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Abstract

Due to globalization, decentralization and the capitalist system’s need to physical
location cities have become increasingly important economic spheres during thee
last decades. City mayors are seen as increasingly important actors, who can
shape the future economic development of their cities through networking with
businesses and strategic policy development. Therefore several European
countries have introduced mayor reforms to enable mayors to take a bigger
responsibility for the local development. These reforms raise interesting questions
concerning what leadership changes they produce at the local level and if there is
a difference between local leaders and leadership in different countries. This paper
further explores the connection between the local leader and the locality since this
relationship often has been neglect in studies concerning mayor reforms. The
method used is essentially a literature study but I have also made two interviews.
My paper focuses mainly on France and Sweden to enable the discovery of the
relationship between different mayor systems and the locality. The results show a
changed leadership role, even in cities ruled by a majority leadership, such as
Sweden. Due to a French study the locality also seems to be decisive and the same
pattern can be found in Sweden.

Nyckelord: Local Political Leadership, Urban Studies, Local governance,
Executive reforms, Mayor
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1 Inledning

1.1 Syfte och problemformulering

Under de senaste decennierna har allt fler länder decentraliserat sitt styre som
respons mot de förändrade ekonomiska förutsättningarna och för att öka den
politiska legitimiteten. Globaliseringen och europeiseringen tillsammans med
kapitalismens behov av fysisk lokalisering har gjort att städer och regioner har
ökat i betydelse. I och med detta har en rad länder infört borgmästare för att stärka
det lokala styret och därmed deras möjlighet att påverka stadens utveckling. Det
har i sin tur skapat en debatt om i vilken grad dessa reformer verkligen har
förstärkt ledarskapet och styrmodellens betydelse för det lokala ledarskapet.

De här förändringarna och debatten är intressant av många orsaker. Först och
främst är det intressant att studera hur ledarskapsrollen har förändrats på lokal
nivå. Hur har de yttre förändringarna påverkat rollen och vad anses idag krävas
av den lokala ledaren? Vilka hinder och möjligheter innebär ledarskapsrollen på
lokal nivå idag? Det är dessutom intressant att undersöka om vi har samma
utveckling i Sverige, trots att vi fortfarande har ett kollektivt lokalt styre. Sedan
anser jag att det även är intressant att fundera lite kring tidigare forsknings fokus i
ämnet. Styrmodellen är viktig, men om det lokala ökar i betydelse kan det även
innebära att lokala skillnader har en avgörande roll för ledarrollen? Jag vill
därför även studera vilken betydelse den specifika platsen har på ledarskapet. För
att på så sätt undersöka om studier av det lokala ledarskapet även borde fokusera
på faktorer bortom reformernas betydelse för det lokala ledarskapets möjligheter
och hinder. Frågorna är viktiga eftersom alltfler länder inför borgmästarreformer
för att stärka ledarskapet och för att det numera även framförs krav på införandet
av direktvalda borgmästare i Sverige. På en högre abstraktionsnivå är det även en
fråga om de yttre krafternas påverkan och aktörernas möjlighet till inflytande
under globaliseringen.

Jag kommer att studera borgmästarens roll i Europa eftersom det är de
europeiska borgmästarsystemen som främst är influenserna i debatten kring ett
borgmästarskap i Sverige. Europeiska lokalpolitiker reser exempelvis till varandra
för att lära om alternativa styrsystem, vilket gör att de europeiska systemen
influerar det svenska. Dessutom kan det europeiska samarbetet tänkas vara
ytterligare en yttre påverkande faktor på det lokala ledarskapet som gör den
europeiska kontexten till ett intressant studieområde.

Jag kommer även att göra en lite närmare analys av de franska borgmästarna.
Genom att undersöka ett land med starka borgmästare är mitt syfte att kunna
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möjliggöra en tydlig jämförelse av skillnaderna mellan det svenska kollektiva
styret och borgmästarstyret. Genom att studera ledarskapsrollens möjligheter och
begränsningar i Frankrike och Sverige kan vi få en bättre förståelse för
styrsystemets och lokalitetens betydelse. Att fokusera på just Frankrike är
dessutom intressant på grund av de franska borgmästarnas unika ställning genom
det kumulativa mandatet. Det tillåter dem att vara både lokala och nationella
aktörer. Det här gör Frankrike till ett unikt fall i Europa som är intressant att
studera närmare med tanke på den förändrade relationen mellan nationell och
lokal nivå. På grund av språkliga hinder har det dessutom inte skrivits mycket om
den franska lokala nivån i Sverige vilket därför ger fördjupningen extra relevans.

1.2 Disposition

Jag kommer i Kapitel 2 att diskutera den metod jag använder mig av i min uppsats
och även resonera kring de avgränsningar jag gör och de begrepp jag använder. I
kapitel 3 gör jag en redovisning av governance-teorin och förklarar varför den
lämpar sig väl för min studie. Jag kommer även att behandla regimteorin och dess
användningsområde. I kapitel 4 förklarar jag de yttre förändringarnas som har lett
till förändringar på borgmästarrollen och hur de påverkar rollen. Kapitel 5
diskuterar individens vikt i borgmästarrollen och i dess arbetssätt. Kapitel 6
behandlar den lokala ledarens arbete genom och inom olika nätverk och gör även
en djupare analys av de franska borgmästarnas förändrade arbetssätt. I kapitel 7
sedan studerar jag borgmästaren i relation till sin omgivning och de möjligheter
och hinder dagens borgmästare står inför. Slutligen analyserar jag i kapitel 8 mina
resultat och diskuterar viktiga aspekter mer ingående.
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2 Metod

2.1 Tillvägagångssätt

Min förförståelse bygger mycket på Brenners studie om att den lokala nivån har
fått ökad betydelse (2004:220). Jag utgår även från tidigare ledarskapsforskning
som visar att ledarskapet måste sättas i ett större samanhang för att få mening. För
att öka vår kunskap om det politiska ledarskapet måste vi därför studera den
lokala ledaren i förhållande till sin omgivning (Kellermann 1984:78, Négrier
2005:155). Jag anser därför att en undersökning av det lokala ledarskapet måste
studera det i sin kontext tillsammans med de förändringar som har skett på den
lokala arenan.

Jag undersöker det lokala ledarskapet i Europa, med fokus på Frankrike och
Sverige, främst genom att göra en litteraturstudie över tidigare forskning. Jag
bygger min empiri på tidigare forskningen om hur borgmästarens roll har
förändrats genom de reformer som nyligen införts för att stärka borgmästarens
makt runtom i Europa. Då jag utgår ifrån rummets betydelse bygger jag även min
empiri på forskning om den lokala nivåns ökade betydelse som ekonomisk arena.

Att studera Frankrike är intressant eftersom de har ett system med dubbelt
mandat. Jag kommer därför att göra en fördjupning på de franska borgmästarnas
nätverkande för att undersöka vikten av de olika arenorna för ledarskapsrollen.
Jag kommer i flera fall även att använda Frankrike för att illustrera min empiri
över borgmästarrollen och dess förändringar.

Jag använder mig även av två intervjuer för att komplettera bilden av det
lokala ledarskapet i Sverige, eftersom det är ett ämne som det inte har skrivits så
mycket om i Sverige tidigare. Enligt Henning och Granholm hade det år 2003
endast gjorts en studie med kommunstyrelsens ordförande som huvudämne
(Holmberg, Henning (red) 2003:135). Jag kommer även att använda materialet
från intervjuerna för att illustrera och komplettera övrig empiri.

En svårighet som jag stött på under mitt arbete är problemet att översätta de
olika lokala styrsystemens titlar och funktioner. Eftersom jag främst studerar de
områden som ligger utanför de institutionella uppläggen har jag för enkelhetens
skull valt att använda mig av de svenska beteckningarna. Jag är dock medveten
om att funktionerna ibland skiljer sig något åt.
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2.2 Material

Jag använder mig av främst av sekundärmaterial och utgår från tidigare forskning
i ämnet. I min studie av Frankrike har jag även använt en sammanställning av
studier kring borgmästarens roll och möjligheter att påverka arbetslösheten i sin
stad ”Maire, entrepreneurs, emploi-  deuxième rencontes: ville- management”
som är skriven av Le Duff och Rigal. Eftersom delar av den franska litteratur jag
använt mig av inte finns överstatt till svenska eller engelska tror jag att min
uppsats kan bidra till en ökad förståelse för det franska borgmästarsystemet och
till den franska debatten angående lokal utveckling.

Det primärmaterial jag använt mig av är de två intervjuerna med Mats
Helmfrid och Jan Hallberg. Helmfrid var vid tidpunkten för intervjun
kommunalstyrelseordförande Lund och Hallberg vice ordförande i
kommunalstyrelsen i Göteborg. Intervjuer är en bra metod för att få en djupare
förståelse för forskningsobjektet men eftersom jag endast har fått möjlighet att
göra två intervjuer kan jag inte dra särskilt stora generella slutsatser utifrån
materialet. Urvalet av intervjupersoner skedde även föga slumpmässigt och
spridningsgraden är ytterst begränsad då de båda intervjupersonerna är
medlemmar i samma parti1 och dessutom män. Ett ytterligare problem är att Jan
Hallberg är vice ordförande och därmed inte den lokala ledaren i Göteborg, utan
har en oppositionsroll. Det gör det problematiskt att använda sig av honom som
källa då han inte är någon lokal ledare utifrån min definition. Svårigheten i att få
möjlighet att intervjua de svenska kommunstyrelseordförandena2 och Hallbergs
kunskaper om det kollektiva ledarskapet gör att jag ändå anser att jag kan använda
mig av intervjun. Då min studie undersöker platsens betydelse för ledarskapet är
det intressant att jämföra resultaten från Göteborg och Lund eftersom städerna
storleksmässigt skiljer sig åt. Syftet med intervjuerna är främst att ge en
förtydligad bild av arbetssätt och tendenser för det lokala ledarskapet i Sverige,
vilket gör att jag anser att de kan ses som ett komplement till den litteraturstudie
jag gjort.

Då informationen från en intervju alltid passerar olika filter och utsätts för
tolkningsprocesser har jag varit noggrann med att ställa öppna frågor som inte ska
vara ledande. Jag bandade mina intervjuer, vilket gör att risken för omtolkade
resultat minskas och gör mig dessutom mer medveten om mitt eget agerande
under intervjun (Ekholm, Fransson 1984:57).

                                                                                                                                                        

1 De är båda medlemmar i moderaterna
2 Endast två av tio tillfrågade kommunstyrelseordföranden tackade ja till att medverka i min undersökning
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2.3 Definitioner av viktiga begrepp

2.3.1 Den lokala ledaren

Jag kommer här att använda mig av uttrycket ”den lokala ledaren” när jag skriver
generellt om Europas lokala ledare. Som ett samlande begrepp för exempelvis
borgmästare i Frankrike och kommunstyrelseordförande i Sverige. Jag vill
undersöka hur det officiella lokala ledarskapet har förändrats genom att fokusera
på de aktörer som innehar ämbetet borgmästare eller kommunstyrelseordförande.
Att jag avgränsar mig till kommunstyrelsens ordförande beror på att denna
normalt är den ledande politikern på lokal nivå i Sverige och dessutom
otvivelaktigt har en ledarroll i de svenska kommunerna (Holmberg, Henning
2003:137). Därför kommer jag inte att studera kommunfullmäktigeordföranden,
trots att denna person ofta benämns mayor utomlands. Den engelska titeln är
främst en svensk översättningskonvention.

2.3.2 Det lokala

Jag kommer främst att utgå från staden, eftersom det är borgmästarens och
kommunstyrelseordförandens officiella maktbas. Jag kommer dock att använda
mig av en bredare definition av staden än enbart området innanför stadsmurarna
där den lokala ledaren har sin befattning. Även kommuner och närregioner
kommer att beaktas. En orsak är att den lokala ledarens officiella maktsfär skiljer
sig åt i Europa. Ytterliggare en orsak är att tidigare studier om städers ökade
betydelse inte längre utgår från staden i dess strikta mening utan istället talar om
stads-regioner som de nya nyckelarenorna (Brenner 2004:3).

Tidigare forskning visar dessutom att den lokala ledarens arena har utvidgats
bortom stadsgränsen till att även innefatta dessa närregionen (Le Duff 1999:476).
Jan Hallberg förstärker denna bild genom att säga att:

… det gäller att man löser frågor, jobbar och agerar på ett större territorium,
samtidigt som man har sin legitima bas på ett mindre territorium. Så ser det ut idag

 Då jag är intresserad av att studera den lokala ledarens rolls förändring känns
det därför naturligt att beakta de nya territoriella gränserna för det lokala
ledarskapet. Även om jag av språkliga skäl ofta använder mig av termen stad.



6

2.4 Avgränsningar

Jag skriver i inledningen att jag studerar borgmästarens roll, dess förändringar
möjligheter och hinder. Jag kommer dock att avgränsa min studie till att behandla
den delen av borgmästarrollen som har förändrats i och med att den lokala nivån
har blivit en allt viktigare ekonomisk arena. Anledningen till att jag har valt att
främst studera borgmästarrollens förändring i samband med den ekonomiska
utvecklingens påverkan på platsen är att tidigare forskning funnit att ekonomisk
utveckling alltmer blivit den lokala politikens viktigaste mål. Ekonomisk
utveckling ses som enda möjligheten för fortsatt social utveckling och är därför
det övergripande målet för den lokala ledaren (Brenner 2004:204). Det är därför
främst rollen som ledare för en ny ekonomisk arena och de förändringar som det
inneburit som jag kommer studera. Genom att jag avgränsar mig till den
ekonomiska förändringens påverkan på borgmästarrollen behandlar jag inte
aspekten om borgmästarens möjlighet att bidra till en ökad demokratisering.

Jag avgränsar mig även till att enbart studera det lokala styret i Västeuropa
utifrån Boraz och Johns resonemang. De avgränsar sin undersökning till
Västeuropa eftersom länderna delar ett liknande historiskt arv, dessutom har
städer spelat en viktig roll under lång tid i historien och många länder har något
slag av välfärdssystem. (Boraz, John 2004: 108). Sammantaget menar de därför
att en jämförelse mellan länder som delar en gemensam historia och samtidigt
uppvisar utmärkande drag möjliggör att finna specifika influenser utan att vara
tvungen att diskutera mer generella politiska, ekonomiska, historiska och
kulturella faktorer.
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3 Teori

3.1 Governance

Jag kommer i min uppsats att utgå från ett governance-perspektiv. Inom
governance analyseras områden som ligger utanför det klassiska studieområdet
för offentligt styre, så som lagar och institutioner. Governance inriktar sig istället
på olika samarbetsformer och styret av olika sektorer, grupper och nätverk utanför
de formella institutionerna (Le Galès 2006:5).

Governance kan definieras som ett löst sammansatt mönster av offentligt
beslutsfattande baserat på lösa nätverk av individer i viktiga offentliga,
halvoffentliga och privata grupperingar på olika nivåer i samhället. Begreppet
innefattar idén om att offentliga beslut inte längre fattas i hierarkisk byråkrati utan
istället i långsiktiga förhållanden av nyckelindivider. De här nätverken är öppnare,
mer komplexa och ostabilare än den tidigare formen och förhandlingar.
Förtroendebyggande anses bättre beskriver det politiska livet än den stängda
formen av partistyrning, de byråkratiska procedurerna och den lokala elitens dolda
makt som tidigare beskrev det lokala styret. En särskild viktig punkt inom
governance är betonandet av de starka nätverk som finns mellan offentliga och
privata aktörer (John 2001:9). Det offentliga styrelsesättet anses idag därför allt
mer gått över från strikt institutionellt hierarkiskt styre till kontrakt och
partnerskapstyre.

Governance innefattar dock inte bara det mer nätverksbaserade styrsättet utan
hänvisar även till styrsättets kapacitet att lösa problem i en allt mer komplex
omgivning. Ingen enskild individ eller grupp kan längre tillförsäkra att den
offentliga policyn kommer att bli officiell och implementeras. Governance kan
därför definieras som en process för att koordinera aktörer, sociala grupper och
institutioner för att uppnå gemensamma mål. Trots ett ökat partnerskap med
privata aktörer anser dock Le Galès att initiativ- och kontrollkapaciteten i de allra
flesta fall kvarstår hos de politiska aktörerna i Europa. (2006:6). När det gäller
ekonomisk utveckling menar governance-teorin att politiska idéer alltid är
resultatet av kompromisser mellan aktörer, institutioner och politiska nivåer
(Pasquier, Simoulin, Weisbein 2007:126).

Intresset för governance uppstod i och med nationalstatens förändring. Då det
lokala styrets fick allt större autonomi när det gäller den interna organiseringen,
utförandet av service, verkställandet av politiken och ökad finansiell kontroll. (Le
Galès 1995:214).
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Det lokala styret är grundstommen i skapandet av styrmodeller under
governance liksom det lokala ledarskapet är en av de avgörande drivkrafterna
(Magnusson 2006:1). I denna typ av governancestyre med nätverkande och
informella möten blir borgmästaren en viktig aktör som har ett spektra av
förhandlingsmöjligheter från officiella möten till informella förhandlingar
(Wollmann 2004:163). Eller för att citera Stokers uttalande om ledarskap under
governance:

…leadership in these circumstances is not about seizing control of the state
machine: it is about building coalitions, developing networks and steering in a
complex environment (Stoker i Copus 2006:44).

Med ett sådant mångsidigt analysperspektiv som governance ges en möjlighet
att förstå skillnader i det lokala styrets anpassningsmöjligheter till nya problem
och svårigheter med att koordinera en så pass komplext helhet (Boraz 2003:132).

3.1.1 Regimteori

Governance-perspektivet ger en bra förklaring av hur de yttre förändringar som
har skett påverkar den lokala ledarens arbetssätt. För att bättre förstå mekanismen
bakom de nätverk som den lokala politiken allt mer styrs genom, enligt
governance-perspektivet, kan regimteorins ramverk lämpa sig väl. Regimteorin
har skapat ett ramverk för en analys som innefattar nyckelfunktioner i governance
och som behandlar det dubbla beroendet som finns mellan offentliga- och privata
krafter och ägnar sig åt samarbetet mellan dessa aktörer. Ramverket lämpar sig
särskilt väl särskilt i samband med maktrelationer. (Stoker 1995:54). Regimteorin
kan därför öka förståelsen för nätverken mellan offentliga och privata aktörer och
varför vissa aktörer har mer makt än andra. Jag anser att det även kan leda till
ökad förståelsen för olika lokaliteters utvecklingsmöjligheter då lokaliteten kan
tolkas som en maktfaktor i relationen mellan den lokala ledaren och näringslivet.

Stone definierar en regim som en informell men samtidigt stabil grupp av
aktörer som har tillträde till institutionella resurser. Ett informellt arrangemang
som omger och kompletterar den lokala myndighetens formella arbete och genom
vilket de offentliga avdelningarna och privata intressen fungerar tillsammans för
att skapa och utföra beslut (1989:4). Liksom inom governance anses att det lokala
styret måste samarbeta med icke-offentliga aktörer för att vara effektivt och att
samarbetet uppnås och bygger på förtroende, solidaritet, gemensamt stöd snarare
än på hierarki och förhandlingar.

Stone inkluderar inte bara företag i termen privata intressen men anledningen
till att företagsintressen oftast får högst uppmärksamhet är nödvändigheten av att
uppmuntra företagsinvesteringar för att kunna skapa ekonomisk utveckling till
staden. Företagens ekonomiska roll och de resurser de kontrollerar gör att de är
för viktiga för att uteslutas fullständigt ur regimer (Stone 1989:7). Företags
kontroll av investeringar som är centrala för social välfärd ger dem en
privilegierad position i förhållande till offentligt beslutsfattande
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Regimer förklarar hur den ojämna distributionen av resurser påverkar
politiken och vilken skillnad regimens formation skapar (Stone 1989:240).
Regimer är skapade av sammansättningen av de styrande, relationens natur mellan
de olika aktörerna och resurserna som de styrande tillför samarbetet. Regimteori
bygger därför på att vissa intressen har ett försprång när det kommer till
regimbyggande, nämligen de med systematisk makt och de med resurser över
beslutsmakten. Men för att kunna utnyttja sin makt måste de förvandla sin
position och kontroll över resurserna till effektiva och långlivade koalitioner.
(Stoker 1995:66). Forskning visar även att regimer i Europa främst uppkommer i
en kontext av stora, ekonomiskt inriktade städer (John 2001:60).

Regimteorin ger därför ett bra ramverk för att förstå de nätverk som de lokala
ledarna medverkar i och varför ekonomiskt tänkande och relationer med
näringslivet har ökat. Det är dock viktigt att poängtera att det inte bara finns en
modell av regimer. De kan ta olika former i olika kontexter utifrån karakteristiska
politiska och kulturella fenomen som påverkar skapandet av lokala nätverk
(Baldersheim 2006:42). Det kan därför vara en idé att samanföra governace-
perspektivet med regimteorin för att på så sätt få en bredare förståelse av de nya
maktrelationer som skapats inom governance.
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4 Förändrade yttre förutsättningar

4.1 Det lokalas ökade betydelse

De senaste trettio åren har de europeiska länderna förändrat sin organisering av
staten och dess välfärdssystem genom decentralisering och ökat lokalt och
regionalt inflytande. Förändringarna skedde på grund av den ökade internationella
konkurrensen från nya industriländer, nedgången för massindustrin med
massarbetslöshet som följd, de internationella finansiella kriserna, ekonomisk
globalisering och ökad europisk integration (Brenner 2004:163). Men
decentraliseringen var även ett medel för att effektivisera det lokala styret,
begränsa välfärdsbördan och för att föra besluten närmare folket. Enligt Brenner
har dessa förändringar inneburit att nationalstaten idag har mindre möjlighet att
påverka utvecklingen, vilket har skapat en maktförskjutning från nationell till
lokal nivå. Han menar att dagens tillväxtstrategier därför är mer inriktade på att
tillväxt skapas nedifrån, på lokal nivå, snarare än på nationell nivå (Brenner
2004:220).

Globaliseringen har inte inneburit att nationalstaten inte längre kan påverka
utvecklingen, men har gjort att relationen mellan olika nivåer har förändrats och
att politiska och ekonomiska beslut inte längre enbart tas på nationell nivå
(Brenner 2004:46). Även den Europeiska Unionen har haft stor påverkan på de
europeiska ländernas decentralisering. Utvecklingen av EU, särskilt genom sina
regionfonder, har öppnat för en ny politisk arena där det lokala utför en ny form
av territoriell politik, genom partnerskap med andra städer och regioner, och med
offentliga och privata sektorer (Goldsmith, Larsen 2004:121).

Den fria rörligheten av varor och kapital har haft stor påverkan på den globala
utvecklingen. Men kapitalets rörlighet gör inte att produktionen blir mindre
platsbunden då den fortfarande kräver fysisk lokalisering. Detta gör att det finns
ett samberoende mellan det lokala och företagen. Staden installerar infrastrukturen
och står för viss service som företaget är beroende av samtidigt som företagen
betalar skatt och skapar arbetstillfällen för kommunen (Le Duff 1999:14).
Städerna har således börjat tävla om att ha specifik och konkurrenskraftig
produktionskapacitet för att på så sätt locka till sig investerare och företag
(Brenner 2004:60). Det nya urbana styret är därför en avgörande katalysator,
verktyg och arena för förändringarna mellan de olika nationella nivåerna och det
talas allt oftare om en förändring från nationalstaten till stadsstaten. Den
ekonomiska globaliseringen har därför både uppmuntrat och tvingat städer och
regioner att fundera på sin plats och roll i den förändrade ekonomiska hierarkin
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(Goldsmith, Larsen 2004:121). De ekonomiska förändringarna gör även att
borgmästarna blir viktigare för att locka investeringar till sin stad (John
2001:143).

Den ökade lokala betydelsen har dock inte enbart varit till godo för den lokala
nivån då den även inneburit att skillnaderna mellan olika lokaliteter har förstärkts.
Det här beror på att de sociala, politiska och ekonomiska utvecklingen inte är
homogent fördelade inom olika länder, vilket skapar ojämn regional tillväxt
(Brenner 2004:14-16). Europa idag består därför av en mosaik av både intensiv
ekonomisk dynamik inom en grupp av viktiga och globalt sammanflätade städer,
regioner och industridistrikt och samtidigt av ökad stagnation och marginalisering
i de gamla industriområdena och outvecklade, perifera områden (Brenner
2004:258). Det leder till att en stad kan ha mer gemensamt med andra städer i
Europa än med städer inom det egna landet. Det här fenomenet tillsammans med
det faktum att många städer har infört nya modeller och former för det lokala
styret, som är mer inriktade mot EU och dess institutioner än av relationerna
mellan stat och stad, gör att det har börjat talas om en ny typ av Europastäder.
Forskning av Boraz och John visar dock att alla städer inte uppvisar dessa
europeiseringstendenser. Deras studie tillsammans med tidigare forskning av Le
Galès visar att det främst är i stora och medelstora städer, särskilt i de med anor
från 1400-1500 talet, som ledarskapet verkar vara påverkat av europeiseringen.
De mindre städerna däremot – en majoriteten av Europas städer – verkar inte vara
påverkade av europeiseringen (Boraz, John 2004:108-109). Det är utifrån deras
forskning därmed snarare en viss typ av städer som man kan ge prefixet
Europastad.

4.2 Institutionell förändring

Det anses ofta att det krävs en stark och visionär politisk ledare med
entreprenöranda för att den lokala nivån ska kunna anpassa sig väl till
globaliseringen, europeiseringen och de nya informellare arbetssätten. Många
anser dessutom att ett kollektivtstyre inte kan hantera de nya förutsättningarna
utan att det krävs en stark ledare då de institutionella reglerna förhindrar det
lokala ledarskapet från att förstärka makten och utveckla effektiva policys
(Wollmann 2004:157). En studie av Boraz och John visar att det i ett flertal länder
i Europa har skett institutionella förändringar som syftar till att förstärka det
lokala ledarskapet. Ett flertal länder, så som Norge, Tyskland Italien och England
har infört direktvalda borgmästare och länder som Frankrike och Spanien har
förstärkt de direktvaldas mandat (2004:107).

Förändringarna har sin grund i den ökade oron över den lokala ledningens
kapacitet att styra kommunen i ljuset av de ovan nämnda problemen och den
ökade finansiella krisen. Ytterligare en anledning är att förstärka demokratin med
direktval, för att parera invånarnas ifrågasättande av den representativa
demokratin och ökat politikerförakt. En direktvald borgmästare anses vara bättre
placerad och rustad för att klara av uppgiften att styra det lokala i en omgivning
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som består av konkurrerande intressen. När det inte längre finns några
kristallklara reformer blir den politiska ledarens vilja att implementera
förändringar allt viktigare (Haveri 2006:31).

De institutionella förändringarna har även införts för att öka den lokala
ledarens möjligheter att anpassa sig till de nya arbetssätten under governance,
eftersom de institutionella strukturerna, partorganisationen och den lokala
politiska kulturen har betydelse i skapandet av en viss typ av ledare (John
2001:152). Det har därför forskats mycket om de hinder som fortfarande kvarstår
– trots borgmästarreformerna – för att möjliggöra uppkomsten av starka och
drivkraftiga lokala ledare i Europa (Copus, Goldsmith, Larsen, John, Boraz,
Wollmann).

Enligt Wollmann är en nyckelfaktor för borgmästarens potential att denna
både har det politiska och det administrativa ledarskapet (2004:163). De norska
och engelska borgmästarreformerna anses otillräckliga i skapandet av en stark
borgmästare, eftersom mycket av beslutsfattandet fortfarande återfinns i
fullmäktigen (Goldsmith, Larsen 2004:125, Copus 2006:159).

Goldsmith och Larsen anser att det i ett land som Sverige, med ett kollektivt
styre, skapas andra förutsättningar för det lokala styret än i ett land med
borgmästare. Då den lokala politiken i Sverige ofta styrs av koalitioner går
mycket av arbetet åt att säkerställa att samarbetet fungerar bra. Det innebär att
lokalt ledarskap generellt utförs genom en kollektiv koalition snarare än på
individuell basis och att starka lokala ledare mer sällan framträder (Goldsmith,
Larsen 2004:123). Även Mouritzen och Svara anser att starkt ledarskap sällan
uppkommer i länder med kollektivt styre och att starkt ledarskap främst återfinns i
Frankrike i Europa. Deras studie visar dock att även de norska borgmästarna kan
påverka det politiska klimatet i staden, trots att de inte klassificeras i samma grupp
som det franska borgmästarsystemet (Mouritzen, Svara 2000:7).

Att bara undersöka de formella skillnaderna mellan olika typer av styre och
dess möjligheter skulle därför vara missvisande. Även Goldsmiths och Larsens
undersökning av Norge visar att borgmästarens influens sträcker sig utanför det
formella genom att de är territoriella representanter. Deras studie visar även att de
danska borgmästarna är inflytesrika aktörer trots att de inte är borgmästare i ordets
rätta bemärkelse, då de inte är direktvalda av folket (2004:126- 127). Wollmann är
inne på samma linje och anser att borgmästarsystemet och direktval är viktigt för
borgmästarens legitimitet och därmed handlingsförmåga, men att den viktigaste
resursen till handlande handlar om borgmästarens övertalningsförmåga, samspel
och nätverkande (2004:163). I alla länder förväntas den lokala ledaren även
tillförsäkra en strategi i policyinriktning och arbetet för samanhållningen av det
lokala så att alla arbetar för samma mål. (Goldsmith, Larsen 2004:123).

Även om erfarenheterna och institutionerna skiljer sig åt i Europa finns vissa
likheter mellan olika länder. De försöker motverka komplexiteten och
skillnaderna i städernas sociala och ekonomiska liv med en starkare modell av
lokalt ledarskap. Vidare är nya modeller och former mer inriktade mot EU och
dess institutioner än mot relationerna mellan stat och stad (Boraz, John 2004:108).
Goldsmith och Larsen skriver att globaliseringen och europeiseringen kan vara
faktorer som stärker och tvingar lokala ledare även i Sverige att anta en mer



13

extern och representativ roll för sin lokalitet, speciellt gentemot andra lokala
partners, lokaliteter och utländska partners. Även om de anser att starkt politiskt
ledarskap sällan uppkommer i Sverige (2004:124).
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5 Individens roll i det lokala styret

5.1 Individens ökade betydelse

Som jag nämnt tidigare hävdar allt fler forskare vikten av det lokala ledarskapet
när regioner, städer och kommuner konkurrerar på den globala nivån. Deras roll
blir att upprätthålla och förbättra den ekonomiska situation, och samtidigt
upprätthålla social trygghet (Goldsmith, Larsen 2004:121). Ledarskap blir
avgörande i det lokala styret eftersom det kan få individer och organisationer att
arbeta för samma mål i en fragmenterad och komplex omgivning. Enligt Borraz
och John är det lokala ledarskapet därför avgörande för att möjliggöra ett effektivt
och lyckat styre under governance (2004:106). Haveri är inne på samma linje då
han hävdar att förändringarna i det lokala styret, komplexiteten, paradoxerna och
osäkerheten gör att rationella ”clear-cutt-reformer” inte längre ger ett säkert
resultat. Därför menar Haveri att implementeringen av förändringar blir allt mer
beroende av de politiska ledarnas vilja för genomförande av reformer (2006:31).

Enligt John är det därför genom att studera den lokala ledarens personliga
egenskaper som det skapas en förståelse för dagens behov av ledare som är mer
”amerikanska” i sitt ledarskap. Vilket enligt John möjliggör ett karismatiskt men
praktiskt ledarskap (2001: 136).

5.2 Den lokala ledarens förändrade roll

5.2.1 Vikten av vara entreprenör och visionär

Decentraliseringen har inneburit att den lokala ledaren har fått en ny uppgift i att
finna nya resurser och även att denna måste anpassa styret till resurser från olika
nivåer. Det kan betyda starkare begränsningar för vissa lokala ledarens kapacitet,
men kan samtidigt skapa nya tillfällen för andra att välja sina samarbetspartners
och att bilda nya koalitioner, nätverk och institutioner. Det gör enligt Boraz och
John att det, även inom de länder där borgmästarreformerna inte gett mycket ökad
makt i praktiken, finns individer som har möjligheten att skapa auktoritet och
kapacitet att agerar (2004:118). Ökningen av den lokala ledarens expertismakt och
dennas fäste i olika nätverk möjliggör en anpassning till den nya rollen som
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politisk entreprenör. Utan att negligera de traditionella lösningarna förväntas
borgmästarna därför även att styra alltmer innovativt.

Detta är en utveckling man ser på flera håll i Europa. Utvecklingen i Frankrike
går enligt Le Duff alltmer ifrån en borgmästare som ska verkställa precisa regler
till att vara en bedömare som genom sin subjektivitet ska avgöra det allmänna
bästa (Le Duff 1999:33). För tjugo är sedan var en bra borgmästaren någon som
hade tillgång till bra statliga åtgärdersprogram, idag är det istället en person som
kan analysera ett problem, formulera en lösning och konstruera allianser för att
lösa det (Lorrain 1993:292). Det blir därför allt viktigare att den lokala ledaren
agerar som entreprenör och visionär. Särskilt med tanke på att borgmästaren
befinner sig i en situation där denna är anförtrodd att representera staden och dess
identitet, samtidigt som denna måste se helheten i externa politiska relationer och
försvara stadens intressen (Guirriec 1994:26). Dagens lokala ledare har därför
blivit mer profilerande och dynamiska än tidigare. Många lokala politiker försöker
att vara karismatiska och att profilera sig genom nya infrastrukturprojekt. De
försöker vara lokala ”boosters” för stadens ekonomiska utveckling och utveckla
policys och initiativ som samtidigt ska tilltala invånarna och företagsledare
(Borraz, John 2004:7-8). Även i Granholm och Hennings studie framhålls
ledarskapskvaliteterna som avgörande för kommunpolitikernas framgång.
Undersökningen visar att flera av de svenska kommunalstyrelseordförandena
upplevde sig som entreprenör och förhandlare (Henning, Holmberg (red)
2003:141).

5.2.2 En personlighet som attraherar alla

Clark anser att det har skett en förändring i politiken som har gjort att höger-
vänsterskalan har förlorat i betydelse. De nya mer skiftande intressena och nya
influenser gör att borgmästaren måste vända sig till nya grupper och använda sig
av en bredare agenda och samtidigt inte störa marknadsmekanismerna. Mer än
någonsin försöker lokala politiker vidga agendan, skapa relationer med
näringslivet och introducera nya policys samtidigt som de försöker tillgodo se de
traditionella väljargruppens stöd. De har lärt sig att det gamla sättet att bedriva
politik på, inom de politiska partierna, inte längre fungerar lika bra och att de
istället måste bygga koalitioner utanför sina politiska partier. Mycket handlar om
ledarens kapacitet att påverka bortom partipolitiken och om att ha en direkt
relation till medborgarna (Boraz, John 2004:116). Borgmästaren måste kunna
skapa mening åt handlingen, föreslå lösningar och handlingsplaner och skapa en
koppling till aktörers identitet och intressen (Boraz, John 2004:111-112).
Personliga motiv och stil blir därför allt viktigare för att lyckas då personlighet
blir allt viktigare för att mobilisera och förhandla om stöd till olika strategier.

Boraz och Johns studie visar att denna utveckling även återfinns i länder utan
traditionellt borgmästarstyre så som länderna i norden, Tyskland och England. De
anger vidare att dessa länder går mot en alltmer personifierad lokal politik där
politiker alltmer distanserar sig från partipolitiken. Den lokala ledaren blir allt
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oftare mer karismatiska i den nordiska lokalpolitiken och försöker finna nya
politiska resurser för att förvärva sig makt (2004:117).

5.2.3 Rollen som ekonomisk aktör

Den ekonomiska utvecklingen i en stad är idag sammanflätad med den lokala
ledarens funktioner. Den politiska ledaren är en nyckelfigur som befinner sig i
mitten av besluten, dels genom sin officiella auktoritet, men även på grund av sitt
medverkande i olika nätverk. Den lokala ledaren kan därmed konstruera sin makt
runt sin kapacitet att påverka det politiska och administrativa systemet, till vilket
det finns begränsat tillträde på lokal nivå (Chlous-Ducharme 1999:488).
Tillsammans med sammansmältningen av ekonomisk utveckling och urbanism
förstärker detta borgmästarens roll ytterligare. Denna samexistens av politisk och
ekonomisk makt inom samma sfär har dessutom påverkat omterritorialiseringen
av politiken och förändrat det traditionella politiska spelet (Le Duff 1999:602).

Le Duffs studie av Frankrike visar att det har skett en stor förändring av de
franska borgmästarnas uppfattning om sin roll som ekonomisk aktör.
Undersökningen visar att ekonomisk utveckling inte alltid har varit den franska
borgmästarens viktigaste fråga men att det idag är deras högsta prioritet. Det har
till och med blivit allt vanligare att tala om en kommun som ett ”mångsidigt
företag” där borgmästarna ser sig som ”chef över företaget” (1999:32).

5.3 Samma ledarskapsroll överallt?

Genomgången av den lokala ledarens förändrade roll uppvisar liknande mönster i
de europeiska länderna, trots olika reformer och institutionella system. Trots att
det här bara är tendenser är det intressant att fråga sig om detta betyder att det bara
finns utrymme för en enda typ av lokal ledare i Europa idag?

En fransk studie tyder på att så inte är fallet. Undersökningen visar att det
finns skillnader inom landet och anger dessutom att det finns olika
ledarskapskulturer bland de franska borgmästarna. De två extremerna är
”utvecklar- borgmästaren” och budbärar- borgmästaren”. Skillnaden mellan dessa
kan sägas vara att den först nämnda representerar en ny typ av borgmästare som
ökar infrastruktur- och utvecklingsprojekten och ägnar sig åt ett ekonomiskt styre.
De närmar sig snarare arbetsgivarna än arbetstagarna. ”Budbärar- borgmästaren å
andra sidan står närmare arbetstagarna och förlitar sig fortfarande på statliga och
regionala medel. ”Utvecklaren” anses vara en social innovatör som försöker skapa
en relation mellan den ekonomiska och sociala utvecklingen. En sådan
borgmästare är enligt Le Duff en ”booster” som förenklar projekt i sin stad
(1999:10-11).

Den franska studien tyder därför på att även om det finns en ny typ av
borgmästarroll så har inte en fullständig förändring av de franska borgmästarna
skett. Det skulle även kunna vara fallet i Sverige då olika studier pekar åt olika
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håll. Granholm och Hennings studie hävdar att det finns ledare i den svenska
lokalpolitiken som upplever sig som den nya typen av entreprenörsledare
(2003:141). Samtidigt pekar Goldsmiths och Larsens studie på att ringa
ledarskapsförändringar har skett i Sverige (2004:121). Mina undersökningar pekar
i samma riktning då Helmfrid och Hallberg ger väldigt olika intryck både i
framtoning och åsikter om ledarskapets roll och arbetssätt. Hallberg arbetar aktivt
med näringslivet genom personliga kontakter med de stora företagens
verkställande direktörer, genom företagsbesök och genom sitt arbete inom en rad
olika styrelser3. Han betonar starkt individens betydelse och vikten av att aktivt
arbeta för att sälja in Göteborg till potentiella nyetableringar. Även Helmfrid anser
att kontakten med näringslivet är viktigt, men anser samtidigt att det i Lund inte
går att vikta betydelsen mellan näringslivet, universitetet, universitetssjukhuset
och regementet. Han vill inte beskriva sig själv som entreprenör och anser inte
heller att det bör vara den viktigaste egenskapen hos en lokal ledare.

”I Helsingborg hittade man på något nytt varje halvår och sen var det borta på
något sätt. Det blir ingen kontinuitet och i en kommun behöver man kontinuitet.
Entreprenörandan att förändra verksamheten ska främst finnas ute. Ja, man ska vara
entreprenör, men det ska inte vara den egenskapen som är starkast”.

Jag definierar bägge som ”utvecklare” men anser ändå att det finns stor
skillnad mellan de bådas ledarskapsroll. Hallberg framstår mer som entreprenör,
visionär och ekonomisk aktör än Helmfrid. En orsak skulle kunna vara att
Hallberg befinner sig i opposition och därmed har mer att vinna på att framställa
sig som drivande. Det skulle jämväl kunna tyda på att ledarskapsrollen utvecklas
olika även i Sverige.

                                                                                                                                                        

3 Bland annat: AB Framtiden, GöteborgsOperan, Business Region Göteborg, NUAB, Cityflygplatsen
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6 Arbete genom nätverk

6.1 Nätverks ökade betydelse

Huvuduppgiften i det lokala ledarskapet är att få det lokala styret och andra
institutioner att arbeta ihop för att hantera de svårigheter som finns i det lokala
samhället. I en kontext där gränserna mellan det offentliga och privata blir allt mer
uppluckrat och där det krävs en ökad flexibilitet för att lösa problem blir därför
den politiska ledarens möjlighet att skapa och upprätthålla koalitioner och
partnerskap avgörande för resultatet (Goldsmith, Larsen 2004:122). Genom att
samarbeta med det lokala näringslivet anses den lokala ledaren kunna finna
lösningar, verka som medlare och förenkla relationer och tillgångar mellan
näringslivet och den offentliga verksamheten (Le Duff 1999:15). Den politiska
ledaren ingår därför allt oftare som en aktör och medverkare i olika viktiga
nätverk, som innefattar ett allt större geografiskt område (Le Duff 1999:586).

Den individuella aspekten är självklart viktig i nätverk och särskilt på
lokalnivå, där relationen mellan de olika institutionerna är mer uppenbar än på
nationellnivå. (Le Galès 1995:212). Arbete genom nätverk är något som finns
inom alla länder i Europa enligt Boraz och Johns studie. De visar att det även i
norra Europa handlar mycket om nätverkande och styrning genom förhandlingar
och samarbeten. De lokala ledarna i dessa länder använder sig av nya politiska
resurser för att upprätthålla sin nya legitimitet, och handlar genom en allt mer
personliga bas (2004:118). Det här bekräftas även av Jan Hallberg

”Jag rör mig i näringslivet. Nu kommer jag från näringslivet så jag hade mycket
gratis när jag kom hit. Men jag besöker regelbundet ett antal forum där näringslivet
träffas… Vilket betyder att det finns personkontakter. Så om någonting händer eller,
eller om man känner en anledning, så är det bara att lyfta på luren och ringa”.

6.1.1 En studie av lokala nätverk i Frankrike

En fransk borgmästare befinner sig vanligtvis i centrum för ett antal nätverk av
politisk, administrativ, ekonomisk eller social karaktär. Offentligt styre anses
dessutom till stor del vara ett resultat av en samverkan, mer eller mindre
institutionaliserad, mellan offentliga och privata aktörer (Le Galès 1995:222). Det
starka lokalstyret i Frankrike ger därtill borgmästaren möjlighet att förstärka sin
auktoritet genom att även vara direktör i olika nyinrättade institutioner (Boraz,
John 2006:103). De franska borgmästarna medverkar därmed generellt sett i olika



19

nätverk, där de dessutom ofta har en stark ställning. Ett antal studier av
borgmästarnas möjligheter att arbeta aktivt tillsammans med de lokala företagen i
(främst) mindre städers visar dock även på svårigheter i etablerandet av nätverk.

En studie gjord 1999 av borgmästarens roll för att minska arbetslösheten visar
att de intervjuade borgmästarna4 ansåg att partnerskap mellan den lokala politiska
makten och företag på lokalnivå var en av de viktigaste strategierna (Le Duff
1999:2). Ett antal borgmästare i undersökningen definierar sin relation med
företagen som väl fungerande och enkelt. Det stora antalet svarade dock att de
enbart hade kontakt med företagen då dessa behövde hjälp att lösa praktiska
problem. Studien visar att det kan vara svårt att etablera en bra kontakt med
näringslivet då ett antal borgmästare hävdade att näringslivet såg på samarbetet
med skepticism (Le Duff 1999:15).  Alla borgmästare var dock intresserade av att
förbättra relationen med stadens företag. För att möjliggöra detta nämnde de olika
mer eller mindre formella möjligheter, att exempelvis företagsanslutningar och
ekonomiska frukostmöten skulle kunna leda till djupare samarbete och möjliga
nätverk. Flera kommuner hade även skapat en strategi för att förbättra stadens
image, dess synlighet och strategier gentemot företagen (Le Duff 1999:14).

En annan fransk studie visar dock att många franska borgmästare inte främst
tänker i termer av nätverksbyggande då de refererar till ekonomisk utveckling.
Många hänvisar istället till statliga medel och redskap som viktiga för att
möjliggör utveckling (Pasquier, Simoulin, Weisbein 2007:122).

I en undersökning från 19975 svarade 47 procent av borgmästarna att de enbart
kontaktar de lokala företagen och då snarast i en försvarande logik. Å andra sidan
hade nästan tre av tio borgmästare i undersökningen anpassat sig till en mer
offensiv profil genom att rikta sig till företag utanför kommunen för att locka dem
till sig (Le Duff 1999:633). Sammantaget visar undersökningen att graden av
kontakt med företag utanför kommun verkar vara beroende av stadens storlek. Ju
större stad desto större vikt verkar borgmästaren fästa vid företag utanför
kommunen. Detta kan förklaras med att ju viktigare kommunen är, desto större
chans har den att skapa en viktig ekonomisk zon. Tvärtom var städer av
medelstorlek, ofta periferi kommuner, mindre intresserade av att etablera
kontakter med företag utanför kommunen (Le Duff 1999: 633).

Borgmästarens möjlighet att verka i nätverk och att samarbeta med
näringslivet verkar dessutom ha flera olika begränsningar. Faktorer som timing,
stadens kontext, borgmästarens personlighet och typen av företag som finns i
staden verkar även vara väsentlig i nätverksbyggandet. Även borgmästarens
utbildning och tidigare sysselsättning verkar spela en viktig roll. De borgmästare
som hade ett förflutet inom näringslivet eller fackföreningsrörelsen uppvisade
närmare kontakter med de lokala företagen och hade en starkare legitimitet inför
dessa. Den partipolitiska färgen verkade enligt undersökningen dock inte ha
någon särskild betydelse för borgmästarnas samarbete med näringslivet.
Borgmästarens personlighet spelar även den en viktig roll för kapaciteten att vara

                                                                                                                                                        

4 22 borgmästare och 8 högt uppsatta lokalpolitiker i Frankrike. Varierande kommunstorlek varierade
5 400 borgmästare i kommuner med över 20.000 invånare, undantaget Paris
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innovativ i skapandet av kontakter med företagen och att vara drivande motor i
stadens utveckling (Le Duff 1999:17).

6.1.2 Förändringar av det kumulativa mandatets betydelse i Frankrike

De franska borgmästarna fick tidigare mycket av sin legitimitet från tillgången till
den centrala makten. De arbetade ofta som en slags mäklare mellan lokala och
nationella aktörer och var dessutom ofta viktiga nationella politiker samtidigt som
borgmästare. I teorin representerades de lokala intressena väl i detta system då
borgmästaren använde sig av sina personliga kontakter för att stärka stadens
intressen gentemot det styrande nationella regeringen. Borgmästaren var en synlig
symbol för både lokala och nationella intressen och hade motsvarande makt
(Boraz, John 2004:109-110). Eftersom borgmästaren från en stor fransk stad
nästan alltid även var politiker på nationell nivå, vilket innebar en tillgång till
nationella beslut, innebar det dubbla mandatet att borgmästarens makt på
lokalnivå förstärktes (Le Galès 1995:222). Georges Lombard som var
borgmästare i Brest under 1970-talet har själv beskrivit det dubbla mandatet, som
borgmästare och som riksdagsledamot, som förklaringen till hans möjlighet att
installera en technopole i Brest. Det var faktorn att han hade möjligheten att skapa
relationer med ministrar, högt uppsatta tjänstemän och med industriledare som
den dubbla befogenheten gav tillträde till genom nationella beslut och närhet till
de mest inflytelserika personerna som var avgörande (Chlous-Ducharme
1999:484).

Det finns dock tendenser som pekar mot att det kumulativa mandatet kanske
är på väg att minska i betydelse. Enligt Le Galès har flera viktiga aktörer
uppkommit på lokal nivå som inte existerade tidigare, vilket gör att borgmästaren
inte längre är ensam om makten (Le Galès 1995). Även enligt Boraz och John har
borgmästarrollen i Frankrike förändrats då borgmästarna numera måste kunna
agera från och genom det lokala, eftersom det har blivit en viktigare arena
(2006:103).

Boraz anser dessutom att studier av det lokala ledarskapet i Frankrike måste
förändras och inte bara fokusera på borgmästaren utan istället även på den
styrande gruppen. Att det handlar om att analysera borgmästarens plats i ljuset av
relationerna denna har med de andra biträdande (adjoints) i fullmäktigen
(2003:130). Andra aktörer har också möjlighet att påverka, som politiker,
tjänstemän, associerade och företagare, eftersom de har resurser som ger dem
handlingsmöjligheter (Boraz 2003:132). För att förstå det lokala ledarskapet anser
han därför att det snarare krävs en analys av mekanismerna genom vilka
borgmästaren grundar sin auktoritet över staden istället för än överdriven
fokusering på den enskilda borgmästaren (Boraz 2006:106). Ett starkt ledarskap
behöver därför inte betyda ett mer individuellt styre utan kan lika väl skapa ett
mer pluralistiskt ledarskap för att hantera den alltmer komplexa och olikartade
lokala kontexten. I vissa fall kan en lokal ledare kanske få mer makt genom att ha
kapaciteten att skapa ett kollektivt beslutsfattande (Boraz, John 2004:112).
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Min tolkning är att vi ser ett skifte i hur den lokala makten kan studeras, tolkas
och användas. Genom decentraliseringen stärktes den lokala makten och
medförde även att lokala nätverk och aktörer blev allt viktigare. Tidigare, då
centrala beslut i större utsträckning styrde städerna, var det kumulativa mandatet
och borgmästarens goda kontakter på nationell nivå viktigare för att kunna
påverka stadens utveckling. Eftersom borgmästarens kontakter på central nivå var
viktiga förklarar det varför fokusering på borgmästaren var enda studieobjekt i
staden. Idag blir istället lokala nätverk allt viktigare eftersom den ekonomiska
utvecklingen alltmer sker i städerna. Att borgmästaren medverkar i lokala nätverk
och med lokala företagsledare kan därför bli viktigare för den lokala utvecklingen
än att enbart medverka i nationella nätverk. Eberlein hävdar dessutom att det
dubbla mandatet kan vara ett hinder för den lokala utvecklingen. Hans studie över
Montpellier och Rennes technopole6 visar att utvecklingen i Rennes gick
långsammare eftersom borgmästare där även var politiker på nationell nivå. Att
Rennes borgmästare var tvungen att dela upp sin tid mellan de olika nivåerna är
enligt Eberlein en förklaring till de olika utvecklingsrytmerna (1996:351).

                                                                                                                                                        

6 Ett utvecklings och forskningscenter för nyteknologi
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7 Hinder och möjligheter

7.1 Yttre faktorers påverkan på ledarrollen

Jag har i avsnittet om de franska nätverken redan berört många av de hinder som
påverkar borgmästarens roll och dess handlingsmöjligheter. I det här kapitlet ska
jag närmare diskutera de hinder och möjligheter som påverkar den lokala ledarens
roll och dennas kapacitet.

Jag har tidigare visat att dagens lokala ledare fungerar i en allt mer komplex
omgivning där de måste arbeta genom nätverk med en rad olika aktörer.
Innehållet i samarbetet bestämmas av de specifika behov och brister som finns i
kommunen. Det tar i beaktning de potentiella fördelarna, nackdelarna,
möjligheterna och hindren som området har vad gäller infrastruktur och socialt
kapital (Magnusson 2006:10). Dessa olika former av samarbeten är därför ständigt
föränderliga och det politiska ledarskapet måste således förvänta sig ständigt
instabila privata intressen. Det gäller såväl deras påverkan och behov av offentliga
resurser som deras medverkan och samarbete (Négrier 2006:74).

Praktiska problem för det lokala ledarskapets dagordning och des form
bestäms därför mycket av kommunens politiska kultur och lokalitetens sociala,
ekonomiska och geografiska profil. Négrier anser dessutom att den lokala
ledarens karisma spelar en viktig roll för hur mycket denna kan påverka stadens
utvecklings möjligheter då maktstrukturerna på lokalnivå är ojämna (2005:173).
Den lokala ledarens karisma kan även ha betydelse för dess legitimitet eftersom
denna inte enbart styr genom det juridiska mandatet utan även genom sin
popularitet. Möjligheten för den politiska ledaren att hantera dessa föränderliga
omständigheter och utnyttja de lokala och personliga fördelarna blir därför
fundamentalt. Sambandet mellan ledarskapet och platsen kan därmed både anses
vara ett hinder och en tillgång (Daloz, Montané 2006:106, Le Galès 1995:222).

7.1.1 Den lokala platsens storlek, lokalisering och näringsliv

Det lokala ledarskapet påverkas idag mycket av de nya förutsättningarna som
stadens ökade betydelse och företagens rörlighet medför. En stads relation till den
regionala, nationella och även internationella ekonomin påverkar starkt det lokala
medverkandet och beslutsfattandet (Judd 2000:958). Det finns därför en klar
koppling mellan stadens storlek, lokalisering, näringsliv och borgmästarens roll
och möjligheter. En fransk studie visar exempelvis att detta har stor betydelse för
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borgmästarens möjlighet att påverka arbetslösheten. En borgmästare i en centrum-
stad har större möjligheter att påverka utvecklingen i sin stad än en borgmästare i
en stad i periferin (Le Duff 1999:16).

En viktig anledning är att metropoler, centrumregioner och knutpunktsstäder i
nationella regioner har avgörande fördelar, så som en stor andel välutbildad
arbetskraft och en strategisk placering inom kommunikations och transportnätverk
(Brenner 2004:180). De här områdena har en större konkurrenskraft eftersom de
har mer att erbjuda både företag och invånare, vilket även påverkar ledarskapets
möjligheter (Négrier 2006:73). På så sätt koncentreras utveckling till centrum-
områdena där borgmästarna får komparativa fördelar gentemot städer i periferin.
De företag som redan tidigare finns i kommunen fungerar därefter som en magnet
för nyinvestering. En intervjuad företagsledare i en av de franska studierna styrker
denna uppfattning genom sitt uttalande att:

”…inget företag kommer fatta ett beslut om att installera sig i en stad bara på grund
av stadens stränder eller gastronomiska rykte. Men alla företagsledningar vet att det
är lättare att locka till sig duktig personal i en region som kan erbjud ett stort
kulturellt utbud eller skidbackar snarare än i liten sömnig stad” (Le Duff 1999:662).

Vinsten som företaget förväntar sig ska komma av att lokalisera sig i en viss
stad är dess image, en attraktiv omgivning och stadens service. Dessutom är den
personifierade servicen som staden erbjuder det enskilda företaget för att de ska
vara intresserade av att installera sig just där viktigt (Négrier 2005:163). Om det
finns stora kända företag i staden lockar den till sig både fler investerare och
individer. Städer kan därför tänka sig att hjälpa företagen vid installering eftersom
de tror sig vinna på företagsinstalleringen i längden. Det som gör att externa
företag anses så viktiga är att kapitalet som behövs för att uppnå de lokal
visionerna ofta inte är lokalt eller regionalt, utan allt oftare multinationellt och
globalt. Vilket gör att det lokala allt mer blir beroende av externa medel för att
kunna förverkliga dessa visioner (Goldsmith, Larsen 2004:122).

Enligt de franska borgmästarna så spelar även typen av företag en viktig roll
när det gällde utbytets natur eftersom företagets natur avgör deras behov av den
infrastruktur och service som staden kan förse dem. Vilket därmed även avgör de
fördelarna som staden har för att attrahera en viss typ av företag. De utfrågade
borgmästarna ansåg dessutom att relationen till företagsfilialer i kommunen ofta
var problematiska eftersom de var helt maktlösa för moderbolagets beslut. Även
företagens storlek hade betydelse då det avgjorde hur känsliga de är för
skattetrycket och även för deras hållning gentemot borgmästaren (Le Duff
1999:17).

Judd och Parkinson kom fram till att stadens tidigare erfarenheter likaså spelar
en viktig roll (2000:958). Stadens politisk- ekonomiska omgivningen etablerar
vissa parametrar för det lokala styrsystemet och för de beslut som lokala ledare
gör. Städers reagerar olika på dessa påverkningar, och dessa påverkningar i sin
tur, skapar hinder för stadens val och påverkar även de politiska arrangemangen
som uppstår inom staden (ibid).

Det enda sättet för borgmästaren att skapa fler arbetstillfällen i sin stad enligt
en av de franska studierna är därför att anamma en utvecklingsstrategi som tar
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hänsyn till stadens storlek, lokalisering och möjligheter (Le Duff 1999:669). Det
är det som gör att stadens storlek och plats inte bara är ett hinder utan även kan
vara en möjlighet och det är en anledning till att det innovativa ledarskapets
betydelse har ökat och skapat en förändring för ledarskapsrollen. En lokal ledare
som har mång- positionerade resurser och som har möjligheten att förenkla det
lokala spelet kan därmed dominera en stad (Négrier 2006:73).

 De här starka, visionära politiska ledarna med entreprenöranda är dock enligt
Goldsmith och Larsen undersökning inte lika vanliga i Norden. Enligt dem kan
storleken och lokaliteten vara en anledning till att ledarskapsförändringarna är
mindre markanta i Norden. Det lokala styret i Sverige är fortfarande litet, med ett
genomsnittsantal på 30.000 invånare per stad, ofta ruralt och är även de stora
städerna fortfarande främst inriktade på välfärdsservice (2004:132). Även
städernas periferi position och det sena anslutandet till EU anses vara en möjlig
anledning till att ledarskapet har påverkats mindre av förändringarna. De anser
dock att det finns undantag i ett fåtal större städer (2004:121).

Studien av Frankrike pekar dock på att det här är ett fenomen som stämmer in
även på borgmästarna i Frankrike. Ledarskapet har främst förändrats i de stora
städerna där borgmästaren har möjlighet att utnyttja de nya verktygen som skapats
i och med att det lokala har fått ökad betydelse. Även de studier av Boraz, John
och Le Galès som visar på att europeiseringen främst har skett i ett fåtal av
Europas större städer pekar i samma riktning (Boraz, John 2004:108).

7.2 Utvecklingsstrategier som en möjlighet för den
lokala ledaren att påverka stadens utveckling

När problem uppstår efterfrågas en ledare, skriver Stone. Denna ledare ska vara
någon med visioner, någon som har en plan för hur problemet kan lösas
(1995:98). Det här är en av anledningarna till trenden att förstärka ledarskapet då
man hoppas på att denna person kan skapa en vändning från utgångspunkten och
ett avbrott på rådande utveckling. Som jag visat ovan har det lokalas betydelse
ökat och territoriell konkurrenskraftighet har därför blivit ett viktigt ämne för
lokala policyskapare och politiker.

 Det är ekonomisk och social utveckling av staden som är målet och
borgmästarens roll verkar vara att vara visionär och entreprenör, som kommer på
och driver igenom utvecklingsstrategierna. Det grundläggande i lokala policys är
det huvudsakliga målet att skapa ekonomisk konkurrenskraftighet för ett specifikt
område i relation till de bredare övernationella kapitalflödet (Brenner 2004:203).
Det betyder inte att social utjämning har försvunnit från den lokala dagordningen.
Men det har ofta underordnats utvecklings och entreprenörstrategier eftersom det
är ekonomisk utveckling som antas generera den sociala välfärden. Den här leder
till krav på den lokala ledaren att få sin stad att röra på sig, att utvecklas. Det finns
därför ett behov av att skapa strategier och att prioritera markexploatering och
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ekonomisk utveckling framför intresset för de fattigare områdena i staden (Boraz,
John 2004:116).

Genom att studera Montpellier kan man få en ökad förståelse för vilken
betydelse den lokala ledaren och dennas utvecklingsstrategier verkligen kan ha på
staden. Montpellier förändrades på 25 år från att vara Frankrikes 22:a största stad
till att vara den 8:e största. Mycket av grunderna till den utvecklingen tillskrivs
den tidigare borgmästaren Georges Frêche och de utvecklingsstrategier som
lanserades under hans mandattid7 (Polack 2000:177). Basen i all offentlig
inblandning och även målen var enligt en studie uppbyggda runt ett
entreprenörstänkande som lyfte fram affärsandan och marknadsvärdena. Grunden
fanns i en pragmatism som möjliggjorde anpassningar av målen vid förändrade
förutsättningar (Nay 1994:52). Strategin var att sammanlänka en Silicon Valley-
modell med en bild av en stad med medelhavskultur med tillhörande miljö och
väder (Polack 2000:88).

Eftersom den lokala ledaren inte har någon möjlighet att direkt påverka
företagen krävs en strategi som tilltalar näringslivet. För att på så sätt indirekt
påverka företagens beslut och därmed möjliggöra en ekonomisk- och
socialutveckling (Falzon 1996:100). När det gäller potentiell nyetablering från
näringslivets sida är timing viktigt och det gäller att reagera snabbt på
näringslivets initiativ. En chef i regionstyrelsen i Bourgogne beskriver relationen
mellan företag och politiker som en ojämn förbindelse där politikernas roll består i
att erbjuda företagen det bästa möjliga anbudet.

”Det som är viktigt för oss är därför att vi kan erbjuda förslag som passar på
företagets kriterier, om inte så kommer företaget i vilket fall som helst inte att
lokalisera sin verksamhet hos oss” (Pasquier, Simoulin, Weisbein 2007:123).

I Montpellier använde de sig istället av en mer aktiv strategi för att locka till
sig företag. Montpelliers dåvarande borgmästare Frêche uttryckte att:

’Det handlar om att radikalt förändra våra vanor och inte längre passivt vänta på
att ett nytt företag ska komma och installera sig, utan snarare att gå dem till mötes,
att åka och ”sälja” Montpellier till potentiella investerare’ (Montpellier Nontre Ville,
januari 1983).

Strategin gick ut på att uppvakta företagsledare men även genom
reklamkampanjer för staden i nationell och internationell press för att locka
företag till Montpellier. Kommunikation var en strategi för att skapa ett klimat av
förtroende för att hjälpa företag att installera sig i staden. (Polack 2000:177).

Den här strategin att marknadsföra staden ser vi nu även i Sverige. Hallberg
betonar att politiska beslut och åtgärder blir alltmer betydelsefulla för
tillväxttakten och utformningen av staden och att Göteborg därför aktivt
marknadsför sig.

                                                                                                                                                        

7 George Frêche var borgmästare i Montpellier mellan 1977- 2004 för Parti Socialiste.
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”… vi är snabba när det kommer någonting. Men vi är också ute och ’prick
skjuter’ en del. Kanske inte direkt genom att ta kontakt, utan att visa upp oss. Vi
finns med på Detroit-mässan med seminarium och visar oss och pratar med de
amerikanska företagen… Och nu när vi är ute med Ostindiefararen i Kina så handlar
det ju också om, till viss del, att sprida intresse för Sverige, men särskilt för
Göteborg som etableringsort”

Även Lund medverkar på mässor8 men enligt Helmfrid har staden traditionellt
sett varit dålig på att marknadsföra sig och är i behov av förbättring.

”… jag tror att vi måste bli mycket bättre. Jag hoppas att om de 3,5 åren då den
här mandatperioden är slut, ska det vara bättre. Det är någonting jag tror att vi är
eniga om. På något sätt ligger det också i att det har varit fult att skryta. Man har haft
en slags negativ marknadsföring. Vi har haft en näringslivschef som i uttalanden sa
att ’ ja, men vi är inte så intresserade av näringslivet’”.

Enligt Helmfrid är det dessutom viktigt att inte bara sträva efter att locka nya
företag till Lund. Han anser istället att det viktigaste är att koncentrera sig på att
vårda de företag som finns i staden.

                                                                                                                                                        

8 Cannes fastighetsmässa om fastighetsinvesteringar
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8 Avslutande diskussion

8.1 Den nya lokala ledarrollen

Stadens ökade betydelse har påverkat ledarskapsrollen, som därigenom har fått
allt mer ansvar, resurser och makt. Den lokala ledarens roll har förändrats och
anses numera allt viktigare. Det efterfrågas idag en person som är utåtriktad och
som har möjlighet att anpassa sig till föränderliga omständigheter. Den lokala
ledaren förväntas allt mer vara en entreprenör och medlare och det partipolitiska i
rollen har tonats ner. Främst är det annars arbetssätten som har förändrats, viket i
sin tur har påverkat de egenskaper som efterfrågas. I rollen innefattas att vara
drivande och att arbeta aktivt med strategier och policys för att utveckla staden.
Den lokala ledaren ska fungera i lokala nätverk, vilka även anses allt viktigare,
och samarbetet med näringslivet har ökat både i betydelse och i omfång.

De här förändringarna återfinns i alla länder i Europa. I Frankrike verkar dem
dessutom ha skapat två ytterliggare förändringar. Stadens ökade betydelse kan
leda till nya styrmönster för borgmästarna då det finns tendenser för att det
kumulativa mandatets betydelse minskar. Enligt Boraz och John kan de franska
borgmästarna även få stärkt makt genom att det kollektiva beslutsfattandet ökar
när staden blir viktigare.

Ledarskapsförändringarna gör även att individens betydelse anses ha ökat i
ledarskapsrollen även i de länder som har kollektivt styre. Utifrån mina intervjuer
förefaller även de övriga ovan nämnda ledarskapsförändringarna återfinnas i
Sverige. Det finns dessutom ett antal kända lokala politiker som borde kunna
benämns ”starka ledare” även i Sverige, som exempelvis Göran Johansson i
Göteborg och Ilmar Reepalu i Malmö. Detta går att betrakta som uttryck för att
det kollektiva styret inte förhindrar att den nya typen av ledare uppkommer.
Kanske är det så att Goldsmith och Larsen helt enkelt har förbisett att dessa
ledarskapsförändringar även kan ske inom ett kollektivt styre. Möjligen beror det
på att ledarskapets roll traditionellt sätt inte uppmärksammas i Sverige, vilket
skulle kunna leda till att forskare har varit mindre observanta mot förändringarna.
Mina intervjuer har givit mig en möjlighet att uppfatta dessa nya tendenser innan
de har blivit mätbara enligt den forskningsmetod Goldsmith och Larsen har
använt sig av.

Att Hallberg, som är oppositionsledare, använder sig av dessa nya arbetssätt;
att arbeta nära näringslivet inom nätverk och att arbeta aktivt för att locka
investeringar till staden, kan även tolkas som ett tecken på att dessa arbetssätt nu
har slagit igenom i Sverige. I alla fall i vissa städer. Både Hallberg och Helmfrid
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arbetar dessutom aktivt för att skapa ekonomisk utveckling i sina städer och
tillväxt verkar vara det gemensamma viktigaste målet.

”Det viktigaste är att fundera på hur Lund ska växa i framtiden. Växa och få en
bra tillväxt och nya arbetsplatser” (Helmfrid 2007-05-21).

Jag är medveten om att jag inte kan dra några säkra slutsatser utifrån mina
intervjuer, då jag enbart har haft möjlighet att genomföra två. Helmfrid uppvisar
även egenskaper som inte lika väl stämmer överens med den nya ledarskapsrollen
då han betonar vikten av tålamod och säger:

”Som ledare måste man ju även vara eftertänksam och konstatera att det är en
jätte organisation. Det här är ju på något sätt en oceanångare och den flyttar man inte
så lätt” (Helmfrid 2007-05-21).

Fortsatt forskning kring det lokala ledarskapet i Sverige skulle kunna ge ökad
klarhet i ämnet. Ytterligare en intressant forskningsfråga för framtiden är vilka
effekter förändringarna av det lokala ledarskapet har. Särskilt med tanke på att en
av de viktigaste tankarna med borgmästarreformerna även var att föra politiken
närmare folket och att öka demokratiseringen. Är det verkligen ökad
demokratisering om den lokala ledaren, måhända direktvald, fattar allt mer
politiska beslut genom slutna nätverk där maktutövandet är svårare att granska?

8.2 Stadens betydelse för den lokala ledaren

Det finns många olika faktorer som påverkar det lokala ledarskapet, som
individen, lokaliteten och det institutionella styrsättet. Alla dessa element kan
både skapa hinder och möjligheter för ledarskapsrollen, vilket även samtliga
studier över den lokala ledaren betonar. Det institutionella styrsystemet är viktigt,
men som jag har visat är lokaliteten av avgörande betydelse för ledarskapsrollen.
En orsak till att staden har ökat som påverkningsfaktor är att skillnaderna mellan
Europas städer har vuxit på grund av yttre faktorer samtidigt som den statliga
nationella utjämningen mellan regionerna har minskat.

Brenner hävdar att omterritorialiseringen inte är någon linjär process. De yttre
krafterna påverkar både mer och snabbare på platser som har mycket kontakt med
omvärlden, vilket generellt sett är stora städer och centrumregioner. Det går därför
att argumentera för att det lokala ledarskapet inte heller utvecklas i jämn takt och
att den denna förändrade borgmästarroll därför främst först återfinns i stora städer.
Det skulle därmed kunna finnas större skillnader mellan ledarskapsrollen i städer
av olika storlek än mellan ländernas ledarskapssystem. Hallberg förstärker på
något sätt denna bild genom att säga att det ibland skiljer mer mellan olika
lokaliteters preferenser än mellan de politiska partierna.



29

”För på något sätt så är man ju ense i 80 procent av verksamheten, kanske
egentligen mer. Det kan ju ibland skilja mycket mer mellan kommun och kommun i
vissa frågor”.

 Tidigare forskning visar även att regimer främst uppkommer i stora städer,
vilket kan ses styrka tesen om att städer har avgörande betydelse för den lokala
ledaren. Denna får större förhandlingsresurser gentemot näringslivet i en stor stad
med högutbildad arbetskraft och utbyggda nätverk än i en liten stad i periferin. Att
kommuner generellt sätt är små i Sverige anges även av Goldsmith och Larsen
som en förklaring till det lokala ledarskapets ringa förändring här. Extra intressant
är dock att kommuner ofta är relativt små även i Frankrike, vilket gör en
jämförelse med Sverige enklare.

Studierna över Frankrike stärker ytterligare denna tes. De franska
undersökningarna visar att det finns stora skillnader mellan det lokala ledarskapets
funktion och möjligheter inom landet. De avgörande faktorerna verkar vara
stadens storlek, lokalisering och borgmästarens personlighet och bakgrund. De
stora städernas borgmästare kan beskrivas arbeta enligt de prefix som
sammankopplas med den nya lokala ledarskapsrollen, samtidigt som de små
städerna fortfarande styrs mer traditionellt och fortfarande är mer beroende av
staten.

Det är möjligt att argumentera för att även mina intervjuer pekar mot att den
nya ledarskapsrollen är mer markant i den större staden. Det skulle även kunna
förklarar viss skillnad mellan Hallberg och Helmfrid. Än mer intressant är att det i
så fall pekar mot att de två länderna uppvisar liknande mönster trots skillnaderna
mellan de olika styrsystemen. Undersökningen av de lokala nätverken i Frankrike
visade att graden av nätverkande och borgmästarens möjlighet att påverka genom
dessa delvis är beroende av staden. Hallbergs9 och Helmfrids olika reflektioner
kring nätverk skulle kunna tolkas liknande.

”Visst underlättar det om man känner dem personligen. Men det är ju väldigt få
politiker som har det, alltså man har ju inte det idag. Var och en jobbar med sitt,
särskilt om man är fritidspolitiker. De enda som har den kontakten är ju nästan dem
som har varit heltidspolitiker eller möjligtvis i ledande företag” (Helmfrid).

De personliga egenskaperna kan mycket väl vara det avgörande mellan de två.
Samtidigt kan staden även ha stor betydelse för vilken personlighet som
efterfrågas av ledaren. Det är tveksamt om en politiker i Göteborg kan bli vald till
kommunstyrelseordförande utan att tidigare ha varit kommunalråd, vilket
Helmfrid blev. Hans tankegångar kring antalet heltidspolitiker, som en skillnad
mellan Sveriges tre största städer och de övriga, kan vara ytterligare en förklaring
på ledarrollens skillnader mellan olika städer.

”Det finns en större organisation runtomkring. Hos oss har vi fortfarande ingen
som hjälper till att svarar på mail, i telefon. Det finns ingen politisk support
runtomkring utan man måste göra allting själv. Från vilka gardiner man ska ha till

                                                                                                                                                        

9 Se Hallberg kapitel 5.4 (s18)
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att svara på mail och kanske undersöka med andra kommuner…Sen tror jag att man
är mindre engagerad i verksamheten också på något sätt [i de tre stora städerna]. Ju
större verksamhet ju längre ifrån blir man nog. Man kunde hoppas att de har lite mer
tid också att ägna sig åt mer strategiska frågor än vad vi gör… Det är väl i och för
sig bra för man får höra allt och har kännedom om verksamheten. Men det är frågan
om det idag är rätt fokus att ägna sig åt så mycket internt arbete”.

Det som gör att personliga egenskaper är viktig inom ledarskapsrollen är att
alla städer konkurrerar med jämnbördiga städer. Det gör att den lokala ledarens
individuella roll som visionär och entreprenör trots allt blir viktig i skapandet av
de strategier och policys som ska skapa ekonomisk utveckling för staden.

Orsaken till att det varit fokus på de institutionella skillnaderna för
ledarskapsutvecklingen kan delvis bero på att reformerna, både i England och i
Norge, startade i de stora städerna. När komparativa studier gjordes var det därför
ett fokus enbart på större städer, både inom länderna och mellan länderna. Det
gjorde att de institutionella skillnaderna verkade som det mest betydelsefulla.

Ett problem med denna tes är att dock att stora städer i Norge och England
knappast kan sägas vara av samma storlek. Trots att störst förändring i
ledarskapsrollen kan förefalla ha uppkommit i Oslo och Bergen, så borde det
enligt resonemanget ovan trots allt finnas stora skillnader mellan länderna som
därmed borde överskuggat reformskillnaderna. Fortsatt forskning kring det lokala
ledarskapet i relation till stadens storlek och styrsystem är därför behövligt.

8.3 Kuriosa

Så vad tycker då slutligen Hallberg och Helmfrid om att införa direktvalda
borgmästare i Sverige?

Enligt Hallberg var det en bra idé som han ansåg delades av andra politiker.

”Ja, det tycker jag är bra. Jag tycker att man skulle välja borgmästare… Då får
du en slags maktbalans mellan parlamentet, den folkvalda församlingen, och den
exekutiva delen, som då är borgmästaren och borgmästarens medarbetare. Det skulle
vara mycket tydligt. Då kan man rösta fram och rösta bort… Folk känner att det går
att påverka…Ja det tycker jag. Jag tror att det finns en uppdämd önskan om att få
lite mer snabbare avgöranden och lika så att man skulle kunna fälla en
kommunregering under sittande mandatperiod”.

Helmfrid å andra sidan var negativ och även han menade att hans uppfattning
delades av övriga politiker. Han ansåg visserligen att det fanns en vinst i den
ökade tydligheten men att:

 ”Nackdelen är ju att det kan så lätt skapa bara en viss typ av personer som vill
ställa upp på det där. Som är väldigt utåtriktade och sådana som blir kändisar och så
vidare”.
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