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Abstract 

Att arbeta fram visioner för sin verksamhet är ett fenomen som har blivit allt 

vanligare bland Sveriges kommuner. De är i många fall tänkta att fungera som 

styrdokument men är många gånger väldigt abstrakta och vaga. Vi har undersökt 

om det är så att kommunvisionerna bär drag av symbolpolitik. Undersökningen 

utgår ifrån en taxonomi som består av fyra sätt att känna igen symbolpolitik: 

kategorier, principer, exempel och uttryck. Denna taxonomi har kompletterats 

med ett femte symbolpolitiskt drag, nämligen grupper som gynnas och 

tillsammans bildar de en analysram som applicerats på kommunvisionerna. Det 

som tyder på att visionerna faktiskt bär drag av symbolpolitik är att de flesta 

delarna ur analysramen går att hitta i texterna. De identifieras i formuleringar, 

ordval och uttryck. Den diskussion som utgår från undersökningens resultat ser på 

symbolpolitik som något som kan minska förtroendet och insynen i politiken, 

samtidigt som politiska symboler har förmågan att ena grupper. 

 

Nyckelord: symbol, symbolpolitik, kommun, vision 

Antal ord: 9507 
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1  Inledning 

De senaste åren har många svenska kommuner arbetat fram visioner för 

styrningen av sin verksamhet, dess utveckling och tillväxt. Man lägger ofta ner 

mycket tid och resurser på att arbeta fram dessa visioner. Visionerna berättar om 

hur kommunen kommer att se ut i framtiden och hur man ska gå tillväga för att nå 

det utsatta målet som ofta är satt till ett speciellt årtal. Att kommuner använder 

visioner i sin verksamhet är ett nytt fenomen som det inte har gjorts någon 

omfattande forskning på vilket resulterar i att man faktiskt inte vet vad detta är 

för något. Är dessa visioner tagna från managementvärlden och därmed är ett 

managementverktyg, är det en typ av ny politisk styrning eller enbart till för syns 

skull? Frågorna om dessa visioner är många och obesvarade, men likväl viktiga 

eftersom att kommunerna i dagens Sverige har stor makt pga. den 

decentraliseringsprocess som har ägt rum under de senaste fyrtio åren.  

Formuleringarna i kommunernas visioner berör ett brett spektrum av 

förvaltningspolitiska områden och tenderar att bli abstrakta vilket kan skapa en 

svårighet för förvaltningen att uppnå de mål som är ämnade eftersom de lämnar 

stor tolkningsmöjlighet. Därför kom vi att fundera på huruvida dessa 

kommunvisioner har gemensamma drag med det som inom statsvetenskapen 

kallas för symbolpolitik, dvs. politiska handlingar och beslut som symboliserar 

någonting annat än själva handlingen som utförs (Santesson-Wilson, 2003, s.16). 

Med andra ord undrar vi huruvida dessa kommunvisioner verkligen 

representerar kommunens faktiska verksamhetsmål eller om det är mer av en 

symbolhandling för att visa att kommunen bryr sig och har ett intresse att arbeta 

mot “ett bättre samhälle”. 

1.1  Frågeställning 

För att undersöka om kommunvisioner har gemensamma drag med det som inom 

statsvetenskapen benämns som symbolpolitik kommer följande frågeställningar 

ligga till grund för uppsatsen:  

 

 Är kommuners visionsdokument symbolpolitiska? 

 I vilket avseende kan man se drag av symbolpolitik? 

 Om det visar sig att kommunvisionerna bär drag av symbolpolitik, vad 

skulle det kunna få för samhällspolitiska konsekvenser? 

 

 

Anledningen till att den andra frågan är formulerad så att vi frågar om visionerna 
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bär drag av symbolpolitik istället för att vara strikt symbolpolitiska, är att politik 

inte enbart kan vara symbolpolitisk därför att det alltid i en viss mån förekommer 

instrumentella inslag (Santesson-Wilson, 2003, s.11). Den tredje och sista frågan 

är mer teoretiskt ställd och öppnar upp för en diskussion av vilka konsekvenser 

det kan få vid eventualiteten att visionerna innehåller spår av symbolpolitik. 

1.2  Syfte 

Relevansen för vår forskning är att både symbolpolitik och kommunvisioner är 

två relativt outforskade områden och vi har inte sett någon forskning där man 

applicerat teorin om symbolpolitik på kommunvisioner. Vad vi har kunnat utröna 

har det heller inte tidigare gjorts någon studie på vad kommunvisioner faktiskt är. 

Visioner som managementverktyg finns det otaliga populärvetenskapliga böcker 

om, men som ett politiskt verktyg och vetenskaplig forskning finns det betydligt 

mindre. Vårt syfte med uppsatsen är att den skall kunna bidra till en ackumulerad 

kunskap om denna typ av politiskt visionsarbete samt koppla samman 

symbolpolitisk teori med empiri.  

     Det kan lika väl visa sig att kommunvisioner inte alls bär drag av 

symbolpolitik, som att gör har det - men oavsett utfall har vi som syfte att hjälpa 

en bit på vägen av att förstå vad en kommunvision är för något. 

1.3  Bakgrund 

Sedan 1970-talet har det i Sverige genomförts en stor decentraliseringsprocess 

från nationell till landstings- och kommunal nivå vilket har gett kommunerna ett 

mycket större inflytande än vad de tidigare haft. Detta har varit en del i ledet av 

den “avbyråkratiseringsvåg” som sköljde över landet under den senare delen av 

förra seklet. Man kan se detta bland annat genom förskjutningen från 

fritidspolitiker till allt fler heltidsavlönade kommuntjänstemän och där det 

skapades 50 000 nya jobb på kommunal nivå under vartenda år på sjuttiotalet 

(Premfors et al., 2009, s.269f). 

    Just därför att kommunerna har en såpass stor del i politiken är det viktigt att 

undersöka vilken typ av styrning som används. Det är tydligt att styrningen i 

kommunerna går från att använda sig av en detaljstyrd planering till att vara mer  

utvecklingsinriktad. Utvecklingsplanering syftar till att samverka utvecklingen 

inom kommunens ekonomiska-, kulturella- och sociala områden samt politiska 

och strukturella omvandlingar. Utifrån detta har resultatet blivit att många 

kommuner skapat en vision för hur man skall få den eftersträvade tillväxten och 

nå målet med att bli en bättre kommun (Christoferson & Öhman, 2000, s.3). 

Problemet med detta är att planering betyder “arbeta fram en plan” och inte är 

samma sak som att faktiskt verkställa planen (a.a., s.215), vilket gör det viktigt att 
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granska kommunernas visioner för att se om det är en symbolhandling eller den 

styrning som det sägs vara. 

1.4  Teoretisk ansats 

Denna uppsats kommer att främst att vara av det teorikonsumerande slaget. Vi 

kommer att använda Santesson-Wilsons symbolpolitiska taxonomi som 

presenteras i “Studier i symbolpolitik” (2003) samt valda delar ur Edelmans bok 

“The Symbolic Uses of Politics” (1964) för att undersöka huruvida 

kommunvisioner har gemensamma nämnare med teorin. 

    När man som i denna uppsats har ett enskilt fall i centrum, kommunvisioner, är 

det en teorikonsumerande studie man för (Esaiasson et al., 2007, s.42). 

Teorikonsumerande och teoriprövande studier är lika till sin utformning men 

skiljs åt i det att det är teorin som står i centrum hos en teoriprövande, istället för 

fallet (a.a., s.43). Vi har inte som ambition att pröva huruvida denna teori kan 

förklara symbolpolitiken i kommunvisionerna, främst därför att det inte finns 

någon tidigare forskning som pekar på att visionerna faktiskt är symbolpolitiska, 

och om vi skulle göra en teoriprövning på ett fall som inte är symbolpolitiskt 

skulle mödan vara till föga nytta. Därför är denna studie en teorikonsumerande 

forskning som syftar till att se om en teori kan förklara fenomenet 

kommunvisioner. 

1.5  Avgränsning 

Vi har valt att endast undersöka visionsdokument hos olika kommuner för att se 

om de bär drag av symbolpolitik och att se vad det kan få för konsekvenser från 

en samhällspolitisk synvinkel. Detta innebär att vi inte kommer kunna ta reda på 

vad intentionerna med dessa visioner är eller huruvida kommunerna faktiskt 

genomför det de säger att de ska göra. Så vår undersökning kommer inte ge svar 

på om kommunvisioner fungerar som styrmedel och om de faktiskt 

implementeras. Däremot hoppas vi att den här uppsatsen kan inspirera andra till 

att fortsätta forska om kommunvisioner och utveckla de symbolpolitiska teorierna 

som hittills allt som oftast enbart är teoretiska och inte vilar på en empirisk grund. 

1.5.1  Definition och avgränsning: kommunvision 

Att skapa visioner som ska ligga till grund för den offentliga verksamheten är ett 

relativt nytt fenomen som sedan början av 2000-talet har fått stor genomslagskraft 

i de svenska kommunerna. Eftersom att det är ett såpass nytt fenomen finns det 

ytterst lite forskning på vad det är för typ av fenomen och det finns nästan lika 
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många varianter på visioner som det finns visioner. Det finns heller inget 

vedertaget namn för dessa visioner och i denna uppsats kommer vi att benämna 

dem som kommunvisioner. 

 

Den typ av kommunvisioner som används i denna uppsats är: 

 de som har ett slutår (dvs. ett år man ska ha uppnått visionen, t.ex. 

Lund 2025) 

 de som behandlar flera delar av den politiska förvaltningen (alltså inte 

exempelvis enbart en kommuns miljövision eller stadsvision, utan en 

som behandlar infrastruktur, tillväxt, hälsa, vård etc.) 

 

 

Anledningen till denna definition och avgränsning är som nämnt den stora 

variationen på visioner och dessa kriterier ger väl utarbetade dokument som sägs 

ligga till grund för kommunernas arbete. Det är bara två kriterier som 

avgränsningen baseras på, vilket kan ses som alltför brett. Problemet med att ställa 

upp flera kriterier än dessa är att att det kan bli en snedvridning i urvalet om man 

redan i denna fas sållar bort ett antal visioner som ogiltiga. Därför anser vi att 

dessa två kriterier och definitioner ringar in det som menas med kommunvision 

utan att göra ett systematiskt fel i urvalet. 

1.6  Disposition 

I uppsatsens första kapitel ges en introduktion till problemet och den 

problemformulering som sedan kommer att undersökas. Detta kapitel ger även en 

insikt i syftet med uppsatsen samt teoretisk ansats och avgränsningar som gjorts.  

Kapitel två är uppsatsens metodkapitel där undersökningens tillvägagångssätt, 

urval och ambitionen att nå validitet presenteras. 

       I det tredje kapitlet visas tidigare forskning i form av en teori om hur man kan 

se på användningen av politiska symboler, samt de två teorier som bär upp 

analysen och analysramen som i följande kapitel kommer att appliceras på 

kommunvisionerna. 

      Det fjärde kapitlet innehåller själva analysen som görs när vi utifrån 

analysramen granskar kommunvisionerna för att se om de innehåller drag av 

symbolpolitik, med en efterföljande diskussion om det som analysen ger samt vad 

det finns för fördelar och faror är med att använda alltför mycket symboler i 

politiken och vad vi själva kan dra för slutsatser utifrån resultaten. 

    De frågeställninar som ligger till grund för uppsatsen kommer att sammanfattas 

och knytas ihop i det femte kapitlet. 



 

 5 

2  Metod 

2.1  Metod 

Undersökningen av kommunvisioner och huruvida de bär drag av symbolpolitik 

börjar med konstruerandet av en analysram. Detta görs med hjälp av två olika 

teorier om symbolpolitik. Den ena utgår från en taxonomi, dvs. en form av 

kategorisering, som Santesson-Wilson presenterar i sin bok “Studier i 

symbolpolitik” (2003). Den andra är Murray Edelmans teori från boken “The 

Symbolic Uses of Politics” (1985) som var en av de första att forska inom detta 

område. Vi kommer att använda Santesson-Wilsons taxonomi och komplettera 

med en egen utformad kategori utifrån Edelmans teori.  Anledningen till att vi vill 

komplettera taxonomin med ett ytterligare analysverktyg är att Edelman tar upp 

en mycket intressant faktor som vi tyckte var värd att undersöka i 

kommunvisionerna. Analysramen syftar till att synliggöra olika former av 

symbolpolitik i beslutsprocesser.  

Denna uppsats är en kvalitativ undersökning som har ett enskilt fall i centrum 

(kommunvisioner) och utgår ifrån befintlig teorier och är därmed en studie av det 

teorikonsumerande slaget (Esaiasson et al., 2007, s.42). 

 Analysramen som har gjorts utifrån den teori som används appliceras på urvalet, 

dvs. femton kommunvisioner. I dessa visioner kommer vi att leta efter definitioner 

och visualiseringar av symbolpolitik. Med hjälp av citat och exempel från 

visionsdokumenten kommer vi att se huruvida visionerna har gemensamma 

nämnare med symbolpolitik. 

Ambitionen med denna uppsats är förutom att belysa fenomenet 

kommunvisioner att kunna bidra till att utveckla den teori vi använder. Eftersom 

symbolpolitik i kommunvisioner inte är ett välutforskat ämne hoppas vi genom 

detta kunna bidra till en fortsatt forskning inom ämnet. Ambitionen är att 

generalisera och som Esaiasson et al. uttrycker det: “föreslå en kompletterande 

förklaringsfaktor“ (a.a, s.124). I avsnitt 4.2.2 i uppsatsen slutskede kommer vi 

därför att diskutera på vilket sätt man skulle kunna utveckla teorierna i det som vi 

tyckte saknades för att de ska kunna appliceras specifikt på texter, eller i det här 

fallet, kommunvisioner. 
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2.2  Material 

I denna uppsats har vi valt att granska ett antal kommunvisioner - alltså själva 

dokumenten som visionen är nedtecknad i. Dessa dokument skiljer sig i den 

bemärkelsen att vissa finns på hemsidan medan andra är utförliga dokument med 

illustrationer eller tryckta broschyrer. Vi valde att arbeta med dokumenten 

eftersom att vi ville se om de bär drag av symbolpolitik, alltså inte om själva 

avsikten med dem var symbolpolitiska. Symbolpolitik uppstår utifrån att 

åtgärdens intentioner är menade att vara eller att effekterna är av det symboliska 

slaget (Santesson-Wilson, 2003, s.49f). Man kan säga att vi i denna kedja 

undersöker huruvida resultatet eller produkten (dvs. visionen) av ett politiskt 

handlande är symbolpolitiskt, oavsett de avsedda intentionerna eller efterföljande 

effekterna. Detta eftersom att det vid en studie av kommunvisionsdokument finns 

det ingen möjlighet att undersöka huruvida intentionerna bakom visionen saknar 

instrumentella avsikter. Då bör man förslagsvis göra en ingående fallstudie över 

arbetet med och avsikterna bakom visionen. Men då vår ambition är att undersöka 

dokumentet i sig självt ser vi därför dokumenten som primärkälla.  

    De sekundärkällor som har använts är främst tre teorier om symbolpolitik. Som 

det nämndes i avsnitt 1.3 finns ingen tidigare koppling mellan kommunvisioner 

och symbolpolitik och därmed ingen teori om hur man kan förklara detta fenomen 

utifrån teorin. Därför kommer vi att använda tidigare forskning i form av två 

klassiska symbolpolitiska verk (Edelman 1985, samt Elder & Cobb 1983) och en 

mer nutida tolkning av symbolpolitik (Santesson-Wilson 2003) för att bygga upp 

en analysram. 

     Detta är en medveten avgränsning till endast tre verk och kan ses som snäv, 

men är vald av en anledning. Symbolpolitik som politiskt “verktyg” är relativt 

outforskat område och därmed finns det vitt skilda tolkningar och definitioner på 

detta begrepp. Det har skrivits ett antal teoretiska verk, dock ytterst få som 

faktiskt kopplar samman empirin med teorin utan oftast enbart är teoretiska 

(Santesson-Wilson, 2003, s.23) och därför har vi valt tre olika typer av 

symbolpolitisk teori för att få en bredare grund att stå på. 

2.2.1  Urval 

Eftersom vi vill kunna generalisera utifrån de resultat vi  får  från vår 

undersökning är det mycket viktigt att urvalet sker på ett korrekt och noggrant 

sätt.  För att kunna uppnå generaliserbarhet ska man kunna svara på två frågor: 1) 

Vad är undersökningen ett fall av? Vad är det för igenkommande fenomen man 

letar efter?, 2) Varför är just de fall man valt relevanta för undersökningen? Man 

lägger här även till en följdfråga: “Är du säker på att de valda konkreta fallen är 

det bästa sättet att kunna säga något allmängiltigt om fenomenet ifråga?” 

(Esaiasson et al., 2007, s.176). Svaret på fråga ett är som tidigare beskrivit att vi 

undersöker om kommunvisioner är ett fall av symbolpolitik och det vi letar efter 

är indikatorer som ska visa att visionerna bär drag av symbolpolitik. Svaret på 
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fråga två är lite knepigare att komma fram till och vi återkommer därför till det 

lite senare.  

Urvalet av kommunvisioner har gått till på så sätt att vi utifrån alla Sveriges 

290 kommuner listat de kommuner som har visioner och som uppnår de kriterier 

som nämns i avsnitt 1.6.2. Kriterierna är att visionen ska omfatta flera olika delar 

av samhället (oavsett utformning och storlek) och att visionen har haft ett slutår. 

Detta resulterade i ett alltför stort antal kommunvisioner och ett urval gjordes 

utifrån vilka som hade slutåret 2020-2030. En del av en kommunvision är att den 

blickar framåt och därmed kommer tidsaspekten att spela en roll. Vi valde att 

endast undersöka visionerna inom det tidsspannet eftersom vi tyckte att mindre än 

2020 inte var tillräckligt och mer än 2030 inte behövdes. Detta var ett strategiskt 

urval vilket betyder att man valt ut ett litet antal fall som ska analyseras 

(Esaiasson et al. 2007, s.179). Totalt var det 44 stycken kommuner som uppfyllde 

de kriterierna och som sedan placerades i en lista i bokstavsordning. 

 Därefter gjordes ett tredje urval eftersom att det troligtvis inte ger större 

kunskap eller teoretisk mättnad uppnås vid att studera fler än tjugo stycken. Vi 

valde att göra ett slumpmässigt urval av systematisk typ, dvs. att ur en 

förteckning, med alla analysenheter i populationen, välja ut t.ex. var fjärde, var 

tolfte (Esaiasson et al. 2007, s.201) eller som i vårt fall, var tredje. Urvalet började 

därför med den tredje kommunen uppifrån i bokstavsordning och fortsatte sedan 

med var tredje nedåt i listan. Det blev femton kommuner (vilket representerar 

cirka fem procent av det totala antalet av Sveriges kommuner) som ingår i det 

slutgiltiga urvalet och dessa kommuner och visioner är: 

 

Tabell 2.1 Kommunvisioner 
Kommun              Vision 

1. Boden               “Vision Boden 2020” 

2. Gotland            “Vision Gotland 2025” 

3. Gävle                “Vägen till 2025. Gävle sätter segel” 

4. Haparanda       “Vision 2020” 

5. Karlsborg        “Karlsborgs kommun - Vision 2020” 

6. Ljusnarsberg   “Ljusnarsbergs kommun - Vision 2020” 

7. Mariestad        “Vision Mariestad 2030” 

8. Munkedal        “Vision för Munkedals kommun. Munkedal - mer av livet”     

                                          2025 

9. Nordanstig       “Nordanstig Naturligtvis. Vision 2020” 

10. Nyköping      “Nyköping 2020” 

11. Sjöbo              “Sjöbo - en plats för tillväxt. Med innovation och attraktivt     

                                           boende” 2020 

12. Söderköping  “Söderköping Vision 2020” 

13. Uddevalla      “Vision 2020 Uddevalla kommun. Hjärtat i Bohuslän” 

14. Vingåker       “Vision för Vingåkers kommun 2020” 

15. Åtvidaberg    “Vision 2020. Åtvidaberg - Kommunen med framåtanda” 

 

Vi kommer nu tillbaka till svaret på fråga två som nämndes ovan, nämligen: 

varför är just dessa fall relevanta och kommer vi att kunna säga något 

allmängiltigt om resultatet?  Genom att analysera och generalisera resultaten med 

hjälp av en teori kan man trots det lilla urvalet få fram de allmängiltiga aspekter 
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som då också kan beskriva de andra närliggande fallen i populationen (Esaiasson 

et al. 2007, s.182). Vi anser att dessa femton kommuner kommer att kunna säga 

oss något om kommunvisioner i allmänhet, just därför att urvalet har skett utan 

systematiska fel och vi har fått fram ett brett spektrum av olika typer av visioner. 

Med hjälp av vår analysram och symbolpolitiska teori kommer vi alltså att dra 

generella slutsatser om kommunvisioner utifrån de femton fall vi valt ut. Eftersom 

vi inte valt fallen efter särskilt många eller snäva kriterier tror vi att de kan 

representera den övriga populationen ganska bra. 

2.3  Validitet och reliabilitet 

Validitet är det man uppnår när de operationella indikatorerna stämmer överens 

med den teoretiska definitionen och när det inte finns några systematiska fel 

(begreppsvaliditet). Man måste också vara noga med att mäta det man sagt att 

man ska mäta (resultatvaliditet) (Esaiasson et al. 2007, s.63). För att vi ska uppnå 

en hög begreppsvaliditet har vi valt att använda tre erkända teorier om 

symbolpolitik för vår analysram. Detta för att verkligen se till att 

operationaliseringen av begreppet symbolpolitik blir så korrekt som möjligt och 

att vi genom att vara noga med detta mäter det vi säger oss mäta. Även genom att 

ha tydliga och precisa frågeställningar som vi sedan besvarar uppnås hög 

resultatvaliditet. 

    Reliabilitet betyder att man inte har fått med slumpmässiga och slarviga fel 

(Easaiasson et al., 2007, s.70) och det är därför viktigt att vi är tydliga med vad vi 

gör i analysen samt att urvalet av kommuner görs noggrant för att vi inte ska få 

med en snedvridning i urvalet. En hög intersubjektivitet betyder att 

undersökningen är fri från värderingar, genomskinlig och att forskningsprocessen 

är lätt att spåra (Esaiasson et al. 2007, s. 24). Allt detta hoppas vi kunna uppnå 

genom att det vi gör är metodiskt och tydligt för läsaren, men kanske viktigast av 

allt är att vi i analysen tydligt ställer upp de citat och visar på hur vi drar 

slutsatser. Genom att göra detta kommer det att hjälpa oss uppnå reliabilitet. 

2.4  Källkritik 

Den källkritik man kan ställa mot uppsatsens sekundärkällor är kritiken mot den 

teori som används, dvs. Elder & Cobb‟s “The Political Uses of Symbols” (1983), 

Edelmans “The Symbolic Uses of Politics” (1985) samt Santesson-Wilsons 

“Studier i symbolpolitik” (2003).  

     Den kritik vi riktar mot det första verket är att mycket av slutsatserna är gjorda 

utan empiriska belägg. Man lutar sig ibland på andra forskares upptäckter, men är 

lika ofta enbart teoretiska.  
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     Edelmans bok kan i vissa avseenden vara svår att tolka då han inte alltid ger 

tydliga exempel eller alltid förklarar varför de exempel han har valt är relevanta. 

     “Studier i Symbolpolitik” är forskning som låter analysen vila på empirisk 

grund, men vi hade önskat att intersubjektiviteten i analysen hade varit större 

eftersom att man ofta, men inte alltid, följde med i de slutsatser som författaren 

drog. 

     Trots kritiken känner vi att dessa tre symbolpolitiska verk kompletterar 

varandra och ger en bra bild över detta politikområde. 
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3  Symbolpolitik 

Det framkommer ett problem när man försöker definiera symbolpolitik. 

Anledningen till problematiken är att det inte finns en vedertagen definition 

eftersom det är ett begrepp som innehåller ett brett spektra av politiska handlingar. 

För att försöka lösa detta problem kommer vi att i denna uppsatsens tredje kapitel 

försöka ringa in begreppet utifrån tre forskares synvinklar. Först kommer tidigare 

forskning att presenteras vilket är Elder & Cobb som i sin bok utformar en 

begreppsram för hur symboler används i politiken. Denna litteratur kommer att 

ses som kompletterande bakgrund till den teori som avhandlas i avsnitt 3.2 och 

som en introduktion till vad symboler i politiken är och hur man kan se på dem 

utifrån ett analyserande perspektiv. 

I avsnitt 3.2 kommer Santesson-Wilsons symbolpolitiska taxonomi att 

utvecklas, vilket är den teori som till största delen ligger till grund för uppsatsens 

analysram. Den teori som också används till analysramen är Edelmans teori om 

symbolpolitik. Edelman har skapat ett klassiskt verk om symbolpolitik som är en 

ständig referens i andra symbolpolitiska teorier. Därför använder vi till vår 

analysram en aspekt som ses som hans viktigaste bidrag till symbolpolitiken: att 

politik ofta gynnar vissa organiserade grupper i samhället. 

3.1  Tidigare forskning 

Charles D. Elder & Roger W. Cobb “The Political Uses of Symbols” (1983) 

 

Charles Elder och Roger Cobb gör i sin bok “The Political Uses of Symbols” 

(1983) en teoretisk ansats till att bygga ett ramverk för hur människor anknyter till 

symboler och varför man ser ett värde i dem, men visar även på hur symboler 

används i politiken. Man fokuserar alltså här på de politiska symbolerna istället 

för symbolpolitik (se avsnitt 3.2.1, st.4). 

     I bokens första kapitel presenteras tre kända amerikanska politiska frågor eller 

reformförsök som utgör de exempel som i analysen visualiserar vad som menas 

med symboler. Dessa tre exempel är den segregation mellan svarta och vita som 

ägde rum efter det att man 1954 beslutade om att ha separata skolor, två 

välfärdsreformförsök som mottogs olika av väljarna beroende på hur man lade 

fram frågan och hur Edward (Ted) Kennedy i slutet av sjuttiotalet fick stort stöd 

till att bli demokraternas presidentkandidat mycket till grund för att han tillhörde 

“Kennedy-klanen” (Elder & Cobb, 2003, s.2ff). Det man kommer fram till är att 

allt detta mottogs av det amerikanska folket på olika sätt beroende på vilka 

symboler som var de starkaste. 
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     Det som denna bok argumenterar för är just detta - att politik bemöts olika 

beroende på hur symbolerna används och det är därför viktigt att förstå hur 

människor relaterar till symboler (a.a., s.28). Alla fysiska objekt, ordval eller 

personer kan vara symboler, men det som faktiskt gör det till en symbol är när 

man ger det ett värde utöver det som det faktiskt är (a.a., s.29). Exempelvis 

argumenteras det för att Ted Kennedy fick ett såpass stort stöd innan han ställde 

upp till att bli motkandidat till Jimmy Carter just därför att han representerade 

“symbolen Kennedy” som många sedan tidigare hade relaterat positivt till. När 

han däremot faktiskt ställde upp som kandidat såg man inte längre “symbolen 

Kennedy” utan en politiker som inte var perfekt men som gjorde fel, och därmed 

minskade väljarstödet (a.a., s.9). 

     I bokens andra och tredje kapitel byggs det upp en analysram för hur individer 

relaterar till symboler utifrån sina egna känslomässiga och kognitiva erfarenheter 

för att kunna utröna hur man kan använda dessa symboler i politiken (a.a., s.37ff). 

Trots att alla individer har sin egen förförståelse till symboler finns det generella 

mönster i hur människor anknyter till dem. Det man kommer fram till är att det 

finns fyra generella beteenden som ligger till grund för olika typer av anknytning 

där den kognitiva anknytningen ter sig antingen ideologisk eller pragmatisk, och 

den känslomässiga anknytningen reaktiv eller apatisk (a.a., s.58ff). Anledningen 

till att generalisera beteendet som skapas av vissa symboler är att om man inte tar 

hänsyn till reaktionerna tenderar symbolen att användas fel och förlora sin 

förmåga att mobilisera och leda olika grupper av människor (a.a., s.116). 

3.2  Symbolpolitisk teori 

3.2.1  Peter Santesson-Wilson ”Studier i symbolpolitik” (2003) 

Santesson-Wilson gör i sin avhandling “Studier i symbolpolitik” en egen 

symbolpolitisk taxonomi som sedan appliceras på två stora svenska politiska 

frågor för att se om det finns drag av symbolpolitik hos dem. Desssa två frågor är 

bredbandsutbyggnaden och kärnkraften. Syftet med avhandlingen är att ge ett 

bidrag till den symbolpolitiska forskningen som enligt Santesson-Wilson inte 

tidigare har en tydligt definierad och övergripande analysram, vilket han skapar 

med sin taxonomi utifrån begreppen kategorier, principer, exempel och uttryck 

(Santesson-Wilson, 2003, s.5). 

    Avhandlingens andra kaptitel gör en sammanställning av symbolpolitiska 

mekanismer, vilka problem som finns i och med studiet av symbolpolitik samt hur 

konstruktionen av taxonomin går till. Det tredje kapitlet behandlar olika teorier 

om policysubsystem, analys på olika samhälleliga nivåer samt hur symboler kan 

vara politiska. Medan det tredje och fjärde kapitlet består av den empiriska 

analysen av bredbandsfrågan respektive kärnkraftsdebatten. 
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    Ett problem i studier av symbolpolitik är svårigheten att fastställa en 

allmängiltig definition av begreppet (a.a., s.32ff). Motsatsen till symbolpolitik är 

politiska beslut som enbart är instrumentella och det är därmed lättare att studera 

avsaknaden av instrumentella inslag än att leta efter något som är svårt att 

definiera. Därför argumenterar Santesson-Wilson att det är viktigare med en 

typologisering av begreppet symbolpolitik än en allmängiltig definition (a.a., 

s.36).  

    Det finns en skiljelinje mellan symbolpolitik och politiska symboler. Politiska 

symboler är olika former av symboler som exempelvis den svenska flaggan, 

partisymboler men även handlingar som att gå och rösta. Symbolpolitik i sin tur 

beskrivs vara i samma kategori politiska symboler: 

  

Symbolpolitik inbegriper alltid att vidta åtgärder, om än effektlösa 

sådana. Symbolpolitik är en speciell sorts politisk symbol, nämligen 

när man använder politiska åtgärder för att symbolisera någonting 

politiskt (annat än den konkreta åtgärd som vidtagits). Socialdemokratins 

  röda ros är en politisk symbol, men inte symbolpolitik. Beslutet att 

ändra utseendet på rosen och inkludera en leende gubbe skulle däremot  

kunna vila på symbolpolitisk grund.  

       (Santesson-Wilson, 2003, s.36) 

 

Avhandlingens slutsats är att det har förekommit symbolpolitiska inslag i både 

bredbands- och kärnkraftsfrågan, om än på olika sätt. Debatten om 

bredbandsutbygget har i större utsträckning varit symbolisk än beslutet att 

avveckla kärnkraften - dock präglades sjuttiotalets debatt av flertalet 

symbolpolitiska inslag. Denna studie visar att den mest frekvent använda delen av 

den symbolpolitiska taxonomin är uttryck och mekanismen inlåsningseffekt (a.a., 

s.213ff).  

    Tanken att symbolpolitik främst behöver en typologisering istället för definition 

konstruerar Santesson-Wilson en s.k. taxonomi utifrån begreppen kategorier, 

principer, exempel och uttryck. Dessa kommer presenteras i sin helhet under 

avsnitten 3.3.1-3.3.4 då de delvis ligger till grund för denna uppsats analysram. 

 

3.2.2  Murray Edelman: “The Symbolic Uses of Politics” (1985) 

Murray Edelman (1919-2001) var professor i statsvetenskap på University of 

Wisconsin. Med sin bok ”The Symbolic Uses of Politics” är Edelman en av de 

tunga namnen inom området symbolpolitik. Han har sagt att det är människan sjäv 

som skapar politiska symboler och att dessa antingen upprätthåller och utvecklar 

henne eller deformerar henne (Edelman, 1985 ,s.1). Politikens skepnad 

symboliserar det som en stor andel av folket vill och behöver att det ska vara för 

att de ska känna sig trygga. Samtidigt så ger den makt och service till enskilda 

grupper och det är därför som man inte kan vänta sig att denna folkets symbol 
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endast sträcker sig till de instrumentella funktioner som politikens skepnad har 

(a.a., s.2). 

En fråga som Edelman försöker besvara genom sin bok är på vilket sätt som 

folkets värderingar kommer i uttryck när de offentliga organen ska ta beslut och i 

vilken utsträckning som man vidtar speciella procedurer för att tillgodose vissa 

gruppers värderingar för att de väger tyngre än andra. Han menar att frågan kan 

besvaras genom att undersöka public policys former av myter, riter och andra 

symboliska skepnader (a.a., s.4). En grund för att känna igen symboler i den 

politiska processen är att se distinktionen mellan politiken som en åskådarsport 

och den politiska aktivitet som pågår för att vissa  organiserade grupper ska få 

särbehandlas och favoriseras (a.a., s.5). 

Edelman skriver att det finns olika typer av symboler. En av dem är de som 

kallas kondenserade symboler. Denna typ karakteriseras av att den väcker känslor 

associerade med situationen i vilken den förekommer. De kondenserar (eller 

trycks ihop) till en symbolisk händelse eller tecken. De kan förmedla en känsla av 

patriotism, oro, löften om en framtida stolthet. Kontrollen av omgivningen kring 

de kondenserade symbolerna sker i en aning mindre utsträckning (a.a., s.6). 

Eldeman menar att de flesta politiska handlingar som är kontroversiella eller anses 

vara mycket viktiga är en typ kondenserad symbol (a.a., s.7).  

Eldeman beskriver i sin bok att det finns två typer av symboliska former, 

nämligen riter och myter. Där riter eller ritualer är sådana handlingar som 

involverar folk i något gemensamt och som påvisar deras samhörighet och 

gemensamma intressen. Detta kan exempelvis vara sådana institutioner som att 

man går och röstar eller deltar i politiska diskussioner, domstolar och 

liknande.(a.a., s.16f). Myter i sin tur tjänar samma syfte som riter men är också 

tänkt kompensera för sociala ojämlikheter. Samma politiska institutioner som nyss 

nämnts användas för att vill försöka minska klyftor mellan människor i olika 

sammanhang (a.a., .18). 

Som vi nämnt tidigare så är Edelman mest känd för sin teori om att vissa 

organiserade grupper gynnas till följd av symbolpolitik och detta kommer vi att 

förklara närmare längre in i uppsatsen (se avsnitt 3.3.5). 

3.3  Analysram 

Det som ligger till grund för denna uppsats analys är Santesson-Wilsons taxonomi 

över symbolpolitiska begrepp och mekanismer samt ett begrepp som Edelman ser 

som viktiga faktorer inom symbolpolitik. De huvudgrupper som presenteras i 

avhandlingen “Studier i symbolpolitik” och som är en färdig taxonomi är 

kategorier, principer, exempel och uttryck (2003), medan det analysverktyg som 

vi hämtar från Edelman är en konstruktion av vad han ser som viktiga aspekter 

vilket vi kallar för grupper som gynnas. 
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3.3.1  Kategorier 

Det första distinktionen i Santessons taxonomi är kategorier. Att en viss fråga 

ingår i en kategori betyder att den har en symbolisk koppling med en annan fråga 

eller företeelse av samma slag. Om fråga x delar en symbolisk innebörd med y 

och y är viktig så blir även x viktig (Santesson-Wilson, 2003, s.44). När man talar 

om de arbetslösa eller om miljöproblem istället för att prata om personer som 

Svensson och Nilsson eller om ett dött träd använder man sig av språkliga 

konstruktioner. Man bygger upp de politiska frågorna kring avancerade 

abstraktioner (a.a., s.45).  

I sin fallstudie om utbyggnaden av bredbandet ger Santesson ett exempel på 

kategorisering. När bredbandet blev en politisk fråga relaterades det till liknande 

frågor inom samma område och det hamnade i samma kategori som 

infrastrukturfrågor vilka staten också ansvarar för. De som förespråkade 

bredbandsutbygget drog paralleller till det lyckade järnvägsbygget medan 

motståndarna tog upp Göta kanal som exempel på infrastruktur som snabbt blivit 

inaktuell (a.a., s.151f).  

Santesson menar att det finns tre olika effekter av kategorisering, nämligen 

framhävnings-, maskerings- och smittoeffekten. När x sätts i samma kategori som 

y framhävs dess gemensamma egenskaper. Det uppstår alltså en 

framhävningseffekt. Som följd av att egenskaper framhävs faller andra egenskaper 

utanför kategorin och det uppstår en maskeringseffekt (a.a., s.45). Ett exempel på 

maskeringseffekt tas återigen upp med fallet om bredbandet då man jämför det 

med järnvägsbygget. En järnväg måste vara standardiserad och lika stor på alla 

platser oavsett hur stort behovet av att åka tåg är. Bredbandet kan däremot 

anpassas efter t.ex. antalet användare och dess betydelse går inte att påvisa i 

samma utsträckning men detta maskeras i liknelse med det viktiga järnvägsbygget 

(a.a., s.153f). Smittoeffekten uppstår när medlemmarna i samma kategori 

betraktas som identiska. Exempel på detta ges i fallet kärnkraft där man påstått att 

kärnkraft och atombomber är som “siamesiska tvillingar” (a.a., s.196f). 

3.3.2  Principer 

Precis som med kategorier så kan principer beskrivas med att en fråga x kopplas 

samman med en fråga y i ett symbolpolitiskt syfte. De båda frågorna innefattas av 

samma princip men till skillnad från kategorier får denna sammankoppling 

normativa implikationer. Då x relateras till y överförs y:s implikationer till x:s. 

Detta kallas för värdeöverföring (Santesson-Wilson 2003, s.46f).  

Santesson-Wilson ger ett exempel på hur man kan genomföra detta, nämligen 

genom “slippery slope-argumentet”: man börjar med att erkänna att ett fenomen i 

sig självt inte är så farligt men att om man implementerar det så kommer det så 

småningom leda till situationer som är dåliga eller farliga (a.a., s.47). Här är alltså 

fenomen fråga x och situationer fråga y.  

I fallet bredband hittar Santesson-Wilson ett annat exempel. Det många 

debattörer som kopplade samman vikten av tillgång till bredband med tillgången 
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till telefonförbindelser. Det blev ett fall av samma princip där det skedde en 

värdeöverföring från vikten av telefonförbindelser till vikten av bredband. Bland 

annat var ett argument att bredband var en demokratisk rättighet som var lika 

viktig som den fundamentala infrastrukturen som gör att alla medborgare får lika 

tillgång till samhället (a.a., s.154f). 

 

3.3.3  Exempel 

Som ett tredje analysvertyg presenteras exempel. Begreppet exempel utgår ifrån 

att kategorier har en viss mittpunkt där de mest typiska egenskaperna för den 

valda kategorin finns. Santesson-Wilson tar upp som exempel att en koltrast är en 

mer typisk fågel än vad en struts är, eftersom att strutsen inte kan flyga, dock är de 

båda ett exempel på kategorin fågel. Exemplifiering är när man låter en del 

representera helheten (Santesson-Wilson, 2003, s.48).  

På den politiska arenan sker exemplifiering när man sätter en fråga som 

utbyggnaden av bredbandet i Sverige i samma kontext informationstekniken, dvs. 

att hela landets digitala infrastruktur och tillväxt är beroende av bredbandets 

utveckling (a.a., s.156). I och med att man exemplifierar bredbandsfrågan på detta 

sätt, ger man helt nya värdegrunder som i sig ger ny tyngd till de politiska 

argumenten. Kärnkraften exemplifieras som en del i utbyggnaden i det moderna 

samhället (a.a., s.216). 

Problemet med att använda exempel i politiken är att det lätt sker en s.k. 

overkill- eller underkill-effekt. Om man låter ett exempel stå för hela den politiska 

beslutsgrunden kan åtgärderna ge fel effekt. Overkill är när när det exempel man 

arbetar med är värre än själva kategorin som den är placerad i (a.a., s.49). Detta 

leder till en starkare åtgärd än vad som egentligen krävs för kategorin - som när 

bredbandsfrågan fick statusen att hela Sveriges “digitala samhällsstruktur” stod 

och föll med bredbandet (a.a., s.156). Underkill står för motsatsen, att exemplet är 

mindre allvarligt än kategorin och en otillräcklig symbolisk åtgärd görs (a.a., 

s.49). 

 

3.3.4  Uttryck 

Uttryck är en klassisk form av symbolpolitik eftersom att det alltid finns ett 

uttryck till en symbolpolitisk åtgärd. Dessa uttryck definieras som symboliska 

antingen utifrån att åtgärdens intentioner eller effekter är symboliska (Santesson-

Wilson, 2003, s.49f). Uttryck kan ta olika former; symptom, signal och pose. 

Skillnaden dem emellan är att symptomen är reella effekter som inte skapas 

utifrån en kommunikativ avsikt, medan signalen istället har en avsikt att uppfattas 

av mottagaren samt att en pose är till för att dölja den egentliga avsikten och 

uppfattas som ett symptom (a.a., s.52f).  
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Uttryckens tre former kan ge upphov till olika mekanismer: 

trovärdighetsförstärkning, värdeöverföring och inlåsningseffekt (a.a., s.53f). 

Trovärdighetsförstärkning betyder att när argumenten till en fråga inte längre ger 

önskad effekt, lägger man till förstärkning som exempelvis att höja rösten i en 

diskussion, vilket därmed skapar en pose (a.a., s.57).  

Som nämns i avsnitt 3.3.2 om principer är värdeöverföring när en fråga får ett 

värde utifrån det den tycks representera, exempelvis ses en gåva som ett uttryck 

för vänskap och får därmed samma värde (a.a., s.53). Inlåsningseffekt ämnar 

förklara att “... handlingen x tolkas som uttryck för intentionen y, och därigenom 

ger upphov till att handlingen -x tenderar att tolkas som ett uttryck för intentionen 

-y” (a.a., s.54). För att sätta det i politisk kontext kan man säga att symbolen då 

man vid konflikt kallar hem sitt lands ambassadör ger effekt, men leder till att 

man blir tvingad att göra samma åtgärd varje gång eftersom att uttrycket 

sammankopplas med intentionen (a.a., 57). 

 

 

Tabell 3.1 Symbolpolitisk taxonomi 
 
Begrepp        Mekanismer 

1. Kategorier framhävningseffekt, 

maskeringseffekt, smittoeffekt 

2. Principer värdeöverföring 

3. Exempel overkill, underkill 

4. Uttryck  

   4.1 Symptom trovärdighetsförstärkning, 

värdeöverföring, inlåsningseffekt 

   4.2 Signal värdeöverföring, inlåsningseffekt 
   4.3 Pose trovärdighetsförstärkning, 

värdeöverföring, inlåsningseffekt 
 

(Källa: Santesson-Wilson, 2003, s.59) 

3.3.5  Grupper som gynnas 

Edelman skriver i sin bok ”The Symbolic Uses of Politics” (1985) om hur politik i 

olika former används för att förmedla ett symboliskt budskap istället för att visa 

sin instrumentella sida, alltså det man gör  i praktiken. Han menar bland annat att 

det är särskilda grupper som gynnas av politik och att man därför inte kan säga att 

politik endast är instrumentellt. Politik fungerar både som ett verktyg för att 

förmedla ett budskap till folket samtidigt som de ger fördelar till specifika grupper 

(Edelman 1985, s.2). Det skulle alltså betyda att politiker tar beslut och fördelar 

resurser till fördel för det som blir en form av elit i samhället och sedan täcker upp 

detta genom symboliska gester mot allmänheten. Edelman menar att när man t.ex. 

reglerar förutsättningar för näringslivet så får de som specifik grupp mer fördelar 

och resurser medan allmänheten, deras kunder, får nöja sig med symboliska 
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försäkringar om åtgärder och fördelar (ibid). I sin bok presenterar Edelman 

forskning som visar att man många gånger kunnat observera att resurser som 

blivit lovade till så kallade oorganiserade grupper genom regelbeslut och 

propaganda ofta inte hamnat hos dem till slut (a.a., s.23).  Man har också sett att 

dessa missgynnade grupper inte heller protesterar mot detta ofta på grund av 

okunskap (a.a., s.25f).  

Eftersom Edelmans forskning är utförd i USA och inte är anpassad till att 

undersöka dokument kommer vi att använda den här teorin i en mer översiktlig 

form. Vi kommer att försöka titta på hur mycket plats vissa grupper som 

näringsliv och föreningar får i de olika kommunvisionerna. 
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4  Analys av kommunvisioner 

I denna uppsatsens fjärde kapitel kommer först resultatet av analysen att 

presenteras utifrån de fem analysverktygen som används; kategorier, principer, 

exempel, uttryck och grupper som gynnas. Efter resultatet av analysen ges en 

diskussion om i vilken grad man kan se symbolpolitik i visionsdokumenten samt 

vilken betydelse det kan ge med att använda symbolpolitik i det som ses som 

kommunernas ledstjärna. 

 

4.1  Resultat av undersökning 

I avsnittet 4.1 kommer resultatet av analysen att ges.  Uppsatsens utgångspunkt 

var oviss då vi inte visste om vi skulle hitta dessa olika former av symbolpolitik i 

kommunvisionerna eftersom att ingen tidigare forskning har fokuserat på detta 

område. Dock fanns ett visst mått av symbolpolitik uppenbarligen att leta efter. 

Alla kommunvisioner kommer inte att tas upp här utan ett fåtal får exemplifiera 

vad vi menar.  Dock visas det sammanvägda resultatet i tabellen nedan där en 

markering betyder att vi har hittat symbolpolitiska formuleringar. De fem 

analysverktygen gås sedan igenom var och en för sig för att ge en tydlig bild över  

arbetet och hur slutsatserna har dragits. 

 

 

Kommun Kategorier Principer Exempel Uttryck Grupper som gynnas 

Boden      

Gotland    Signal Ja 

Gävle    Signal Ja 

Haparandatornio  Ja   Ja 

Karlsborg      

Ljusnarsberg    Signal Ja 

Mariestad    Signal Ja 

Munkedal    Signal, pose  

Nordanstig  Ja   Ja 

Nyköping   Ja   

Sjöbo    Signal  

Söderköping      

Uddevalla     Ja 

Vingåker  Ja  Signal Ja 

Åtvidaberg  Ja  Signal Ja 
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Allt detta presenteras i sin helhet i avsnitten 4.1.1-4.1.5. Att Söderköping och 

Boden inte har fått någon markering i tabellen behöver inte betyda att det är en 

avsaknad av symbolpolitik, utan att de kan ha varit alltför abstrakta utan att ge 

exempel på konkreta åtgärder för att ens kunna dra några slutsatser. Medan vi inte 

heller kunde hitta något hos Karlbergs kommun då de å sin sida var mycket 

konkreta med många åtgärder för att kunna nå målen i visionen. 

 

4.1.1  Kategorier 

I vår undersökning av de femton kommunvisionerna finner vi inga förekomster av 

kategorisering i den bemärkelse som Santesson-Wilson anger som tecken på 

symbolpolitik. Anledningen till detta kan vara att kategorier så som det beskrivs i 

taxonomin är en mycket konkret handling som syftar på att visa varför en fråga är 

politiskt viktig genom att den sätts i samma kategori som en annan fråga och inte 

specifikt visa på frågans uppenbara egenskaper (Santesson-Wilsson 2003, s.105). 

Kommunvisionerna är mer abstrakta i sin utformning och tar upp mer 

övergripande om vad som bör åtgärdas inom olika politiska områden. Det 

förekommer inga hänvisningar till andra politiska frågor eller fenomen.  

Att kommunvisionerna består av flera rubriker som berör olika politikområden 

t.ex. utveckling, utbildning, näringsliv och miljö skulle kunna ses som någon form 

av kategorisering men endast på ett institutionellt plan. Detta kallas för politisk 

specialisering som bygger på kategorisering av politiska frågor vilket kallas 

institutionell kategorisering. Indelningen i kategorier kan t.ex. vara att politiska 

frågor bevakas av vissa intressegrupper, tillhör vissa institutioner och regelverk 

eller tilldelas viss expertis (ibid). Vi hittar alltså en typ av kategorisering i 

visionsdokumenten men inte i den formen som vi letar efter. Institutionell 

kategorisering är inte symbolpolitik enligt Santesson-Wilson (ibid). 

 

4.1.2  Principer 

Beskrivningen av principer som exempel på symbolpolitik är som vi förklarat 

under avsnitt 3.3.2 när en fråga kopplas samman med en annan fråga och det sker 

en form av värdeöverföring där emellan. Även om vi inte hittat några exempel i 

kommunvisionerna då just två frågor kopplas samman har vi sett att det 

förekommer samma typ av värdeöverföringar. När man kopplar samman frågor 

med formuleringar och målande ord kommer de att innefattas av samma princip. 

Som exempel har vi Vingåkers vision “Vision för Vingåkers kommun 2020” där 

man under en rubrik som handlar om ansvar skriver “När stor och liten tar ansvar 

och samverkar blir små resurser större”. Orden stor och liten innehåller ett värde 

av förhållandet mellan vuxen och barn och när det i en kommunvision kopplas 

samman med en fråga om resurser får det effekten att beskriva förhållandet stat 
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och medborgare. Den vuxnas förmyndarskap över barnet liknas vid statens ansvar 

för medborgaren. Detta blir en symbol för att visa medborgaren att kommunen är 

ansvarsfull och även auktoritiv.  

Ett annat exempel på princip finns i Åtvidabergs vision “Vision 2020. 

Åtvidaberg - Kommunen med framåtanda”: 

 

“Visionen syftar till att utveckla både den geografiska  

kommunen som en del i fjärde storstadsregionen och  

Åtvidabergs kommun som framåtsträvande organisation.” 

 

Att se sin kommun som en “organisation” ger ett intryck till läsaren att man vill 

visa på sin effektivitet och förmåga till samarbete med en tydlig struktur precis 

som en organisation på en arbetsplats. Det sker en värdeöverföring då kommunen 

kopplas samman och innefattas av samma princip som ordet organisation då det 

gärna förknippas med privat sektors sätt att strukturera och arbeta. Att man vill 

identifiera den offentliga förvaltningen som en organisation kommer från det som 

benämns som New Public Management, NPM, där tanken är att man styr 

förvaltning utifrån företagsinspirerade idéer om exempelvis konkurrens, ledarskap 

och organisering (Røvik, 2008, s.27). Man kan säga att benämningen organisation 

ses som positiv eftersom att det genom NPM betyder effektivitet. 

Principer förekommer alltså bland kommunvisioner och är ett verktyg för 

politikerna. Genom att koppla samman en fråga x med fråga y lockar man grupper 

som har ett stort intresse för fråga y även till fråga x (Santesson-Wilson, 2003, 

s.107). Ett exempel på detta finns återigen i Vingåkers vision när de skriver 

“Vingåkers kommun är en miljökommun”.  I ett sådant uttalande kan man locka 

de grupper som är mycket intresserade av miljöfrågor till att även intressera sig 

för Vingåkers kommun. 

 

4.1.3  Exempel 

Det symbolpolitiska analysverktyget exempel var svår att hitta i visionerna i och 

med att effekterna var en stor del av definitionen vilket gjorde det svårt att leta 

efter denna typ av symbolpolitik. Som det nämns i avsnitt 3.3.3 är exempel när 

man ger en politisk fråga samma egenskaper som en annan (kategoriserar) även 

om frågan inte har samma utgångspunkt eller åtgärdsbehov och detta kan då leda 

till så kallad overkill- eller underkill-effekt. Därför blev analysen sådan att vi fick 

leta efter exempel då man låter en fråga eller en del av en fråga representera 

helheten. Detta gick enbart att hitta i Nyköpings kommun. Det fanns spår av 

exemplifiering i vissa visioner men de är alltför otydliga för att kunna dra några 

slutsatser ifrån. Därför kommer endast Nyköpings kommuns vision att 

representera denna symbolpolitiska form. 

Nyköpings kommun har i sin vision “Nyköping 2020” stort fokus på att ge god 

service till invånarna: 
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“Genom att erbjuda god service vill kommunen tillsammans 

 med de som bor, verkar och vistas här ge förutsättningar för 

ett gott liv”. 

 
“Allt arbete inom kommunen, inom samtliga verksamheter och 

 på alla arbetsplatser ska kännetecknas av god service. God service  

leder till kvalitet, effektivitet och möjligheter. God service bidrar 

 också till att de som bor, verkar och vistas i kommunen känner 

 tillit, trygghet och framtidstro” 

 

Det som blir exemplifiering i detta är att man ger god service alla de egenskaper 

som ett gott liv har. Man kan säga att vid symbolpolitisk exemplifiering likställer 

man som här ett gott liv med god service. Risken med att ge god service såpass 

stor del i det som Nyköpings kommun ser som “vägledande när kommunens 

verksamheter planeras och genomförs” är att det ger en overkill-effekt. Det kan 

bli så att man lägger alltför stora resurser på god service som kanske inte är 

nyckeln till kommunens framåtskridande och tillväxt vilket kan göra att andra 

förvaltningspolitiska områden blir lidande. Bredbandsfrågan hade denna typ av 

overkill-effekt då stora resurser lades på dess utbyggnad, just därför att den 

exemplifierades som bärare av informationstekniken (Santesson-Wilson, 2003, 

s.212). 

   

4.1.4  Uttryck 

Symbolpolitiska uttryck var föga oväntat en av de mest frekvent använda 

formerna som förekom i ungefär hälften av alla visioner. Som det beskrevs i 

avsnitt 3.3.4 finns det tre former av uttryck; symptom, signal och pose. Det gick 

inte att hitta symptom i visionerna eftersom att definitionen innebär att intentionen 

av en handling inte är avsiktligt kommunikativ och det är omöjligt att utröna 

utifrån en text. Signaler däremot fanns i många olika former men användes främst 

med tydlig kommunikativ avsikt i det avseendet att man 1) pekade på hur viktig 

visionen är som ledstjärna i kommunens arbete, 2) att visa på alla 

kommuninvånares viktiga roll och delaktighet i att nå målet.  

“Vision Gotland 2025” pekar ut på flera ställen att visionen ses som det mål 

man ska arbeta mot: 

 
“Visionens främsta syfte är att tala om vilken plats vi vill skapa 

 och vara vår interna ledstjärna för vår utveckling, den ska ge  

oss livskraft.” 

 

Signaler om delaktighet var bland annat tydligt i Gävles vision “Vägen till 2025. 

Gävle sätter segel”: 

 

                              “Ge alla möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen  

   av sin närmiljö.” 
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                            “Marknadsför och utveckla det „Välkomnande Gävle 

 och gör gävleborna delaktiga i att sprida detta budskap.” 

 

Denna typ av uttryck som signalerar att medborgarna är delaktiga ger känslan av 

att man har möjlighet att vara med och påverka i sin kommun. Det signalerar att 

kommunen styrs demokratiskt. Det viktiga med politiska uttryck är inte alltid 

huruvida det finns en instrumentell bakgrund utan hur uttrycket faktiskt tolkas 

(Santesson-Wilson, 2003, s.62). Det betyder att oavsett i vilken grad medborgarna 

i Gävle kommun kan göras delaktiga i de framtida politiska besluten, inges de en 

känsla av att de har den möjligheten, vilket ibland kan räcka långt. Samma sak 

kan sägas om att visionerna framhävs som ledstjärnor i kommunens 

förvaltningspolitiska arbete. Oavsett intentionen så framgår signalen att 

kommunen bryr sig och har satt upp ett mål för att nå en bättre framtid.  

Uttrycket pose trodde vi inte att vi skulle hitta eftersom att det liksom 

symptom definieras utifrån intentionerna med handlandet. Pose är till skillnad från 

symptom att man försöker dölja sin verkliga avsikt med handlingen (Santesson-

Wilson, 2003, s.53). Dock hittades en form av pose i “Vision för Munkedals 

kommun. Munkedal - mer av livet” under rubriken Delaktighet och process där 

man berättar om hur arbetet med visionen gått till: 

 

                      “För eleverna på högstadiet har en uppsatstävling genomförts 

 med temat „Sagan om Munkedal 2025‟. Mycket intressant  

och viktigt har hämtats ur detta material. Allt kan inte konkret 

 användas men kommer in som metaforer och underliggande syften.” 

 

När man som kommun utlyser en uppsatstävling för att elever ska få vara med och 

bestämma men sedan uttryckligen i visionen visar att man inte alls har använt de 

uppsatser som producerats kan det inte vara fråga om annat än en pose. Dett 

betyder att man vill att handlingen att bjuda in elever ska ses som ett symptom 

(med instrumentella avsikter) men döljer intentionen att inte använda deras 

åsikter. Att man såpass tydligt visar att åsikterna från en viss grupp av 

kommunens invånare inte räknas in i visionen, trots att man har bett om dem, kan 

skada förtroendet för kommunpolitikerna och deras arbete. 

 

4.1.5  Grupper som gynnas 

Att vissa grupper gynnas av symbolpolitik för att de får tillgång till resurser och 

makt utan att allmänheten vet om det är en del av Edelmans teori som vi tar upp 

under avsnitt 3.3.5. När vi har granskat kommunvisionerna har vi fått intrycket att 

grupper som näringslivet och företag får stor plats. Ibland förekommer det en 

likställning mellan medborgare och näringsliv som det finns exempel på i 

Ljusnarsbergs vision, där deras två mål för visionen är: 

 
”Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö  

för medborgarna så att de kan leva ett tryggt liv med goda  
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möjligheter till utbildning, arbete, fritid och omsorg.” 

 
”Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för bästa möjliga betingelser  

för befintliga företag och nyetableringar.” 

 

Man får intrycket att medborgare och företag värderas lika högt. Ibland verkar det 

dock som att t.ex. näringslivet får en väldigt stor plats och involveras i många 

politiska frågor. Detta kan man t.ex. se i Mariestads vision “Vision Mariestad 

2030” där man nämner näringsliv eller företag i majoriteten av styckena i texten. 

Visionen består bland annat av fem byggstenar där näringsliv eller företag nämns i 

tre av dem. Ytterligare exempel på att näringslivet får stor betydelse är när man i 

Åtvidabergs vision skriver: 

 

“Utveckling av näringslivet är viktigt för alla”. 

 

Eftersom vi i den här uppsatsen endast undersöker visionsdokumenten och inte 

tittar på intentionerna bakom formuleringarna eller uppföljningen av visionerna 

kan vi inte dra några säkra slutsatser om att grupper som näringslivet och företag 

faktiskt gynnas mer än medborgare. Däremot ser vi att kommunerna ägnar dem 

mycket uppmärksamhet och likställer dem med medborgarna vilket visar att de 

tycker det är mycket viktigt att företag vill etablera sig i deras kommun. 

 

4.2  Diskussion 

Den diskussion som följer utgår ifrån två områden. Dessa områden är först en 

allmän diskussion av vad det kan få för samhällspolitiska konsekvenser av att 

använda symbolpolitik i kommunvisioner i alltför stor utsträckning, samt abstrakt 

språk. Abstrakt språk är något som vi tyckte förekom i stor utsträckning i de 

visioner som saknade konkreta åtgärder och är därför en viktig del att ta upp i 

diskussionen, sett utifrån våra resultat. 

4.2.1  Vad kan det få för samhällspolitiska konsekvenser av att 

använda symbolpolitik i kommunvisioner? 

Det första man kanske tänker när man hör begreppet symbolpolitik är att det har 

en negativ klang eftersom det antyder att politiker bara gör symbolhandlingar för 

att vinna medborgarnas gunst. Symbolpolitik är det som inte är instrumentell 

politik. Instrumentell politik är politik som har syftet att uppnå konkreta resultat 

och motivet att uppnå en viss effekt (Santesson-Wilsson 2003, s.36). 

Symbolpolitik är istället när man utför en handling som får symbolisera något 

annat än själva handlingen (a.a., 16). Den effekt som vi uppfattar som en följd av 

symbolpolitik är just avsaknaden av konkreta uppföljningar av politiska utspel. 
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Många av de visioner vi har undersökt som har innehållit former av symbolpolitik 

har många gånger även varit väldigt abstrakta och saknat uppföljningsplaner. Vi 

kommer att diskutera detta vidare i nästa avsnitt, 4.2.2.  

    De konsekvenser som kan komma av mycket symbolpolitik är främst att det 

blir svårare för medborgare att ha en riktig insyn i det politiska arbetet när ord 

eller handlingar egentligen symboliserar något annat. De blir genom visionerna 

lovade förändringar och förbättringar men får inte veta hur man ska uppnå dem 

eller att man efter en tid märker att inget man blivit lovad “år 2020” sker. En 

central del av politiken är kommunikation (Elder & Cobb, 1983, s.9) och detta sätt 

att kommunicera med medborgarna kan skada demokratin och i förlängningen 

minska förtroendet för politiken.  

     Ytterligare konsekvenser av symbolpolitik är att vissa organiserade grupper 

gynnas (Edelman 1985, s. 2). Denna konsekvens kan både vara negativ och 

positiv. Som vi skrivit under avsnitt 4.1.5 kan vi inte visa konkret att detta 

förekommer i visionerna men med tanke på i vilken utsträckning grupper som 

näringslivet nämns och allt som oftast likställs med kommuninvånarna är det svårt 

att bortse från detta faktum. Att näringslivet och företagare får en särskild 

ställning i visionerna visar på hur viktigt man tycker att företag finns och etableras 

i kommunen. Om man som vi har sett, gärna i visionerna framhäver att man vill 

ha nyetableringar i kommunen, skulle det kunna finnas möjligheter till makt och 

inflytande som företagare kanske annars inte skulle ha haft.  

    Det som är positivt med att ge näringslivet en särställning i visionen är att det 

kan locka företag till kommunen, just därför att de nämnda fördelarna finns där. 

Kommuner kan få livskraft med ett blomstrande näringsliv och det är ytterst 

tydligt i småkommuners visioner att man vill locka företag. Det som ses som 

fördelar med att särställa näringslivet kan från kommuninvånarnas utgångspunkt 

ses som något negativt. Att företag etablerar sig i en kommun ger arbetstillfällen 

men om de får en särställning med stor inofficiell makt kan invånarnas intressen 

läggas åt sidan till förmån för näringsidkare. 

     Det kan låta som att symbolpolitik enbart har negativa konsekvenser med det 

finns även positiva effekter som kan överväga åt andra hållet. Politiska symboler 

har en förmåga att ena folk och grupper och kan användas i syfte att mobilisera 

folk. Oftast ger symbolen en enande känsla mer än en homogen motivation (Elder 

& Cobb, 1983, s.116). Om man ser kommunvisioner utifrån denna synvinkel kan 

de faktiskt ha rollen som den ledstjärna den sägs vara, om det är så att 

kommuninvånarna och tjänstemännen får en känslomässig eller kognitiv 

anknytning till visionen och därmed enas bakom den. Visionen blir i och med 

detta en politisk symbol, som oavsett vilken grad av symbolpolitisk intention den 

har, får en samhällspolitisk funktion. Om symbolen är tillräckligt stark kanske 

framtidsvisionen 2020 eller 2025 inte är alltför långt borta. 
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4.2.2  Teoriutveckling – abstraktion? 

Av de femton kommunvisioner vi har granskat har de allra flesta innehållit någon 

form av symbolpolitik. I de fall då vi inte har kunnat hitta några exempel alls som 

Boden, Karlsborg och Söderköping tror vi att det har berott på att dessa visioner 

antingen varit alltför abstrakta som i Bodens och Söderköpings fall eller väldigt 

tydlig och konkret som i Karlsborgs vision. 

     Visionen som heter “Karlsborgs kommun - Vision 2020” har ett väldigt tydligt 

upplägg som först börjar med en nulägesbeskrivning, sedan en beskrivning av 

olika insatsområden och först därefter kommer den faktiska visionen följt av ett 

förtydligande med mål och strategier. Den är alltså så konkret och precis, 

innehåller inget målande språk eller förskönande omskrivningar och har en 

mycket tydlig handlingsplan med konkreta åtgärder. Detta gör att det är mycket 

svårt att hitta symbolpolitiska drag i texten och är det så att det inte finns några så 

skulle detta kunna innebära att desto mer konkret en vision är desto mindre inslag 

finns det av symbolpolitik. Ytterligare en vision som är väldigt utförlig, konkret 

och tydlig är Gotlands vision “Vision Gotland 2025”. I den visionen hittades 

väldigt få exempel på symbolpolitik i synnerhet i förhållande till dess storlek på 

närmare tjugosju sidor. 

    Boden och Söderköpings visioner var däremot väldigt abstrakta. Med det menar 

vi att de hade ett väldigt abstrakt och målande språk och inga förslag på åtgärder 

eller löften om uppföljning av visionerna. De var så ogripbara och “visionära” att 

det nästa var svårt att se politiken i det hela. Det är fullt möjligt att detta i sig 

skulle kunna vara ett solklart exempel på symbolpolitik men det är inget vi kan 

dra några slutsatser om utifrån den valda teorin. En annan sak som vi noterade i 

visionerna var det frekventa användandet av värdeladdade ord. Ord som trygghet, 

mod, ansvar och stolthet är genomgående i de allra flesta visioner som vi 

undersökt och i synnerhet i de mest abstrakta.  

     I bland annat Edelmans bok nämns abstraktioner som en form av symbolpolitik. 

Genom att använda sig av abstrakta formuleringar kan man uttrycka politiska 

uppmaningar dels på ett normativt sätt för att uttrycka politiska uppmaningar och 

dels för att få folk att fokusera på det symbolpolitiska och inte så mycket på det 

som faktiskt blir gjort och hur man gör det (Edelman, 1985, s.117). Men eftersom 

Edelmans teori inte på något sätt är anpassad till abstrakt språk i texter fann vi det 

svårt att applicera detta på kommunvisionerna. I framtida undersökningar av 

kommunvisioner skulle man mycket väl kunna lägga till en abstraktionsdel och en 

del om värdeladdade ord i sin taxonomi. 
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5  Sammanfattning 

I vår frågeställning formulerade vi tre frågor som vår undersökning skulle utgå 

från. Dessa var: 

 

 Är kommuners visionsdokument symbolpolitiska? 

 I vilket avseende kan man se drag av symbolpolitik? 

 Om det visar sig att kommunvisionerna bär drag av symbolpolitik, vad 

skulle det kunna få för samhällspolitiska konsekvenser? 

 

I vår undersökning har vi kommit fram till att de flesta av de undersökta 

kommunvisionerna bär drag av symbolpolitik. Om detta betyder att kommunernas 

visionsdokument är symbolpolitiska är inte helt självklart eftersom vi inte har 

undersöka huruvida dessa visioner följs upp och faktiskt implementeras. Däremot 

kan vi dra slutsatsen att de inte enbart är instrumentella styrdokument eller 

handlingsplaner, som de i många fall säger sig vara. Vi har hittat drag av 

symbolpolitik i det avseendet att vi med vår analysram lyckats identifiera flera 

olika former av symbolpolitik i texternas formuleringar, ordval, uttryck och även i 

själva innehållet, dvs. faktumet att kommuner väljer att belysa vissa områden mer 

än andra. 

     Att kommunvisionerna bär drag av symbolpolitik kan få de konsekvenserna att 

det politiska arbetet inte blir särskilt tydligt för den enskilda medborgaren. Det är 

svårt att veta om man som invånare i en kommun faktiskt kommer att få ta del av 

det som politikerna hävdar kommer att ske i framtiden. Följden av detta kan tyvärr 

resultera i att förtroendet för politikerna kan minska, vilket i så fall skulle kunna 

skada förtroendet för den svenska demokratin. 
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