2012). En sådan tillämpning av EBP kritiseras som olämplig 
för socialt arbete då de bedömningar som socialarbetaren gör av klientens 
situation, problem och behov till stor del kräver en subjektiv tolkning för att 
förstå klienten och dess situation och därför gör det svårt att standardisera 
insatser. Vid en tillämpning av EBP som utgår från de metoder som har be-
visad evidens passar ett anpassningsinriktat lärande för att hitta rutiner och 
standarder för att på ett enhetligt och effektivt sätt nå tydligt formulerade 
mål. Fördelen med denna tillämpning av EBP är att standardiseringen gör det 
möjligt att följa upp och jämföra olika insatser. Nackdelen är att utrymmet 
minskar för socialarbetaren och för brukaren att välja och situationsanpassa 
metoder och insatser. 

Forskning inom socialt arbete lyfter fram just att socialt arbete ofta kräver 
en hög grad av flexibilitet där behov och lösningar definieras i relation till den 
enskilda klienten och dess situation. Denna tolkning av mål och arbetsupp-
gifter innebär att verksamheten utvecklas bäst genom ett utvecklingsinriktat 
lärande (Ellström 1996; 2001). Att organisera för utvecklingsinriktat lärande 
innebär att professionens autonomi och utrymme för reflektion ses som förut-
sättningar för att hantera komplexa arbetsuppgifter. I ett sådant synsätt grun-
das det sociala arbetet både på observerbara fakta och subjektiva bedömningar 
av varje klients situation då klienter ofta har komplexa problem som inte har 
en isolerad orsak eller en lösning. I arbetet med komplexa sociala problem 
går det därför sällan att isolera effekter av enskilda interventioner. Faktorer 
som påverkar utfallet av en intervention kan vara klientens situation i övrigt, 
relationen mellan klienten och behandlare, samt klientens tilltro till interven-
tionen (Oscarsson 2009). Faktorer såsom ekonomi, politiska prioriteringar 
mellan olika problem och behov samt tillgång till behandlingar och insatser 
påverkar också valet av intervention. 

Mot bakgrund av det sociala arbetets komplexitet har flera forskare talat 
för en vidare tillämpning av begreppet evidensbaserad praktik som inbegriper 
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organiseringen av socialt arbete som en pågående, kritiskt reflekterande, utvär-
derande lärprocess i ett specifikt organisatoriskt sammanhang (Alexandersson 
2006; Nutley et al. 2003). En tillämpning av EBP och kunskapsutveckling 
som bygger på ett utvecklingsinriktat lärande fokuserar på hur verksamheten, 
snarare än enskilda interventioner, dokumenteras, följs upp och utvärderas i 
relation till vetenskaplig kunskap. Denna tolkning av EBP inbegriper större 
delar av verksamheten än enbart beslutsfattande och kräver ett mer omfat-
tande lokalt implementeringsarbete. Behoven av kunskap och forskning och 
tillvägagångssätt för kunskapsstrukturer och evidens bör formas utifrån lokala 
behov och förutsättningar och kan därför inte tillämpas som färdiga model-
ler (Walter et al. 2005). Förutsättningar för att skapa denna form av lärande 
och tillämpning av EBP är stöd från organisationens ledning med tydlighet i 
ansvar, stöd för kunskapsutveckling samt strategier för hur kunskap kan inte-
greras med befintlig verksamhet. 

Slutdiskussion 
Av tidigare forskning kan vi förstå de utmaningar som finns i tillämpningen 
av EBP. De externa kraven på att arbeta evidensbaserat inom socialt arbete kan 
tolkas och omsättas praktiskt på olika sätt och främja olika former av lärande 
eller kombinationer av lärande. En första fråga att reda ut är vad de externa 
kraven på att arbeta evidensbaserat innebär för kommunens sociala arbete. 
Vad behöver kommunen förändra i organisationen för det sociala arbetet för 
att svara upp mot de krav som formuleras på statlig nivå? 

I mötet mellan de statligt formulerade kraven på verksamheterna och den 
lokala praktiken blir olika synsätt på lärande och kunskap synliga. Omställ-
ningen till en evidensbaserad praktik kan kräva lärande av både anpassnings-
inriktat och av utvecklingsinriktat slag beroende på variationen av arbetsupp-
gifter som genomförs inom ramen för kommunernas sociala arbete. Delar av 
det sociala arbetet kanske kan och bör standardiseras och dokumenteras på ett 
sätt som ökar möjligheterna för uppföljning och jämförelser medan andra de-
lar av det sociala arbetet enligt diskussionen ovan kräver handlingsutrymme, 
flexibilitet och möjlighet till kritisk reflektion. 

Att precisera vilken kunskap och form av lärande som behövs i relation till 
olika typer av mål och arbetsuppgifter och i relation till både externt och in-
ternt formulerade behov är ett sätt att konkretisera och fördjupa diskussionen 
om evidensbaserad praktik i kommunernas sociala arbete.
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Kapitel 7. Praktikforskning  
– ett sätt att möta behovet av kunskapsutveckling i socialt arbete 

Kerstin Johansson
Stora samhällsförändringar och ökande komplexitet inom välfärdsområdet 
ställer allt högre krav på verksamhets- och kunskapsutveckling. Denna ut-
veckling tillsammans med krav från staten om samverkan mellan forskning 
och samhälle (Högskoleverket 2003; Statskontoret 2011) medför ett ökande 
behov av att tydligare knyta samman forskning och praktik. 

Kapitlets syfte är dels att argumentera för behovet av att knyta samman 
forskning inom välfärdsområdet med utvecklingsarbete i kommunernas verk-
samheter och dels att diskutera hur den internationellt etablerade forsknings-
traditionen praktikforskning kan erbjuda ett förhållningssätt och ett verktyg 
i detta arbete. Texten utgör ett exempel på kommunstrategisk forskning med 
fokus på socialtjänstens område, men resonemanget torde vara relevant för 
stora delar av välfärdsområdet.

Forskning, praktik och kommunforskning
Samverkan mellan praktik och akademi är central i kommunforskningen. 
Flera satsningar på kommunforskning i samverkan finns runt om i landet, 
ett exempel på detta är Centrum för kommunstrategisk forskning (CKS, vid 
Linköpings universitet). Ett annat exempel finns vid Örebro universitet där 
Örebro kommun har investerat i en forskarskola.13 Ämnen som ingår i denna 
forskarskola är företagsekonomi, informatik, nationalekonomi och statskun-
skap (Montin 2011). Andra aktörer som bidrar till samverkan mellan forsk-
ning och praktik är en brokig skara av regionala Forskning och utvecklingsen-
heter (FoU) med olika fokus och organisering samt Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) som finansierat och utfört en lång rad samverkansprojekt 
(Ekermo 2002; Tydén 1997).

Kommunforskning sker i olika grad i samverkan med praktiken och ges 
olika benämningar inom olika discipliner och sammanhang. Exempel på detta 
är Action Research (AR), Participatory Action Research (PAR), Participatory 
Research (PR), Practice Research Engagement (PRE), följeforskning, Action 
Science (AS) samt aktionsforskning. Det talas även om samverkansforskning, 
transdisciplinär forskning och Mode 2. Dessa begrepp används lite olika inom 
kommunforskning. I denna text används begreppet praktikforskning.

Praktikforskning kan beskrivas som ett synsätt som styr tillvägagångssätt 
13 Se Forskarskolan offentlig verksamhet i utveckling (FOVU) www.oru.se/fovu
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och de metodval som görs i inom forskningen. Praktikforskning handlar, lik-
som aktionsforskning (se vidare Lewin 1947 refererad i Westlander 2000, s. 
200), om att bidra med ny kunskap för tillämpning i praktiken och med ny 
vetenskaplig kunskap till forskarsamhället (Goldkuhl 2011). Praktikforskaren 
är i regel på något sätt delaktig i en verksamhet och rollen skiljer sig därmed 
från den mer traditionella forskarrollen där forskaren är intervjuare, observa-
tör eller liknande. I denna text skall jag nu fortsättningsvis argumentera för 
behovet av denna forskning inom välfärdsområdet.

Forskning och praktik i socialt arbete
Välfärdsarbete, i vid bemärkelse står inför allt större utmaningar. Det handlar 
om statlig styrning (Statskontoret 2011; Johansson 2013) och om krav på att 
göra lika mycket eller mer trots minskande resurser. Kraven på möjligheter till 
granskning och krav på kvalité och brukarinflytande har förstärkts. Med dessa 
förändrade villkor har en rad (om)organiseringar skett (Almqvist 2006; Ahrne 
och Papakostas 2002), samverkan har förstärkts (Danermark och Kullberg 
1999) och krav på ”evidens” ställs (Bohlin och Sager 2011). Drivkrafterna 
bakom denna utveckling är förhoppningar om att det som uppfattas vara rätt 
organisation, rätt kunskap och de rätta metoderna leder till effektivitet, ra-
tionalitet och förbättringar inom olika samhällsfunktioner. Detta gäller inte 
minst inom socialt arbete som utgör det huvudsakliga exemplet i detta kapitel.

Parallellt med ovan beskrivna utveckling visar en rad studier av det sociala 
arbetets praktik och organisering en verksamhet som bedrivs mer eller mindre 
på känn och där metoder för utvärdering och utnyttjande av forskning är då-
ligt utvecklade (Bergmark och Lundström 2006). En uppfattning är också att 
forskningen sällan är relevant eller användbar för praktiken (Tengvald 1995; 
Tydén 1997; Petterson och Wigzell 1999). Tapio Salonen tar i en debattartikel 
upp socialt arbete och menar att:

Ämnet behöver konsolideras och dess olika delar integreras 
ytterligare: mellan utbildning och forskning, akademi och 
praktik, professionsfördjupande utbildningar (Salonen 2010, 
s.102).

Det finns en samstämmighet mellan aktörerna inom det sociala området att 
det sociala arbetets praktik och dess forskning behöver stärkas. Flera satsning-
ar på att utveckla socialt arbete har gjorts genom åren (se till exempel Svanevie 
2011). Den senaste i raden av utredningar är SOU 2008:18, Evidensbase-
rad praktik i socialtjänsten – till nytta för brukaren. I utredningen ställs krav 
på ”samordning mellan forskning, praktik, utbildning och implementering” 
(ibid, s. 10) och krav på ”strukturer som integrerar forskning, högre utbild-
ning och praktisk verksamhet” (ibid, s. 11). I utredningen konstateras vidare 
att:
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Kunskapsbasen för insatserna inom socialtjänsten är 
outvecklad. Arbetet bedrivs i huvudsak på grundval av 
professionella erfarenheter i kombination med lagstiftning 
och riktlinjer för ärendehandläggning. I för liten utsträckning 
bedrivs socialtjänsten utifrån kunskap om effekten av olika 
insatser, arbetssätt och metoder. Det finns därför ett behov 
av insatser till stöd för en fortsatt kunskapsutveckling inom 
socialtjänsten (SOU 2008:18, s. 9).

Utredarna menar också att det är viktigt att insatserna samordnas och bedrivs 
utifrån gemensamma prioriteringar på nationell, regional och lokal nivå. Med 
bland annat detta betänkande som grund pågår nu en genomgripande sats-
ning i Sverige på att utveckla socialt arbete (Denvall och Johansson 2012; 
Johansson 2013). Detta arbete engagerar en rad aktörer såväl inom praktiken 
som inom akademin (Denvall och Johansson 2012). 

En evidensbaserad praktik i socialtjänsten
Statens intention är att via regionerna utveckla och sedan implementera en 
evidensbaserad praktik i lokala socialtjänstpraktiker (Denvall och Johansson 
2012; Johansson 2013). För denna implementering har staten slutit avtal med 
SKL (se årliga överenskommelser från och med 2009). Tanken från staten och 
SKL är att med utgångspunkt från regionernas avsiktsförklaringar uppdra åt 
dem att bygga upp regionala stödstrukturer för att dessa långsiktigt ska för-
sörja länen med ett praktiskt verksamhetsstöd och vara en arena för lokala och 
regionala strategier inom välfärdsområdet (Johansson 2013). Uppbyggnaden 
av dessa stödstrukturer tänks därmed utgöra en nyckelfaktor i utvecklingsar-
betet mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst (Ök 2010, s.4). 

Sedan 2009 har jag följt ovan nämnda intervention och dess implemente-
ringsarbete (Denvall och Johansson 2012; Johansson 2013). En av slutsatserna 
är att arbetet är otydligt till sitt innehåll och att “vad” frågorna lämnas därhän. 
Interventionen saknar vägledning om vilken slags kunskap som forskarsam-
hället ska bidra med, hur yrkesverksammas erfarenheter ska kunna utnyttjas 
vid beslutsfattande eller på vilket sätt som brukares, patienters och klienters 
åsikter kan systematiseras. I ett bokkapitel (Johansson 2013) diskuterar jag 
denna intervention ytterligare, nu utifrån ett regionalt perspektiv. Ett av flera 
problem är att regionerna är olika organiserade varför dessa stödstrukturer 
kommit att se mycket olika ut. I en nu pågående forskningsstudie: ”Organise-
ring och långsiktiga strategier för kommunal välfärd − Exemplet evidensbase-
rad praktik i socialtjänsten” riktar sig fokus mot det lokala planet.14 

Denna pågående studie fokuserar hur man konkret inom kommunerna 
organiserar arbetet med kunskapsutveckling och med att utveckla en så kallad 

14 Studien finansieras av forskningsmedel från CKS- strategiska medel.



58

evidensbaserad praktik.15 Detta är angelägen forskning då det för mer än tio 
år sedan konstaterades att ”det råder brist på såväl teoribildning som översikt 
över empirisk forskning om de svenska välfärdsproducerande organisationer-
na och deras inre logik” (Johansson, S. 2003, s. 10), en brist som alltjämt 
råder. Med pågående studie avser jag bidra till detta forskningsfält vad gäller 
både empiriska data och teori.

Olika typer av kunskap produceras och används hela tiden i socialt arbete. 
Detta är en ständigt pågående process (Svensson, Johnsson och Laanemets 
2008, s. 226). Man kan säga att kunskap är kontextuell, det vill säga att varje 
sammanhang har sin kunskap. En central utmaning för att kunskapssäkra 
utvecklingen inom välfärdsområdet generellt och särskilt inom socialt arbete 
är att forskningen kommer praktiken mer till gagn, att praktiker upplever 
forskningen som relevant och användbar i vardagen och att den används. 

Det finns alltså en samstämmighet i att forskning och praktik i högre grad 
måste integreras och att kunskapsutveckling behövs. Frågan är vad den ska 
innehålla och hur detta skall genomföras. Det behövs en strategi för utveck-
lingsarbete genom en kreativ samverkan mellan forskning, praktik och utbild-
ning. Det behövs en ny form av kunskapsproduktion, en form som tar tag i 
aktuella och praktikbaserade frågeställningar i gränslandet mellan praktik och 
forskning och att detta i högre grad sker i den lokala praktiken. Jag menar att 
praktikforskning kan fungera som ett förhållningssätt för att kunna utveckla 
samverkan mellan forskning och praktik, ytterst till nytta för brukaren.

Forskning och praktik i samverkan i socialt arbete 
Praktikforskning (på engelska Practice research) är en framväxande forsknings-
tradition. I Sverige är praktikforskning mindre känt men kan kopplas till ak-
tionsforskning eller reflekterande praktikforskning (Marthinsen och Julkunen 
2012; Goldkuhl och Julkunen 2011). 

Praktikforskning diskuteras inom olika vetenskapsgrenar men begreppet 
är inte entydigt. Man talar till exempel om praktiknära forskning och prak-
tikerforskning. Praktikforskning inom socialt arbete, som jag avser i denna 
text, har kommit att manifesteras genom två grundläggande påståenden eller 
argumenterande dokument; The Salisbury statement on Practice research och 
The Helsinki statement on social work practice research. Det ursprungliga för-
klarande dokumentet togs fram då en grupp engagerade praktiker och fors-
kare i socialt arbete träffades i Salisbury i England 2008. Dokumentet tar sin 
utgångspunkt i en idé om att det sociala arbetets yttersta syfte är att stödja 

15 I ett parallellt forskningsprojekt använder jag en liknande modell. Forskningsprojektet 
”Kunskaps- och metodutveckling inom arbetsmarknads- och försörjningsstödsområdet i 
Norrköpings kommun” handlar om organisering och långsiktiga strategier för kunskaps- 
och metodutveckling inom det arbetsmarknadspolitiska området. Studiens övergripande 
forskningsfrågor är: Hur kan vi kritiskt förstå (kommunala) arbetsmarknadsinsatser och 
ekonomiskt bistånd i en kontext av samhällsförändring och hur kan vi kunskaps- och 
metodutveckla detta arbete?
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utsatta grupper och individer, och att detta syfte kan nås i högre grad med 
hjälp av praktikforskning. Denna tanke reflekteras i beskrivningen av prak-
tikforskning:

Practice research involves curiosity about practice. It is 
about identifying good and promising ways in which to help 
people; and it is about challenging troubling practice through 
the critical examination of practice and the development of 
new ideas in the light of experience. …. Practice research 
involves the generation of knowledge of direct relevance to 
professional practice and therefore will normally involve 
knowledge generated directly from practice itself in a 
grounded way (Salisbury Forum Group 2011, s. 5).

I det nyligen framtagna Helsinki statement är fokus tydliggjort mot långsiktig-
het och vad man kallar en robust utveckling:

Att uppnå social robusthet i praktikforskning kan innebära:
•  Dialog under hela forskningsprocessen
•  Spridning av forskningsresultat som forskningsstrategi
• Hänsynstagande till värderingar, känslomässiga och politiska  

dimensioner
•  Att vara strategiskt i att välja samarbetspartners
•  Validering av resultat i stora och externa nätverk
(Helsinki statement on social work practice 2013, min 
översättning)

Marthinsen and Julkunen (2012) betonar att det först och främst handlar om 
forskning vars problemställningar och ämne har med det sociala yrkesområdet 
att göra. Det handlar om sökande efter nya aspekter i socialt arbete som en 
praxis, för stöd till människor i livets olika skeden och svåra livssituationer. 
I praktikforskning avser man vanligtvis att det förekommer två slags aktörer, 
forskare och praktiker. Dessa i samarbete med varandra producerar den kun-
skap som behövs för en god praktikforskning. Praktikforskning kännetecknas 
av:

1) Problemformuleringen är anknuten till praktiken
2) Forskningsprocessen är förändringsinriktad 
3) Forskningsprocessen är interaktiv och olika aktörer deltar 
4) Forskaren är både subjekt och objekt 
5) Kunskapsproduktionen och kunskapsanvändningen är parallella 

processer
(Saurama and Julkunen 2012, s. 172, min översättning) 

En naturlig koppling som förtydligar innebörden av praktikforskning är vad 
den danske forskaren Bent Flyvbjerg refererar till som vetenskapen om det 
konkreta (Flyvbjerg 2001, s. 57). Det är en kunskapsproduktion ”nerifrån-
och-upp”, eller ett forskningsområde inriktat mot processer och interaktioner.
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Uggerhøj (2011) menar att praktikforskningen ligger på ett kontinuum 
mellan ”traditionell” forskning i socialt arbete och praktikerforskning. Prak-
tikforskning skall ses som ett förhållningssätt och ett alternativ till traditionell 
forskning. Praktikforskning innebär interaktion mellan olika åsikter, intressen 
och behov. Komplexitet och dilemman är inneboende och utgör utmaningen 
för både praktik och forskning. Dessa utmaningar kan endast lösas i samar-
beten mellan praktik och forskning. Uggerhøj (2011) har skapat en modell 
för att illustrera processen och i min pågående studie använder jag begreppet 
praktikforskning och utgår från denna modell. 

Praktikforskning – en modell 
Praktikforskning representerar en medelväg mellan traditionell forskning i 
social praktik (som främst genomförs av forskare) och praxis forskning/prak-
tikerforskning (som främst genomförs av de professionella själva).

I Uggerhøjs modell representerar forskning om socialt arbete (den vänstra 
kolumnen) en mer traditionell forskningsansats. Praktikerforskning (den hö-
gra kolumnen) är forskning som fokuserar på verksamhetsfrågor och som styrs 
och utförs av praktiker och professionella inom forskningsfältet. Praktikforsk-
ning (figurens mellankolumn) avser forskning som fokuserar på samverkan 
mellan praktik och forskning.

Figur 1. Uggerhøjs model för praktikforskning. Källa: Uggerhøj (2012)16

16 Figur 1: modellen presenterades av Lars Uggerhøj vid The 2nd International Conference 
on Practice Research, 2012 in Helsinki (tillgänglig via http://blogs.helsinki.fi/practice-
research-conference-2012/program) och vid ett seminarium vid Linköpings universitet 
våren 2013. Se även Uggerhøj 2011, s. 53.
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 I Uggerhøjs modell visar kolumnen forskning om socialt arbete den 
traditionella forskningsprocessen och den högra kolumnen visar praktikens 
verksamhetsnära process med problem/utmaningar, förståelse av problemet, 
handling/åtgärd, förbättring och så vidare till nya problem och utmaningar i 
verksamheten. Den mittersta kolumnen visar interaktionen (se pilarna) alltså 
det som är praktikforskning. Praktikforskning ses som ett förhållningssätt 
eller den hela tiden pågående processen och ”förhandlingen” där forskarens 
forskningsstudie med dess faser möter verksamhetens frågor och utmaningar.

Praktikforskning inrymmer dels den traditionella forskningsprocessen. 
Dels ingår den i en interaktiv process med praktiken och dess verksamhets-
frågor och verksamhetsutmaningar. Samtidigt har praktikforskningen en egen 
position mellan forskning om socialt arbete och det sociala arbetets praktik. 
Jag uppfattar och tolkar praktikforskning som ett sammanlänkande förhåll-
ningssättet, som gör att forskarens frågor och forskningsdesign ges utrymme 
samtidigt som verksamhetens mer vardagsnära och omedelbara utmaningar 
och frågeställning tas på allvar och lyfts fram. 

Forskning med stöd av praktikforskning–ett exempel 
I mitt pågående forskningsprojekt, är huvudsyftet att studera organisering och 
långsiktiga strategier inom det kommunala välfärdsområdet. Det empiriska 
exemplet är kunskapsutveckling, med särkskilt fokus på införandet av en evi-
densbaserad praktik (EBP) i socialtjänsten, projektets frågeställningar är: 

• Hur ser det strategiska och långsiktiga arbetet ut och hur organiseras det 
kopplat till kunskapsutveckling och EBP i lokala socialtjänstpraktiker? 

• Hur ser det kontextuella sammanhanget, kopplat till samhällsföränd-
ring, ut?

• Hur tar den lokala praktiken emot, förstår och iscensätter den nu pågå-
ende satsningen på en evidensbaserad praktik i socialtjänsten? 

• Hur förstår och beskriver de professionella i verksamheterna kunskaps-
utveckling och begreppet EBP?

• Kan, och i så fall hur kan praktikforskning utvecklas som en resurs för 
kunskapsutveckling och samverkan mellan praktik och forskning?

Med Uggerhøjs modell om praktikforskning som utgångspunkt har jag skapat 
en översikt över den aktuella forskningsstudien (se figur 2). 

Översikten i figur 2 tydliggör hur forskarens arbete sker i faser (indelade i 
tid och i forskningsmoment) parallellt med verksamhetens vardagliga arbete 
och utveckling. I översikten har jag försökt tydliggöra praktikforskning som 
en interaktiv forskningsprocess med återkommande gemensamma reflektio-
ner och dialoger mellan forskning och praktik. Med hjälp av översikten kan 
jag i samtal med praktiken tydliggöra forskningsstudiens faser samt forskarens 
respektive verksamhetens olika positioner, förväntningar och roller. Översik-
ten utgör därmed ett verktyg i dialogen och under forskningsprocessen.
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I det första steget (fas 1) är det viktigt att tydliggöra olika intressen, för-
hoppningar och förväntningar hos olika parter (forskare och praktiker). Dia-
logen om vad projektet innebär är viktigt. Forskningsstudier som sker nära 
eller i praktiken börjar alltid med mycket olika förväntningar hos forskaren 
respektive praktiken om vad som kommer att hända och vad resultaten kan 
bli. Dessa olika förväntningar måste ges tid att diskuteras. Min erfarenhet 
är att denna fas ofta hoppas över i forskningsstudier och att detta påverkar 
projekt och relationen mellan forskare och praktik genom hela forsknings-
projekten. 

Kommande faser i det aktuella projektet är i dagsläget ännu inte helt pla-
nerade men de skall ske via samma spiral och processtänkt som Uggerhøjs 
modell (figur 1) beskriver och successivt innebära implementering av ny kun-
skap och vidare verksamhetsutveckling.

Avslutande diskussion
I den statliga utredning som utgjorde basen för de nuvarande ambitionerna 
att utveckla en evidensbaserad praktik i socialtjänsten (SOU 2008:18), fanns 
starka argument för att en sådan utveckling förutsätter investeringar i utbild-
ning, forskning samt organisation. Inte minst ansågs att det var nödvändigt 
att stärka socialarbetaren som en ”forskare inom praktiken”, man citerade 
Bengt Börjeson:

Genom att försumma reflektion och dokumentation 
för att samla erfarenheter, har den sociala praktiken 
försummat möjligheter till kunskapsuppbyggnad. Nästa 
steg i utvecklingen av det sociala arbetets profession måste 
innebära att man tar socialarbetaren som kunskapssökare i 
anspråk (Börjeson 2006, s. 39–40).

 
 
 
 
 

Praktikforskning 
Forskning i socialt arbete      

   Praktikerforskning/ verksamhetsutveckling
     
     

 
forskning    Praktik/ledningsgruppen => verksamheten 
 
FAS 1,  hösten 2013 
forskningsdesign                     verksamhetsfrågor  
fältarbete, datainsamling, presentation och dialog   
 
FAS 2, hösten 2013 
fältarbete, datainsamling   reflektion, dialog  
analys, fortsatt forskning                    verksamhetsutveckling, nya frågor  
 
FAS 3, 2014 
fältarbete, datainsamling 
analys, resultat  reflektion, dialog                  verksamhetsutveckling 
fortsatt forskning 
 
FAS 4, 2014 
analys, slutsatser,   reflektion, dialog                  fortsatt verksamhetsutveckling 
presentation forskningsresultat   implementering  
 
Figur 2: översikt, forskningsansats 
 Figur 2. Översikt, forskningsansats. Källa: Uggerhøj 2012; 2013. 
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Den stora satsningen på kunskapsutveckling inom socialtjänsten är iscensatt. 
Trots den stora satsningen har detta diskuterats i termer av att vara ett riskpro-
jekt (Denvall och Johansson 2013; Johansson 2013). Det är i dagsläget inte 
tydligt om denna satsning kommer att utgöra en kunskapsutveckling inom 
socialtjänsten och inte heller om satsningen kommer att vara till nytta för 
brukaren.

Som jag beskrivit finns det ett stort och viktigt kunskaps- och utvecklings-
behov inom socialtjänsten, men den statliga satsningen är otydlig och har 
ännu så länge en svag lokal förankring. Mycket fokus ligger idag på nationella 
kampanjer av olika slag och den regionala nivån tycks ägna sig åt att söka 
medel (som staten lyser ut) snarare än att bygga stödstrukturer för att lång-
siktigt försörja länen med ett praktiskt verksamhetsstöd och vara en arena för 
lokala och regionala strategier inom välfärdsområdet, vilket var statens och 
SKLs uttalade mål. Jag menar att det finns ett behov av att förskjuta fokus, 
från föreställningar om att det skulle vara möjligt att implementera en evi-
densbaserad praktik på liknande sätt som man introducerar användningen av 
enskilda metoder eller arbetssätt, till att istället försöka skapa förutsättningar 
för verksamhetsutveckling och lärande. 

Kunskapsutvecklingen och därmed verksamhetsutvecklingen inom det 
sociala arbetets praktik är avhängig av hur forskningen och praktiken lyckas 
samarbeta och det behövs långsiktiga strategier och konkreta initiativ för detta 
(jämför även Marsh och Fisher 2008). Med denna text och pågående forsk-
ningsprojekt där jag använder praktikforskning hoppas jag sålunda bidra till 
kunskapsutveckling och mer långsiktigt och robust samarbete mellan praktik 
och forskning.
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Kapitel 8. Institutioner, organisationer och nätverk  
– tre begrepp som hjälper oss att förstå samhällsförändringar

Brita Hermelin
Politik och planering handlar ofta om att generera samhällsförändringar. Ex-
empel på en idag aktuell politisk utmaning och som kräver genomgripande 
omställningar är frågan om hållbar ekologisk utveckling. En sådan utveckling 
berör och kräver förändringar i genomgripande fysiska strukturer – exempel-
vis för transporter och mobilitet. Det förutsätter även att individers förändrar 
sina beteendemönster – exempelvis för avfallshantering och energiförbruk-
ning. 

Detta kapitel syftar till att förstå förutsättningar för samhällsförändringar 
på en teoretisk nivå. Diskussionen är strukturerad utifrån tre grundläggande 
begrepp för samhälleliga organisationsformer och samhällsprocesser. Dessa 
begrepp är institutioner, organisationer och nätverk. I kapitlet diskuteras hur 
dessa element är relaterade till stabilitet och varaktighet, respektive samhälls-
förändringar. 

Temat för detta kapitel berör samhällsvetenskapliga discipliner och områ-
den brett och här är det endast möjligt att ge en översiktlig bild kombinerat 
med ett selektivt urval av några aktuella debatter. Författarens bakgrund inom 
kulturgeografi, ekonomisk geografi och ekonomisk sociologi och intresset för 
kunskapsutveckling och ekologisk hållbarhet har påverkat valet av teorier, be-
grepp och exempel.

Institutioner och organisationer
En nyckel till förståelse för förutsättningar för samhällsförändringar – och 
som är syftet med detta kapitel – är en medvetenhet om den motsatta proces-
sen, dvs. stabilitet och friktioner som förhindrar eller fördröjer förändring. 
I detta sammanhang spelar institutioner en viktig roll. Institutioner har en 
stabiliserande effekt samtidigt som de är avgörande förutsättningar för sam-
hällsförändringar. 

Institutions are the kinds of structures that matter most in the 
social realm: they make up the stuff of social life (Hodgson 
2006, s. 2).

Citatet ovan är hämtat från en ofta refererad artikel som definierar innebör-
den av institutioner och diskuterar hur institutioner verkar i samhället. Enligt 
citatet är institutioner de viktigaste och mest centrala grundpelarna i samhälls-



68

livet. Institutioner omfattar både människors subjektiva uppfattningar såväl 
som organisatoriska formeringar. Subjektiva uppfattningar kan exempelvis 
handla om normer för individers ansvar för ekologisk hållbarhet och organi-
satoriska formeringar är exempelvis det demokratiska systemets församlingar 
i fullmäktige. Institutioner är etablerade och för-givet-tagna system och sam-
hälleliga ”överenskommelser”. De strukturerar samhällelig och social interak-
tion (Hodgson 2006). 

Litteraturen skiljer ofta mellan den äldre institutionella teorin som är 
framvuxen ur sociologisk teori och den nya institutionella teorin med bak-
grund i ekonomisk teori. I det senare fallet står texter av Douglass North 
(exempelvis 1990) – Nobelpristagare i ekonomi 1993 – ofta i centrum. Den 
senare inriktningen är kritisk mot vissa grundläggande antaganden i ekono-
misk traditionell teori. Denna kritiska hållning gäller bland annat den neo-
klassiska skolans antaganden om perfekt information och instrumentell ratio-
nalitet. Det betyder att studier måste beakta tids-rums-specifika förhållanden 
och ”institutionella landskap”. Den nya institutionella teorin antar villkoren 
om knappa resurser och konkurrens (Rafiqui 2008). 

Ett institutionellt perspektiv kan särskilja, å ena sidan, institutionella ar-
rangemang och organisatoriska former från, å andra sidan, institutionell kon-
text (environment). Institutioner i betydelsen organisatoriska former omfat-
tar exempelvis politiska organ, företag och marknaden. Institutionell kontext 
syftar till formella och informella element och regelsystem. Här ingår kultur, 
normer, sociala rutiner samt juridiska regleringar (Martin 2000). Denna in-
delning relaterar till den nya institutionella teorin (North och Davis 1971, 
refererad till i Rafiqui 2008) och kan enkelt utryckas som institutioner som 
”spelets regler” (kontext) och institutioner som aktörer i detta spel (organisa-
toriska former och aktörer).

Ett konkret exempel på hur institutioner utvecklas över tiden och från det 
kulturgeografiska fältet är en ofta refererad modell om regioners institutiona-
lisering och som utvecklats av Paasi (1991). Fyra stadier definieras: (1) precise-
ringen av regioners territoriella utsträckning och dess gränser, (2) etableringen 
och förstärkt igenkännandet av symboler för regionen, (3) utvecklingen och 
framväxten av institutioner som agenter för socialiseringen av det regionalt 
utmärkande, (4) konsolidering av regionen i vidare samhälleliga och ekono-
miska strukturer genom fortgående av institutionaliseringsprocesser beskrivna 
i steg ett till tre. Passi betonar att identifikationen och identiteten är viktiga 
komponenter för regioners institutionalisering (Mackinnon 2009). Identifi-
kation syftar på hur de som ”tillhör regionen” (dvs. befolkning och andra som 
verkar här eller känner anknytning) utvecklar känslor av tillhörighet och bil-
der av ”sin region”. Identitet syftar på hur de som finns ”utanför” identifierar 
regionen och förknippar den med specifika egenskaper och attribut.

Exempel på reproducering av regioner genom symboler, föreställningar 
och handling är midsommarfiranden i Dalarna, miljöer i Bergslagen bruks-
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orter med järnbruken, dammanläggningar och arbetarbostäder samt föreställ-
ningar om småföretagaranda i Gnosjö. Reproduceringsprocesser sker genom 
för-givet-tagna föreställningar och rutinartade och oreflekterade beteenden. 
Det beror på att vi tenderar att följa ett mönster som upprepar hur vi tänkt, 
handlat och skapat tidigare (Hodgson 2006, s. 8). Reproducering relaterar till 
platser och regioners stigberoende och kan också generera inlåsningseffekter, 
det vill säga begränsningar vad gäller olika vägar för förnyelser av lokala för-
sörjningsmöjligheter och återväxt av samhällen. 

Olika exempel på institutioner och som påverkar och sätter ramar för be-
teenden och kommunikation är språk, tekniska standard och juridiska reg-
leringar. Institutioner innebär en förutsägbarhet som är nödvändig för sam-
hällsfunktioner och för både individers och organisationers strategier och 
beslut inför framtiden. Institutioner står inte bara för stabilitet utan också för 
kontinuitet och ackumulation av kunskap och erfarenheter (Rolfstam 2009, 
p. 352). 

I det politiska arbetet för ekologisk hållbar utveckling kan olika överens-
kommelser från internationella möten betraktas som strävan efter att etablera 
nya institutionella ramar; med andra ord att förändra spelets regler (t.ex. Low 
och Astle 2009). Sådana överenskommelser och med brett genomslag om-
fattar Brundtlandrapporten publicerad 1987 utarbetad genom ”Världskom-
missionen för miljö och utveckling” på uppdrag av FN (Elliot 2009) och 
handlingsprogrammet Agenda 21 från FNs världstoppsmöte i Rio de Janeiro 
år 1992. Överenskommelsen om Agenda 21 och de organisatoriska och in-
stitutionella processer som detta genererade innebar att frågan om miljö och 
ekologisk hållbarhet blev en lokal angelägenhet. I Sverige inrättade kommu-
nerna lokala Agenda 21 kontor. I en rapport från Naturvårdsverket (2007) 
beskrivs att ”De svenska kommunerna har … bedrivit ett mer omfattande 
arbete för hållbar utveckling än den lokala nivån i något annat land” (s. 7). 
Institutionaliseringen av hållbarhetsarbetet i Sverige har sålunda inneburit att 
kommunerna har haft stor betydelse för hållbarhetsarbetet och att mycket av 
detta arbete för ekologisk hållbar utveckling skett med bakgrund i normer 
och incitamentsystem snarare än genom juridisk tvingande reglering (Keski-
talo och Liljenfeldt 2012; se även Andersson och Hermelin 2012; Gustavsson 
2012). 

Ekologisk hållbarhet förutsätter insatser och omställningar på alla geogra-
fiska nivåer. De insatser som utförs för att ställa om mot ekologiska hållbara 
system gör skillnader samtidigt som kritiska röster höjs att omställningen är 
otillräcklig för att hindra fortsatta klimatförändringar med allvarliga kon-
sekvenser för säkerhet och försörjningsmöjligheter. Institutionell teori och 
aspekterna stigberoende och inlåsning ger förståelse för en sådan tröghet. 
Stig-beroende omfattar motstånd och hinder för förändringar och har sin för-
klaring i många element. Förändringar kan betyda att tidigare ekonomiska 
och sociala investeringar förloras, att personer förlorar makt och resurser, hot 
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mot relevansen i individers kapacitet och kompetens och hot mot känslan av 
trygghet i rutinartade beteenden och förutsägbarhet. Samhällsprocesser sker 
ofta genom samförstånd och kompromisser. Det är enklare att vara överens 
om det som känns vant och bekant (Pikhala et al. 2007) och det som är in-
stitutionaliserat än om organisationsformer och tillvägagångssätt som ännu är 
oprövade.

Det finns en diskussion som pekar på att området hållbar utveckling for-
maliseras och utvecklas till en symbolpolitik genom en stor betoning på hand-
lingsplaner, rapporter och indikatorer. Å ena sidan höjs kritiska röster mot 
att denna formalisering innebär en liten faktiskt betydelse för målet hållbar 
utveckling. Symbolpolitik som genererar symboler snarare än mer konkreta 
effekter kan uppstå då det saknas ekonomiska eller materiella resurser (Hap-
paert 2012). Å andra sidan kan man hävda att symboler spelar roll som kom-
ponenter i visioner. Visioner, normer, värderingar och diskurser är i sin tur 
viktiga för förändringprocesser. Rio+ 20 Summit (FNs möte i Rio de Janeiro 
2012) utvecklade och etablerade begreppet ”grön ekonomi” och en diskursiv 
förståelse – en institutionaliserad norm – att ekologisk och ekonomisk tillväxt 
och utveckling är varandra understödjande (Happaert 2012). Utifrån FNs 
inflytande och också att grön ekonomi är ett begrepp som passar väl i samtida 
dominerande normer av tillväxt har visionen om grön ekonomi fått en vidare 
spridning till olika politiska nivåer och olika politiskt initierade handlings-
program. 

Grön ekonomi har snabbt inkluderats som ett diskursivt element i insti-
tutionella ramar och ”spelets regler”. Denna är exempelvis inkluderad i slut-
rapporten från regeringen framtidskommission; Svenska framtidsutmaningar 
(2013). Regeringen är en av ”spelets aktörer”. I indelningen av institutioner 
som spelets regler respektive spelets aktörer, relaterar organisationer till det 
senare.

Organizations are special institutions that involve (a) criteria 
to establish their boundaries and to distinguish their members 
from nonmembers, (b) principles of sovereignty concerning 
who is in charge, and (c) chains of command delineating 
responsibilities within the organization (Hodgson 2006, s. 8).

Enligt citatet ovan och från Hodgsons artikel om institutioner är organisa-
tioner en specifik form av institutioner. En organisation definieras här som att 
den har någon form av gränser och man kan särskilja vad och vem som ingår. 
Vidare finns det någon form av ledning, beslutsordning och ansvarsfördelning 
(Hodgson 2006). 

I kontexten av diskussionen om nätverkssamhället och styrformer i termer 
av governance kan man emellertid reflektera över definitionen av organisa-
tion i citatet ovan. Ökad intensitet av interaktion innebär att organisatoriska 
gränser blir mindre tydliga och vad som är endogent och exogent blir allt 
svårare att avgränsa. Nätverk kan betraktas som en organisationsform (eller 
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organiseringsform) och har en stor uppmärksamhet i forskningen. Nätverk är 
temat för följande avsnitt.

Nätverk, socialt kapital och platser
Nätverk utgör en central bild eller metafor för vår tids samhällen och sam-
hällsliv. Castells (1996) skrifter om nätverkssamhället har fått brett genom-
slag i diskussionen om övergripande samhällsförändringar. Nätverk handlar 
om organisation och process. Frågan om nätverk som dynamisk process och 
utifrån en mer detaljerad analys diskuteras i Granovetters artikel från 1973 
med titeln The Strength of Weak Ties, dvs. styrkan av svaga länkar. Syftet med 
artikeln var att utveckla en nätverksteori om relationer mellan nätverksinter-
aktioner på, å ena sidan, en mikronivå mellan individer och, å andra sidan, 
den storskaliga mer vida samhälleliga makronivån. Det handlar exempelvis 
om hur relationer mellan individer och som påverkar beslut av rekryteringar 
för anställningar har samband med arbetsmarknadens generella strukturer av 
integration och marginaliseringsprocesser. 

I artikeln (Granovetter 1973) särskiljs starka från svaga länkar. Styrkan av 
en länk mellan individer relaterar till tiden man har varit i kontakt, känslomäs-
sig intensitet, intimitet och ömsesidighet i relationen i fråga. Detta handlar 
om sociala nätverk och relaterar till socialisering. Hypotesen är att ju starkare 
en länk är desto mer lika blir individerna som ingår i relationen. Teorin tänker 
sig sociala strukturer som kluster av individer som har ömsesidiga relationer 
av starka länkar. Det betyder att diffusion och spridning genom starka länkar 
har relativt begränsad räckvidd och att denna är relativt förutsägbar. I kontrast 
till den begränsade kapaciteten hos starka länkar till vidare spridning av idéer, 
kunskap och resurser framför Granovetter teorin om styrkan i svaga länkar 
och att svaga länkar är mer effektiva för vidare spridning av information och 
innovationer. Fler personer, organisationer, miljöer och platser nås via sprid-
ning och interaktion genom svaga länkar (Granovetter 1973). Svaga länkar är 
mellan individer som hittills inte varit integrerade eller i kontakt.

Sammanfattningsvis kan detta tolkas som att etableringen av kanaler och 
utbyte via svaga länkar är en viktig potential för dynamiska processer som 
innebär kunskapsutveckling och spridning av idéer och kunskap i mer utbred-
da nätverk. Men det är också viktigt att framhålla att teorin inte hävdar att alla 
svaga länkar har en sådan kapacitet, det gäller endast för de som fungerar som 
bryggor mellan kluster (Granovetter 1983). Diffusion av ny kunskap ställer 
inte bara krav på avsändaren utan också på mottagarsidan. Svaga länkar kopp-
lar samman aktörer och organisationer som kan ha grundläggande åtskilda in-
stitutionella ramar (socialt, materiellt, kulturellt, etc.) och detta kan begränsa 
möjligheter att ta emot och integrera resurser (kunskap, innovationer, etc.) 
(Rolfstam 2009, s. 353).

Granovetters (1985) teoriutveckling av sociala nätverk har också utvecklat 
begreppet embeddedness och som hjälpligt kan översättas till svenska som in-



72

bäddning. Detta handlar om hur beteenden generellt sett är inbäddade i nät-
verk av sociala relationer. Inbäddade relationer har likheter med starka länkar. 
Inbäddning handlar om personliga relationer och ömsesidiga förtroenden. 
Förtroende är ett viktigt nyckelord. Detta understöds av gemensamma nor-
mer och traditioner för beteenden. Inbäddning har inflytande på beslutsfat-
tanden i arbetsliv och samhällsliv (Rafiqui 2008).

The embeddedness argument stresses instead the role of 
concrete personal relations and structures (or ”networks”) 
of such relations in generating trust and discouraging 
malfeasance (Granovetter 1985, s. 490). 

Under de senaste decenniernas teoretiska diskussioner inom geografin (och 
om lokal och regional utveckling) har det funnits en stark tendens att ”för-
rumsliga” (eng. spatialize) det sociologiska begreppet inbäddning. Det betyder 
att inbäddning har begreppsmässigt nära kopplats till rumslig aspekt och plat-
saspekt. Enkelt uttryckt är argumenten att delade erfarenheter av att leva och 
verka på en gemensam geografisk plats är en viktig komponent för att utveckla 
relationer av inbäddning, starka relationer och förtroende (Mackinnon 2009). 
Dessa starka relationer omfattar socialt kapital. Processer av institutionalise-
ring och utveckling av socialt kapital innebär ett regionalt och lokalt stigbero-
ende och som kan generera resurser och också inlåsningar (Mackinnon 2009). 

The role of social capital in regional development seems to be 
two-edged (Pikhala et al 2007). 

Det två-eggade svärdet och enligt citatet ovan från Pikhala et al. (2007) 
handlar om hur socialt kapital både kan vara en resurs och ett hinder mot 
förnyelse. Ett exempel på forskare som framhåller hur det sociala kapitalet är 
ett hinder som försvårar förnyelse är Richard Florida. Genom sin teori om den 
kreativa klassen argumenterar han att platser med starkt socialt kapital och 
täta sociala nätverk är de sämsta platserna för innovationer och kreativa pro-
cesser (Florida et al. 2002 refererad till av Pikhala et al. 2007). Detta är i över-
enstämmelse med samtida och dominerande diskurser om att städers mång-
fald av möjligheter till relationer utgör de mest intressanta och potentiella 
miljöerna för dynamisk utveckling. På andra sidan av denna debatt kan man 
placera något tidigare forskningsdebatt om socialt kapital och där Putnam var 
en viktig inspirationskälla. Här betonas framförallt betydelsen av förtroende 
(Putnam 1993 och 2000, refererad till i Farole et al. 2010).

En medelväg i denna fråga om lokal utveckling och socialt kapital är att ba-
lansen mellan strukturer av starka och svaga länkar genererar förnyelse och regi-
onal utveckling. Starka länkar behövs för att skapa en grund för förtroende och 
stabilitet i samhället och svaga länkar innebär att nya kombinationer av resurser, 
erfarenheter, kunskap och dynamisk förnyelse kan ske. Forskare menar också 
att diskussionen om sociala nätverk använder sig av allt för generella begrepp 
och att exempelvis uppdelningen mellan svaga och starka länkar är för oprecis 
(Mackinnon 2009). Länkar och relationer är ett mer mångfacetterat fenomen 
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och som det behövs mer precisa definitioner för (Grabher och Ibert 2006). 
Med bakgrund i en ”för-rumsligad” förståelse av inbäddning och därmed 

att socialt kapital företrädesvis utvecklas i geografisk närhet i kombination 
med ett ökat intresse för förmåga till omställning och dynamiska processer 
genom svaga länkar har geografer riktat ett ökat intresse mot mellanregionala 
nätverk. Tesen är att mellan- eller interregionala nätverk ökar förutsättningar-
na för kopplingar via svaga länkar och därmed tillgång till kontrasterande och 
kompletterande resurser i relation till den intraregionala sociala strukturen av 
starka länkar (Farole et al 2010; Mackinnon 2009). 

Diskussionen ovan om institutioner, organisationer och nätverk ger grund 
för att hävda att det inte är stig-beroende, stabilitet och inlåsningar som är 
den stora utmaningen för forskningen att analysera. Det är snarare förmåga 
till förändring och dynamik som är den svåra frågan. Detta är extra angeläget 
utifrån den övergripande samhällsutmaningen om hållbar utveckling och som 
förutsätter att samhällsförändringar sker. Utifrån samhällsutmaningen håll-
bar ekologisk utveckling och som förutsätter grundläggande omställningar i 
tekniska och samhälleliga system har intresset för förändringsförmåga och att 
bryta negativa inlåsningar i stig-beroende-processer ökat. I Nederländerna har 
ett forskningsfält inom transition management utvecklats i nära interaktion 
med politik för ekologisk hållbarhet (Voss et al. 2009). Detta fält handlar om 
governance eller nätverksstyrning för hållbar utveckling och om behovet av 
nya former för interaktion mellan politik, civilsamhället och privata företag 
för att generera hållbar utveckling. Denna diskussion placerar organisationer 
och nätverk i centrum (Happaert 2012). 

Att forska om hållbar ekologisk omställning
Utifrån en studie om kommuners arbete för hållbar utveckling i Östegöt-
landsregionen (Stanojcic och Hermelin 2013) kan det ytterligare konkreti-
seras hur begreppen institutioner, organisationer och nätverk är viktiga för 
att arbeta med empiriska studier. Studien behandlar kommunala projekt och 
nätverk för ekologisk hållbarhet och syftet var att undersöka hur kommuners 
projektarbete för ekologisk hållbarhet sker i nätverk och omfattar kunskaps-
utbyten och kunskapsutveckling. Resultaten visar att nätverkskapaciteten va-
rierar i betydande grad mellan de stora och små kommunerna i regionen och 
att detta är något som förstärker de stora kommunernas jämförelsevis stora 
resurser ytterligare och skillnaden mot de små kommunerna ökar. Vidare kan 
projektfinansiering och projektifiering av omställning mot hållbar utveckling 
betraktas både som en svaghet och en styrka. Projektorganisering innebär å 
ena sidan brist på kontinuitet och att insatserna inte institutionaliseras i mer 
varaktiga organisatoriska former. Å andra sidan kan projektifieringen ge ut-
rymme för svaga länkar och därmed dynamiska processer och vidare sprid-
ning av idéer och resurser. Utmaningen blir således att institutionalisera och 
skapa varaktighet i en förändring. Strukturer i kommunerna och som består 
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av, å ena sidan, institutionaliserade organisationsformer som miljöenheter, 
miljösamordnare och politiska planer samt statliga regleringar och påbud på 
området och, å andra sidan, snabbare föränderligheter av nätverk och projekt 
är beroende av varandra. 

Studien över hållbarhetsprojekt i Östergötlandsregionen (Stanojcic och 
Hermelin 2013) visar att ekologisk hållbarhet onekligen är ett prioriterat mål 
i de undersökta kommunerna, men kanske ändå inte sätts i första rummet. 
Detta har sin förklaring i grundläggande institutionella förhållanden. Utveck-
ling av ekologisk hållbarhet får konkurrera med juridiskt reglerade och för 
kommunerna finansiellt dominerade områden omfattande utbildning, väl-
färd, vård och omsorg. Omställning mot hållbar utveckling sker företrädesvis 
inom kommunernas utvecklingsplanering och på mer frivillig basis utanför de 
för kommunerna juridiskt och institutionaliserat ålagda åtagandena.
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