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Abstract 

Economic growth has for a long time been the policy goal for Western cities. 

Since the decline of the Keynesian economic model, cities have to compete 

against others – on a global arena – to attract citizens and corporations to their 

cities. To reach the policy goal of economic growth cities develops growth 

oriented strategies. In a Swedish context, local politics have often been 

understood as the delivering of welfare-service, ordered by the national 

government. However, this study challenge this state-centric view of local 

politics, and highlights how two Swedish small towns adopt growth oriented 

strategies in order to enhance their competitiveness against other cities.  

By using process-tracing, this study investigates the development, 

organization and the content of the growth oriented strategies in two Swedish 

small towns. The results of the study show that the towns have developed 

different strategies – in cooperation with informal actors – in order to expand their 

tax bases. Moreover, the politicians motivates the informal character of the policy 

process by referring to the necessity of growth oriented strategies; in order to 

secure the delivering of competitive welfare-services in the future.  

 

Keywords: urban governance, Lomma, Olofström, competition state, process 

tracing 
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1 Inledning 

Globaliseringens effekter har förändrat nationalstatens roll och nationalstaten är 

idag endast ett av flera politiska maktcentrum. Flera supranationella organ har 

skapats, och den lokala makten har ökat. Städer fungerar som tillväxtnav med 

egna stadspolitiska agendor och deras relationer sträcker sig bortom klassiska – 

territoriella och juridiska – gränsdragningar. Förändringen innebär att städer 

konkurrerar om resurser och tillgångar så som företagsetableringar, invånare och 

investeringar (Brenner 2004, Mukhtar-Landgren 2009:134). De lokala enheternas 

maktökning är dock inte främst formell, utan informell –  makten utövas via 

nätverk och samarbeten med marknaden och denna informella ordning förändrar 

politikskapandets manifestering på lokal nivå (Dannestam 2009:40ff, Pierre 

2009:54). 

I uppsatsen granskas hur den svenska småstaden bedriver stadspolitik i en 

kommunkontext. I fokus är vilka strategier som väljs och i vilken utsträckning 

småstäder arbetar med tillväxtfrämjande åtgärder, hur policyprocessen ser ut samt 

vad som påverkar processen. Tidigare studier inom området är få, och det råder 

brist på studier som granskar vilka tillväxtansträngningar kommuner de facto gör 

(SOU 2011:39:57).  

I sin doktorsavhandling ‖Stadspolitik i Malmö – Politikens meningsskapande 

materialitet” beskriver Tove Dannestam hur Malmö börjat bedriva stadspolitik. 

Tidigare var Malmö den urtypiska välfärdskommunen, där politiken främst 

strävade efter att utföra den centralt beslutade välfärdspolitiken. Denna syn på 

lokalpolitik har länge varit rådande i Sverige, kommunernas roll har likställts med 

de uppgifter som ingår i den formella styrningskedjan. Ett stadspolitiskt 

perspektiv utmanar denna förutsatta mening, och studerar istället vilken politik 

som faktiskt skapas på lokalnivå. Uppsatsens ingång är således – utövar även 

småstaden stadspolitik och hur kan detta förstås?   

I fokus är två stadspolitiska projekt i småstäderna Lomma och Olofström. 

Genom att använda process-spårning som fallstudiemetod beskrivs hur 

policyprocessen sett ut under utformningen av en stadspolitisk agenda i respektive 

stad. I uppsatsen intervjuas centrala politiska aktörer för att infånga deras idéer 

och föreställningar om lokalpolitikens uppgift och roll, och hur dessa kan förstås i 

relation till omgivande institutioner och strukturer. Genomgående för studien är 

att aktörernas föreställningsramar uppmärksammas och sammankopplas med det 

teoretiska ramverket för att förstå policyval och policystrategier.  
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1.1.1 Disposition 

I introduktionskapitlet diskuteras hur nationalstatens styrningsförmåga och makt 

förändrats i relation till regioner och städer. Sedan följer en motivering av 

småstaden som politiskt rum och en avgränsning och positionering av uppsatsens 

ambition och syfte samt presentation av uppsatsens frågeställning. I det andra 

kapitlet konstrueras uppsatsens teoretiska ramverk. Ramverket teoretiserar 

policyprocessen genom att sammanbringa John Kingdons flödesramverk med ett 

institutionellt perspektiv, som syftar till att identifiera de möjligheter och 

begränsningar som omger småstadens stadspolitiska policyprocess. I det tredje 

kapitlet diskuteras uppsatsens vetenskapsteoretiska utgångspunkt – kritisk realism 

– som sedan tjänar som tak för den efterföljande metoddiskussionen som 

diskuterar process-spårning, val av fall och materialinsamling. I det fjärde kapitlet 

följer studiens empirisk-analytiska kapitel, som presenterar uppsatsens empiriska 

fall samt analyserar deras respektive policyprocess utifrån det teoretiska 

ramverket. Kapitlet avslutas med en reflekterande jämförelse mellan Lomma och 

Olofström. Avslutningsvis presenteras uppsatsens slutsats och förslag på vidare 

forskning. 

 

1.2 Politisk-ekonomisk geografi 

Stadspolitik som del av statlig omstrukturering återspeglar en övergripande ideologisk omdaning 

av staten. De tidigare fördelningsorienterade principerna för politisk-ekonomisk reglering har, 

sedan 1970-talet, ersatts med marknads- och konkurrensorienterade principer. 

– Dannestam 2009:25  

 

Kommuner är små öppna ekonomier, direkt påverkade av förändringar på 

makronivå. Globaliseringen och nya idédiskurser har förändrat kommunernas roll 

i politikskapandet, och då idéers påverkan på policyprocessen – som tidigare ofta 

förbisetts – belyses i denna uppsats är det därför nödvändigt att identifiera de 

makroparadigm som inramar dagens lokala beslutsfattare. Av betydelse är även 

att beskriva de historiska förändringar som föranlett stadspolitiken som fenomen 

(Andrew & Goldsmith 1998:102–105, Hudson & Lowe 2009:49, 60-63).  

Statsvetenskapen har ofta klassificerat politiska rum utifrån den formella 

juridiska definitionen. En sådan syn fixerar gränsbildningar och respektive rums 

uppgifter. Kritiker menar att synen är alltför statisk, och därmed bör revideras. 

Istället för den statiska synen på politiska rum bör deras tänjbarhet 

uppmärksammas genom empiriska studier som inte a priori utgår från rådande 

territoriella gränsdragningar och juridiska uppgiftstilldelningar (Brenner 2004:34). 

Genom att istället betrakta politiska rum som konstruerade av politiska 

handlingsstrategier öppnar sig ett analysrum som problematiserar bilden av 

statiska politiknivåer, och istället undersöks maktrelationen mellan olika 

skalnivåer (Brenner 2004:56–67, Dannestam 2009:82–83). Ur detta perspektiv 
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blir staten en viktig strategisk aktör. Staten är inte passiv utan aktiv och väljer 

politiska strategier som i sin tur resulterar i en viss politisk-geografisk ordning. 

Jessop benämner detta som ‖strategisk selektivitet‖ – aktörer kan i relation till 

strukturer införliva olika strategier för att försöka styra föreställningar och utfall åt 

ett visst håll (Brenner 2004:94–96, Dannestam 2009:61-62, Jessop 2002:40–52).  

Stadspolitik kan förstås som ett politikområde som uppkommit efter den 

politisk-ekonomiska förändring som västvärlden genomgått de senaste 

decennierna. Förändringen kan beskrivas som från Keynes välfärdsstat till 

tävlingsstaten. Under efterkrigstiden växte sig den Keynesianska välfärdsstaten 

stark. Keynes förespråkade en stark välfärdsstat och en reglerad marknad samt full 

sysselsättning. Lokalpolitikens uppgift var främst att utföra centralstatens 

välfärdspolitik, vilket varit särskilt framträdande i Sverige. Keynesianismens mål 

var en ‖balanserad geografi‖, där exempelvis statligt utplacerade arbetsplatser 

skulle garantera spridd sysselsättning (Brenner 2004:15, Dannestam 2009:268, 

Larsson 2006:89, Liedman 2005:257). Under 70-talet kom dock Keynesianismen 

– till följd av ekonomiska kriser – att ifrågasättas. Nyliberala och 

marknadsvänliga idéer kom att anses som lösningen för att återstabilisera 

ekonomin. Idéskiftet resulterade i marknadsavregleringar och en förminskad 

offentlig sektor (Rothstein & Blomqvist 2008:46-51, Hackworth 2007:9, Eklund 

2010:155-159,187, Lundquist 1998:139). Det offentliga omstöptes och den 

marknadshärmande förvaltningsideologin New Public Management kom att få 

stort inflytande över västvärldens byråkratier (Patomäki 2009:439, Hudson & 

Lowe 2009:137, Montin 2007:12,  Premfors 2009:340ff).  

Skiftet mellan Keynesianismen och den liberala skolan förändrade den 

politisk-ekonomiska geografin och även statens styrningsmöjligheter. Den 

Keynesianska eran kännetecknades av en stängd ekonomi, reglerad marknad och 

full sysselsättning samt hierarkisk centralstyrning. Den nya ekonomin är öppen 

och global, konkurrensbetonad, marknadsvänlig och inflationsbekämpande samt 

präglad av interaktiv flernivåstyrning – och för att koordinera den nya ekonomin 

krävs nya styrningsformer. Dessa nya styrningsmetoder har främst kännetecknats 

av informalitet och nätverksbyggande.  

Den statstyp som växt fram som en följd av de senaste deceniernnas politisk-

ekonomiska förändringar har kommit att benämnas som ‖tävnlingsstaten‖
1
. 

Bauman beskriver den övergripande tidsutvecklingen som från ‖den tunga 

moderniteten‖ till ‖den flytande moderniteten‖. I den flytande moderniteten är den 

globaliserade ekonomin så rörlig och transnationell att företag när som kan 

omlokalisera sin verksamhet utan att någon politisk reglering kan hindra dem 

(Bauman 2001:27–55, Hudson & Lowe 2009:54-55, Jessop 1993, 2000:19, 

Patomäki 2009:439) 

Den öppna ekonomin och Tävlingsstaten har skapat ett klimat där städer 

tilldelats mer makt och där de tävlar om att locka till sig företag och invånare för 

att nå ekonomisk tillväxt. Skiftet mellan Keynesianismen och Tävlingsstaten 

innehar en idémässig aspekt, där värden som ‖rättvisa‖ och ‖distribution‖ – 

                                                                                                                                                         

 
1
 Diskussion om ‖tävlingsstaten‖ och ‖välfärdsstaten‖:  Horsfall 2010, Lundquist 2010 
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fördelad utifrån nationalstatens hierarkiska styrkedja – utmanats av ‖konkurrens‖ 

och ‖ekonomisk tillväxt‖ kanaliserad via resursstarka städer. Tabellen nedan 

sammanfattar skolornas politisk-geografiska ideal: 

 

 

 

Figur 1: Politisk-geografiska mål (Brenner 2004:206) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1.2.1 Stadspolitik 

 

I detta avsnitt definieras vad ‖stadspolitik‖ är i en svensk kontext. Stadspolitik är 

politik som centreras runt målet om ekonomisk tillväxt. Stadspolitik handlar inte 

om klassisk kommunal planering – som välfärdstjänster; skola, sjukvård – utan 

om utvecklingsstrategier som ämnar profilera staden som helhet och generera 

tillväxt samt attraktionskraft. ‖Staden‖ som politiskt rum är alltså inte likställt 

med kommunen och dessa uppgifter, då stadspolitiken behandlar frågor som går 

utanför de som inbegrips inom den kommunala ramen (Hall & Hubbard, 

1996:153, Mukhtar-Landgren 2009:131-132).  

Dannestam menar att lokalpolitik i en svensk kontext länge främst förståtts 

som välfärdsutförande baserat på den formella uppgiftstilldelningen från staten. 

Med ett sådant perspektiv uppmärksammas endast kommunernas formella 

uppgifter, men inte stadspolitiska innovationer (Dannestam 2009:268). 

Stadspolitik involverar inte endast formella aktörer, utan även informella aktörer 

som involveras i politikskapandet för att det ska kunna vara möjligt att genomföra 
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omfattande och kostsamma projekt. Det offentliga agerar främst – utifrån ett 

stadspolitiskt perspektiv –  som möjliggörare åt privata näringsidkare, genom att 

erbjuda dem juridiska tillstånd och gynnsamma etableringsvillkor (Dannestam 

2009:101-104, Montin 2007:52-53). En stadspolitisk ansats är således ett 

konkurrerande perspektiv till den statscentriska uppfattningen att lokalpolitik är 

lika med kommunernas formella uppgifter – ålagda av staten (Pierre 2011:18). 

Det övergripande målet med stadspolitik är att stärka stadens 

konkurrensfördelar, och detta får konkreta uttryck genom olika projekt – 

bostadsbyggande i gamla industrihamnar, sportarenor, stödjandet av en specifik 

näringsbransch i staden – som syftar till att utöka stadens skattebas och som ofta 

motiveras med att det ska säkra den framtida välfärden (Dannestam 2004:8, 

2009:175–176).  

Stadspolitik är intressant då området uppmärksammar vad lokalpolitik de facto 

innehåller, och inte på förhand utgår från att det är endast välfärdsservice. Vidare 

så uppmärksammar perspektivet hur städer ingår i en flytande geografisk kontext, 

där städerna agerar utanför de territoriella gränserna genom att delta i olika former 

av gränsöverskridande samarbete. Samarbeten sker regionalt men även 

supranationellt via EU och andra organ (Dannestam 2009:103, Muhktar-

Landgren:2009:131).  

Genom att studera stadspolitik ur ett governance-perspektiv riktas sökarljuset 

mot de aktörer som deltar i politikskapandet men också vad de kollektiva 

strategierna för staden är och vilka som är med om att utforma dem (Jon Pierre 

2005:452). Flera stadspolitiska studier har fokuserat på stadspolitik som 

marknadsföring. Dock bör området även förstås som en kommunalpolitisk strategi 

då det inte är själva marknadsföringsbudskapet som är intressant ur ett 

statsvetenskapligt perspektiv, utan vilka politiska föreställningar som ligger till 

grund för arbetet, och hur politiken skapas och väljs samt förhåller sig till 

kommunernas övriga verksamheter (Muhktar-Landgren 2009:151-153). 

Ett fåtal studier har gjorts angående småstäders ‖tillväxtfrämjande‖ arbete. 

Studierna har dock fokuserat på vilka incitament städerna finner för att arbeta med 

tillväxtfrämjande åtgärder i förhållande till det svenska utjämningssystemet. 

Resultaten är skiftande. En av studierna menar att utflyttningsorter i högre grad än 

andra städer arbetar med platsmarknadsföring och ‖mäklande verksamhet‖. Den 

andra studien menar att utjämningssystemet omfördelande effekter inte påverkar 

småstäders benägenhet till att arbeta med tillväxtfrämjande åtgärder. Anledningen 

– menar studien – är att kommunerna ändå inte kan påverka sin ekonomiska 

situation i särskilt hög grad, då de är små öppna ekonomier främst beroende av 

omgivningen. Dock konstaterar studien att tillväxtfrämjande åtgärder genomförts, 

men troligen beroende på andra faktorer än rent ekonomiska incitament (SOU 

2011:39:57-58, Lotz 2006:251). I övrigt finns en populärvetenskaplig litteratur 

som avhandlar kommuners användande av olika – ibland komiska – slogans 

(Rune 2011). Förvisso associeras ofta stadspolitik med slogans, men ett ensidigt 

fokus  på dem är att bagatellisera området till att enbart handla om en trivial form 

av marknadskommunikation. Ur ett statsvetenskapligt perspektiv är det mer 

relevant att studera hur aktörerna skapar stadspolitik, vilka föreställningar som 

omger den, och hur den förhåller sig till den övriga verksamheten.  
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1.2.2 Storstad, småstad, landsbygd 

I uppsatsen utgörs fallen av småstäder. Anledningen är att småstaden som politiskt 

rum är förbisett inom stadspolitisk forskning. I litteraturen benämns ibland 

stadspolitik som (stor)stadspolitik (Montin 2009:22-23). Småstaden förstås 

därmed som en passiv rumslig enhet, vilket ofta varit fallet, då den faller – osedd 

– mellan kategorierna ‖storstad‖ och ‖landsbygd‖ (Mayer&Knox 2010:1545). I 

denna uppsats är tesen att småstaden
2
 bär på en unik karaktäristik. 

Storstaden är explicit formulerad och förstådd som ett politiskt rum inom 

svensk politik, storstäderna beskrivs som ekonomiska portar mot omvärlden. 

Storstaden som politiskt rum formuleras i propositionen ”Utveckling och rättvisa 

– en politik för storstaden på 2000-talet‖ (Prop.1997/98:165). Även landsbygden 

formuleras som ett politiskt rum inom den svenska politiken. I SOU-rapporterna 

Mot en ny landsbygdspolitik och Se Landsbygden! (SOU 2003:29, SOU 

2006:101) framställs landsbygden som präglad av naturlandskapet och glesheten; 

vilket ger den alldeles särskilda levnadsförutsättningar.  

Att stadspolitik ofta likställts med storstaden är förståeligt. Storstäderna 

centrerar resurser, och de kan användas av staten för att sätta landet som helhet på 

kartan. Dock är relationen mellan stat och storstad komplex. Staten behöver – i en 

global tävlingsgeografi – städerna för marknadsprofilering och i förlängningen 

tilldragande av resurser, men storstaden behöver staten för att kunna genomföra 

stora stadspolitiska projekt. Dannestam menar att denna maktrelation på intet vis 

är oproblematisk, då det finns en maktaspekt inbegripen – om storstäders makt 

ökar, vad händer då med statens makt (Dannestam 2009:270)? Denna makt- och 

konkurrensrelation kompliceras ytterligare vid införlivandet av småstaden som 

politiskt rum på den stadspolitiska arenan. Småstaden behöver dels förhålla sig till 

urbaniseringen – tävla mot storstaden om invånare – men även erhålla statens 

uppmärksamhet – i konkurrens med storstaden – vid utplaceringar av exempelvis 

statliga ämbetsverk (Potts 2003:135–150) och riktade statsanslag. Vilka kvalitéer 

kan småstaden framhäva i denna konkurrenssituation, när den övergripande 

politisk-ekonomiska makroutvecklingen inneburit att den nationella nivån främst 

premierar redan framgångsrika storstäder – istället för städer på tillbakagång – för 

att stärka deras och därmed nationens konkurrenskraft på en global nivå? (Pierre 

2011:101). Det råder därför ett spänningsförhållande mellan småstad och storstad. 

I boken ‖Triumph of the city‖ (DN-110530) konstateras att storstaden som idé har 

vunnit i och med urbaniseringen. Men hur agerar småstaden i denna ‖strid‖, om 

den nu bär på en egen stadsidentitet? Frågan motiverar småstaden som 

studieobjekt. Småstadens strukturella inramning ger den specifika förutsättningar 

för stadspolitik, frågan är hur den kommer till uttryck i relation till övriga 

geografiska skalnivåer. 

Vad är då småstadens karaktäristik? Småstaden som politiskt idérum låter sig 

inte inplaceras under varken ‖storstad‖ eller ‖landsbygd‖. Den saknar storstadens 

                                                                                                                                                         

 
2
 För en utförligare diskussion om småstaden som idé och politiskt rum: Knox & Mayer 2009, Sternudd 

2007:11-14. 
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‖myller‖ och centrering av resurser, men innehar inte heller landsbygdens gleshet 

och naturberoende. Populärkulturen beskriver inte sällan småstaden som sömnig, 

tråkig och homogen och i den amerikanska föreställningen lever främst småstaden 

som ett nostalgiskt rum vittnandes om de decentraliserade stadsmöten som 

Tocqeuville beskrev i sina verk om den amerikanska demokratin. Småstaden 

symboliserar en decentraliserad form av gemenskap och småskalighet, men även 

kontroll och inskränkthet (Sternudd 2007:13, Rosenberg 2004:333, Tocqeuville 

1997:89-126). Tanken att småstäder symboliserar en småskalighet och närmre väg 

till makten är även levande inom svensk kommunforskning. I en rapport med 

namnet ‖Kommunstorlek och demokrati” konstateras att medborgare i mindre 

kommuner innehar en större kännedom om det lokalpolitiska livet (SKL 

2007:141). Vidare så kan dikotomin mellan storstad och småstad på idéstadiet – 

vid jämförelser av ytterligheter – karaktäriseras med Tönnies begreppspar 

Gemeinschaft och Gesellscahft (Asplund 1991:31-32).  

I denna uppsats definieras småstaden som en stad med fler än 2000 invånare, 

men färre än 50 000. Definitionen är den Knox och Mayer (2009) använder i sin 

bok ‖Small Town Sustainability”. Det är svårt att finna en definitiv 

småstadsdefinition, men jag hävdar att uppsatsens – om än yviga - definition 

identifierar de stadsformeringar som rör sig mellan kategorierna ‖landsbygd‖ och 

‖storstad‖ i en svensk kontext. Ett förstärkande relevanskriterium för småstaden 

som studieobjekt är att år 2010 levde 42 % av Sveriges befolkning i städer som 

faller under uppsatsens småstadsdefinition (SCB 2010:7).  

1.3 Frågeställning och motivering 

En problemformulering ska kunna precisera studiens bidrag till rådande 

kunskapsläge genom att positionera sig i förhållande till tidigare studier och 

kunskaper inom området (George & Bennet 2005:70). Studiens 

inomvetenskapliga motivering är att governanceforskningen behöver empiriska 

undersökningar som komplement till den förda teoridiskussionen (Pierre 

2009:54), och att det råder brist på empiriska studier av svensk stadspolitik 

(Dannestam 2009:45) samt att småstaden som politiskt rum i Sverige är förbisett. 

Den utomvetenskapliga relevansen för studien är att den blottlägger hur 

lokalpolitiken idag bedrivs, och att den ger kunskap om en svensk empiri. 

 

 

Min frågeställning är:   

 

 Hur ser den stadspolitiska policyprocessen ut i småstaden, och hur 

kan den förstås? 

 

Frågeställningen fokuserar på hur policyprocessen ser ut i småstaden när 

politikerna utformar stadspolitik. För att beskriva en policyprocess krävs en rik 
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historieutläggning om vad processen haft för innehåll – olika alternativ och 

policystrategier – vilka som är delaktiga i den,  privata såväl som offentliga 

aktörer samt hur policy-beslutet motiveras och landsätts. Anslaget kan tyckas 

deskriptivt men har förklarande ambitioner. Genom att använda process-spårning 

ämnar jag att identifiera händelser och föreställningsramar som omgett 

policyprocessen och möjliggjort dess utfall. Historieutläggningen sker i relation 

till det teoretiska ramverket och intentionen är att kunna presentera en kausal 

berättelse och utveckla den teoretiska kunskapen inom området genom att förstå 

utfallen i respektive stad. Användningen av ordet ‖förståelse‖ istället för 

‖förklaring‖ ska således inte tas som intäkt för att studien inte har några 

förklarande ambitioner – resonemanget utvecklas vidare i det vetenskapsteoretiska 

avsnittet. Med ovan frågeställning är förhoppningen att studien ska identifiera 

själva innehållet i stadspolitiken, men även förstå dess tillblivelseprocess. 

Uppsatsen avgränsas genom att jag fokuserar på den policyprocess som 

föregått utvecklingen av ett stadspolitiskt projekt i respektive stad. En 

övergripande beskrivning görs av kommunernas arbete med stadspolitisk, men det 

är främst projekten som operationaliserar en ‖stadspolitisk policyprocess‖. 

Motiveringen är att projekten är de mest genomgripande av kommunernas 

stadspolitiska åtgärder, och att rikligt med information har producerats om dem. 

Därav blir det möjligt att identifiera den stadspolitiska policyprocessens olika steg 

och vilka aktörer som varit involverade i den. 
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2 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel konstrueras det teoretiska ramverket. Då uppsatsen har ett 

governance-perspektiv – hur politik skapas i praktiken – sker först en precisering 

av governance i en svensk kontext. Governanceteorin säger ingenting om 

policyprocessens händelseförlopp, utan tjänar som ett riktmärke angående var jag 

bör söka för att identifiera politikskapandets arenor på lokalnivå. För att förstå de 

föreställningar och normer som inramar policy-aktörerna infogas ett institutionellt 

perspektiv, baserat på Jon Pierres ‖stadstyper‖ och det svenska 

utjämningssystemet. Slutligen inkluderas ‖multiple streams‖-modellen, som ger 

teoriramverket styrning vid studiet av policyprocessen. Avslutningsvis 

konstrueras ett operativt analysschema som föregås av en kritisk teoridiskussion. 

Det teoretiska ramverket baseras på att aktörer agerar utifrån socialitet. 

Aktörerna förstås agera utifrån begränsad rationalitet, omgivna av begränsande 

och möjliggörande institutionella normer – logiken är således lämplighetslogik 

(Sabatier 2007:194, March&Olsen 1984:743-747). Konkret innebär detta att fokus 

för studien är vilka kulturella och sociala föreställningar som finns inom den 

kontext aktörerna agerar inom. Perspektivet föreskriver inte likt det 

aktörsreduktionistiska att aktörerna agerar utifrån en nyttomaximerande 

rationalitet a priori (Badersten 2002:68, Allison 1999:17-22), utan istället bejakas 

slump, historiska betingelser, aktörernas förståelse av situationen och deras 

legitimering av sitt handlande för att förstå deras agerande. Aktörernas handlingar 

och föreställningar förstås utifrån deras samspel med omgivande strukturer, som 

både begränsar och möjliggör målinriktad handling. Min uppgift blir att resonera 

om de strukturer som omger aktörerna, och hur de formar händelser och hur 

aktörerna använder dem för handling. Strukturer bär på idéer och rådande 

paradigm, men aktörerna kan utnyttja dessa på olika sätt, och anpassa dem efter 

kontextspecifika förhållanden, i relation till institutionaliserade regler, praxis och 

kulturella föreställningar. Därmed erkänns aktörerna förändringskraft, om än 

begränsad och betingad av strukturerna
3
(Badersten 2002:72, Dannestam 2009:61-

62).  

Studiens syn på relativism, eller förståelse av social konstruktion
4
, är att det 

existerar en oberoende verklighet, men att den är beroende av våra socialt 

konstruerade begrepp. Konkret innebär detta att samhällelig förståelse är 

tidsberoende och rumsligt färgad då kontexten utgör ett oundkomligt faktum för 

att förstå föreställningar och handlingar. Perspektivet ger en kritisk hållning där 

socialt handlande betraktas kritiskt och inte av naturen givet, och att vi genom 

                                                                                                                                                         

 
3
 Om aktör och struktur: Badersten 2002:60-79,  Johnson 2001:99-114 

4
 Wennerberg 2000 om socialkonstruktivism: s.10-16, 169-174. 
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reflexivt strävande kan närma oss verklighetens egentliga uttryck – men endast 

genom att beskriva det sociala filtret som omger den (Johnson 2001:108-112).  

 

2.1 Governance 

Governancebegreppet är omdiskuterat och framställs ibland som ett modeord med 

otydligt innehåll (Lundquist 2010:188-191, Pierre 2009:37, Montin 2009:9-10). 

Begreppet har kritiserats för sin normativa innebörd, att dess innehåll – att statens 

styrningsmöjligheter minskat – är normativt snarare än empiriskt (Lundquist 

2010). Oavsett begreppets empiriska bäraktighet utgör begreppet en starkt levande 

föreställning om det moderna och effektiva styret och därav påverkas tjänstemän 

och politikers förståelse – och i förlängningen agerande – om hur politik bör 

skapas och genomföras (Granberg 2008:363 ff., Hajer&Wagenaar 2003:2ff., 

Montin 2009:11). Governancebegreppet är dock inte en kausal teori, utan fungerar 

snarare som ett teoretiskt riktmärke angående vad som är intressant att 

studera
5
(Pierre 2005:452): 

 

Governance bör betraktas som ett teoretiskt perspektiv vilket säger något fundamentalt om hur 

politik görs i praktiken – Dannestam 2009:70 

 

Jon Pierre menar att ett governanceperspektiv leder forskaren till att se bortom 

det formella och istället söka de processer där aktörer möts på den politiska 

arenan för samarbete och målskapande (Pierre 2005:452). Den övergripande tesen 

är att dessa samverkansprocesser är ett substitut för den tidigare hierarkiska och 

formella centralstyrningen. Förändringen har skett som en följd av 

globaliseringens konsekvenser, då alltmer avancerade samhällsproblem kräver 

mer resurser och fler aktörer, och ett allt rörligare kapital kräver ett snabbare 

beslutsfattande för att koordineras. På svenska lyder tesen från centralstyrning till 

interaktiv styrning, alltså – fler aktörer bortom centralmakten (Jacobsson & 

Sundström 2006:20-21, Montin 2009:7). Rhodes
6
 (1997:661) beskriver skeendet 

som ‖en urholkning av staten‖ – som tvingats göra avkall på tidigare styrningssätt 

och istället dirigera makt till andra aktörer, uppåt till supranationella enheter, och 

nedåt till lokala enheter, och utåt till privata aktörer (Montin 2009:11). 

Konsekvensen blir att policynätverk innehållandes offentliga och privata aktörer 

skapar informella processer, där styrning sker via dialog och förhandling och där 

parterna är resursberoende av varandra. Offentliga aktörer ger legitimitet och 

möjliggör tillstånd och lagändringar, det privata bistår med ekonomiska resurser 

(Dannestam 2009:69, Hudson & Lowe 2009:132-135, Jacobsson & Sundström 

2006:21-22, Montin 2009:7).   

                                                                                                                                                         

 
5
 Governancebegreppets innebörd: Stoker 1998:18-19 

6
 Kritik mot Rhodes: Marinetto 2003 
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2.1.1 Från government till governance i en svensk kontext 

I detta avsnitt presenteras en svensk kommunalhistoria. Utläggningen är av största 

vikt för att kontextualisera vad governance de facto är i en svensk kommun. 

Utläggningen ger substans – och därmed operativ vägledning – åt den 

övergripande definitionen av governance, och ämnar parera den kritik som riktats 

mot governance-begreppets empiriska giltighet: 

 

[...]eftersom det finns olika slags styrning så behöver ‖governance‖ specificeras i varje 

konkret sammanhang som det brukas, annars förlorar det sin användbarhet – Montin 2009:13 

 

För att förstå kommuners
7
 roll i Sverige krävs en historiebeskrivning av 

relationen mellan stat och kommun (Bäck&Larsson 2008:12), då relationen är 

avgörande för kommunernas handlingsutrymme och styrning. Svenska kommuner 

har länge betraktats som välfärdsutförare och Dannestam menar att synsättet 

bottnar i en statscentrerad politikförståelse – att politiken styrs inom 

förutbestämda rum där staten stipulerar lagar angående kommuners uppgifter 

(Dannestam 2009:230). Montin klassificerar det statscentriska politikstyret som 

‖den andra politik-generationen‖ vilken innefattade utbyggnaden av välfärdsstaten 

och skapandet av institutioner ämnade att skapa det starka samhället. Ett 

politikområde inom denna generation var exempelvis socialpolitik. Styrkedjan 

under denna andra politik-generation präglades av formella beslutsvägar, där olika 

samhällsaktörer möttes i dialog på korporativistiska grunder. Styrningstanken var 

baserad på en top-down rationalitet, en tanke om social ingenjörskonst, där 

centralplanering framhävdes som rådande styrningsideal (Badersten 2002:56, 

Montin 2009:16-17, SOU 2000:1:89-91).   

Blomqvist och Rothstein (2008:45) hävdar att välfärdsstaten möjliggjordes av 

den ekonomiska expansionen under efterkrigstiden och utvecklingen kom att 

förknippas med socialdemokraternas
8
 politik (Bäck&Larsson 2008:240). 

Styrningen präglades av enhetlighet mellan stat och kommun, och 

kommunsammanslagningarna under 70-talet skedde för att kommunerna skulle ha 

tillräcklig kapacitet för att distribuera välfärdstjänster (Montin 2009:208-209, 

Lidström 2010:64-65). Sveriges ekonomi drabbades dock sedan av 1970-talets 

oljekriser och samtidigt stagnerade industrin vilket resulterade i en hämmad 

ekonomisk tillväxt. Premfors (2009:264) menar att med krisen följde kritiska 

röster mot den omfattande välfärdsstat som växt fram. Kritiken riktade sig mot 

statens marknadsfientlighet och det expertvälde som växt fram (Rothstein & 

Blomqvist 2008:46-51). Premfors (2009:287) belyser även hur 1990-talskrisen 

                                                                                                                                                         

 
7
 Omfattande om stat och kommun:Premfors 2009:169-176, Bäck&Larsson 2008:236-239. 

8
 Om Välfärdstaten: Björk 2008:13-197,  Hägg 2005. 
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påverkade socialdemokraterna att överge den av Keynes präglade finanspolitiken 

för att istället bekämpa inflationen – monetarism – genom att strama åt politiken 

under kristider. Sysselsättningsmålet fick stå tillbaka för inflationsmålet. 

Premfors menar att ur kritiken mot välfärdsstaten och byråkratiseringen 

startade arbetet med att effektivisera kommunerna och att försöka finna en lösning 

på ekonomikrisen. Istället för minutiöst styrande av detaljer skulle kommuner 

fokusera på resultat och effektivitet (Premfors 282-283). Förvaltningsskolan 

‖New Public Management‖ fick nu sitt genomslag. Genom åtskillnad mellan 

beställning och utförning, marknadshärmande och konkurrensutsättning samt 

involverandet av fler – ej offentliga – aktörer så skulle det offentliga krympas och 

effektiviseras. Denna förvaltningsideologi levererades nu som saneringsrecept. 

Idéerna realiserades under saneringsåren som följde efter krisen och kommunerna 

ålades skattestopp och balansbudgetkrav – ekonomikrisen skulle lösas genom 

nedskärningar och effektiviseringar och inte med höjda kommunalskatter. De 

nyliberalt präglade idéerna – konkurrens och monetarism – kom nu att få reellt 

inflytande i svensk förvaltningsideologi, och de förfäktades av både 

socialdemokraterna och de borgerliga partierna. NPM gav kommunerna ett större 

ekonomiskt ansvar och decentraliseringen ökade (Broström 2005:260-263, 

Montin 2007:12-13, 46-47, Premfors 2009:290-297). 

Ovan utläggning är främst avsedd att skapa en förståelse inför vaggan till 

stadspolitikens och den interaktiva styrningens födelse i en svensk kontext. 

Konkurrenstänkande tillsammans med privatiseringar och en resurssvagare stat 

har växt fram och förändrat det offentligas roll, och det har skett som följd av 

politisk-ekonomiska händelser och skiftande idéparadigm. Förhoppningen är att 

de förändringar de stora makroparadigmskiftena – beskrivna i inledningskapitlet – 

inneburit nu lokaliserats på svensk nivå. Det tidigare så enhetliga styret har 

fragmenterats
9
: 

 

Det faktum att vi tidigare fokuserat på styrning genom reglering innebär att vi i tidigare 

studier har betraktat staten som styrande och kommunerna och landstingen som styrda genom 

offentligrättslig reglering, ett tvingande styrmedel som staten har monopol på att använda. Vi har 

således i huvudsak analyserat ett givet system med givna aktörer och ett givet styrmedel[…]staten 

inte längre en monopolställning som styrande aktör. I stället måste staten betraktas som en av 

många aktörer som i konkurrens försöker styra kommunernas[...]handlande. Exempel på andra 

aktörer är medborgare, professioner, företag och organisationer. Det finns således både fler aktörer 

och flera möjliga styrmedel – Statskontoret 2005:28:20–21 

 

Vad som uppkommit är enligt Montin en ‖tredje politikgeneration‖, vars 

centrala och karaktäristiska förändringstendens är globaliseringen, och 

generationens politikområden är exempelvis stadspolitik vars styrning och 

utformning präglas av governanceinnovationer så som samarbete mellan det 

privata och offentliga, icke-hierarkiska nätverk, partnerskap och flernivåstyrning 

(Montin 2009:21-23). Inriktningen är således diametralt motsatt den andra 

                                                                                                                                                         

 
9
 Utläggningen är till sin natur förenklad, då staten ökat sin makt inom vissa områden se: Montin 2007:44-47 
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politikgenerationen, som präglades av enhetlighet och välfärdspolitik. En legitim 

kritik mot governance-tesens fokus på att aktörer från det privata och offentliga 

numera samverkar är att detta är en gammal företeelse i svensk politik. Vad som 

dock särskiljer den tredje politik-generationen är betoningen på att samarbete 

mellan olika samhällsaktörer är nödvändigt för att uppnå kollektiva mål, 

samarbete är önskvärt och det behöver inte innebära politisk konflikt. De 

konfliktlinjer korporativismen byggde på, exempelvis mellan fackförbund och 

näringsliv, anses idag vara svårtydda och inte sällan betraktas dem som 

‖särintressen‖. Vidare så var korporativismen institutionaliserad, men de nya 

samverkansformerna antas finnas utanför formella institutioner istället får 

informella nätverk och personliga kontakter alltmer inflytande (Montin 2009:22, 

SOU 2001:1:89-90).   

Governancestyrningen tänks vara horisontell och erbjuda aktörerna att 

använda befintliga resurser på ett effektivare sätt istället för att nyttja äldre 

institutioner. Det finns en diskursiv föreställning om att den nya politiken bör 

skapas via nätverk och partnerskap då detta är mer effektivt och resursutnyttjande. 

Ett led i detta är att projektanslag blir allt vanligare, projekt som förutsätter 

samarbete mellan olika aktörer och målet är att ‖institutionellt lärande‖ ska uppstå 

som i framtiden ska möjliggöra en mer resurseffektiv implementeringskedja 

(Montin 2009:18-23. Granberg 2008:363 ff.). 

 

Figur 2: Politikgenerationer Montin 2009:15-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På ett operativt kommunalt plan manifesteras den tredje politikgenerationen 

främst via olika specifika projektformer drivna av partnerskap som ofta är 

frikopplade från den formella beslutskedjan och som involverar flera olika aktörer 

från det offentliga och privata, som med gemensamma resurser – ekonomiska som 

juridiska – strävar efter ett kollektivt mål. Samarbetet i partnerskapen präglas av 

bindande åtaganden, ansvarsutkrävande och delat risktagande. Partnerskapen 

präglas av konsensusbetoning och dialog – ej politisk konflikt – och är inte sällan 

finansierade av privata aktörer men även exempelvis EU:s strukturfonder (Montin 

2009:22, 25-26). Kommunernas nya roll inom den tredje politikgenerationen kan 
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beskrivas som ‖möjliggörare‖ snarare än genomförare. Ett exempel på denna syn 

är SKL:s artikelserie ‖Den möjliggörande kommunen‖ som framhåller 

framgångsrika kommuners innovativa åtgärder. Exempelvis framhålls Haparanda 

kommuns möjliggörande roll vid IKEA:s etablering i staden. Kärnan är att dessa 

kommuner har möjliggjort utveckling tillsammans med andra aktörer, och agerat 

likt koordinerande utvecklingsentreprenörer.  En viktig uppgift i 

governancestudier är att beakta hur dessa innovationer förhåller sig till ‖de gamla‖ 

hierarkiska institutionerna i kommunerna (Pierre 2009:48-49).  

2.2 Institutionalism 

Jon Pierre låter i sin bok The Politics of Urban Governance sammanföra 

governanceperspektivet med ett institutionellt perspektiv. Institutioner har under 

en längre tid varit förbisedda inom governancestuider (Pierre 2011:11), och en 

majoritet av stadspolitiska studier har utgått från premissen om ‖economic man‖ 

och andra aktörsreduktionistiska förhandlingsteorier. Denna uppsats utgår istället 

från att aktörer befinner sig i ett komplext sammanhang i ständig förändring, där 

idéer och uppfattningar skapas i socialt utbyte med andra aktörer och i relation till 

omgivande strukturer och deras handlingar är baserade på påtagna roller och 

identiteter (Jacobsson & Sundström 2006:25).  Ur ett sådant perspektiv belyses 

hur aktörer imiterar andra framgångsrika aktörer, och rationaliserar ett visst 

beteende, dock inte utifrån nyttokalkyler – utan utifrån vad omgivningen uppfattar 

som korrekt och legitimt. Vidare så agerar aktörer efter regelföljande rutinpraxis, 

där för givet tagna regler stipulerar handlingsutrymme (ibid. 2006:26). Denna 

lämplighetslogik är kontextspecifik och formas av historiska och kulturella 

föreställningar, och historiska val leder till stigberoende, som skapar en 

institutionell tröghet, då val möjliggörs och begränsas av rådande institutioner – 

och idéer som inte följer den normerande bilden kan möta en betydande tröghet, 

men idéer som korresponderar med rådande institutionaliserade normer har större 

möjlighet att vinna mark (Pierson 2004:24, 61, 100, Rövik 2005:31ff, 55-67, 75-

97, Pierre 2011:16-17).  

 

2.2.1 Utjämningssystemet 

 

Det svenska utjämningssystemet
10

 är centralt vid studier av svensk stadspolitik. 

Utjämningssystemet utgör ett statligt regleringstak som påvisar vilken syn staten 

har på politisk-geografisk utveckling, samtidigt inramar utjämningssystemet de 

                                                                                                                                                         

 
10

 Utförlig beskrivning: SOU 2011:39ff. 
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kommunala aktörerna. Utjämningssystemet påverkar kommunernas ekonomier 

och intressant för denna studie är hur de lokalpolitiska aktörerna tolkar och 

föreställer sig utjämningssystemets funktion och påverkan på deras 

handlingsmöjligheter. 

Utjämningssystemet innebär en fördelning av skattekraft mellan kommuner 

och landsting, med målet att de ska få ett lika stort skatteunderlag per invånare 

(SOU 2011:39:30-37). Tanken är att alla kommuner ska få samma förutsättningar 

att uppfylla deras obligatoriska åtaganden och att strukturella orättvisor ska 

utjämnas (Montin 2007:45, Statskontoret 2009:9:11–12, SOU 2011:39:35-41).  

Kritiken mot utjämningssystemet har varit att det är tillväxtfientligt, att rika 

kommuner bestraffas och att fattiga kommuner saknar incitament att växa, samt 

att systemet resulterar i eftersläpningseffekter för vid inflyttning uppkommer 

kostnaderna direkt, men intäkterna inkommer först senare. Utjämningssystemets 

effekter tänks påverka kommunernas ‖tillväxtfrämjande arbete‖ som 

marknadsföring, ‖mäklande verksamhet‖ och bostadsverksamhet – det vill säga 

stadspolitiska åtgärder (SOU 2011:39:56-57).  

Det utjämningssystem som antogs 1996 drogs med negativa marginaleffekter; 

vilka benämndes som ‖pomperipossa-effekter‖. Förenklat innebar effekterna att 

kommuner med lägre genomsnittsskatt som ökade skattesatsen – exempelvis via 

höjda skatter – miste intäktsökningen. I debatten framfördes även att kommuner 

med hög arbetslöshet och sviktande befolkningsunderlag inte tjänade på att folk 

återkom till arbete eller att kommunerna växte befolkningsmässigt i och med att 

bidragen då drogs tillbaka (SOU 2006:84:21, HAK). Debatten är kontroversiell 

och stundom infekterad – för uppsatsen är dock de principiella förställningarna 

om systemet viktigast. Dagens utjämningssystem är i vissa avseenden reformerat 

och mer ‖tillväxtfrämjande‖:  

 

En grundläggande skillnad[...]är att den mellankommunala inkomstutjämningen idag består av 

ett i huvudsak statligt finansierat inkomstutjämningsbidrag. Det generella anslaget till kommuner 

och landsting avvecklades alltså således då nuvarande system trädde i kraft 2005[...]Avgiften för 

de kommuner som betalar är lägre i nuvarande system jämfört med det system som gällde fram till 

2005. Dels eftersom den länsvisa skattesatsen som används för att räkna ut avgiften sänks till 85 

procent, dels beräknas avgiften endast på den del av skatteunderlaget som överstiger 115 

respektive 110 procent skattekraft, till skillnad från 100 procent i det tidigare utjämningssystemet. 

– Regeringen 2008 

 

Kontentan är att systemet förändrats för att skapa incitament att utöka den 

lokala skattebasen och ge utrymme för lokal tillväxt: 

 

Genom att utjämningen inte är fullständig undviks i huvudsak negativa marginaleffekter för 

enskilda kommuner och landsting, dvs. att summan av skatteintäkter och inkomstutjämningsbidrag 

eller avgift minskar när den egna skattekraften ökar[...]Efter utjämning har den kommun som har 

den högsta skattekraften cirka 4 500 kronor mer per invånare att förfoga över än den kommun som 

har den lägsta skattekraften givet samma skattesats – SOU 2011:39:54 
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Den framträdande utvecklingen identifierar den makrodiskurs som 

presenterades i inledningskapitlet. Ska geografin baseras på omfördelning och 

nationen som helhet, eller premiera stadsmässig tävlan? Utvecklingen tyder på en 

institutionalisering av tävlansmekanismer, där höga inkomster inom kommunen 

premieras – men likväl möter motstånd i principen om en omfördelande politisk-

ekonomisk geografi.  

2.2.2 Stadstyper 

Stadstyperna används i denna uppsats som fixeringsbilder angående vilka normer 

som omgärdar styret av staden och hur de verkar som föreställningsramar för 

politikerna (Pierre 2011:10). De olika stadstyperna är fixeringar av olika politiska 

normer och värderingar som kan prägla en stad samt vilken politik dessa ofta är 

associerade med. Jon Pierre presenterar i boken The Politics of Urban 

Governance: 

 

[...]an institutional theory of urban politics and urban governance which shows how norms, 

goals and values form the urban political agenda and the structural framework within which it is 

pursued – Pierre 2011:12 

 

Institutions prescribe certain types of social action and embody collective values and norms. 

Once we understand the institutions, we also understand much about policy choice and 

behavior[…]These abstract institutions are related to symbols, collective histories and memories 

and values. They tell us much about ―what kind of city this is‖ and what its population wants it to 

be – Pierre 2011:15-16 

 

Stadstyperna är fyra olika abstraktioner och är inte uteslutande utan samtliga 

finns oftast närvarande i alla städers politik (Pierre 1999:7). Stadstypernas bidrag 

är att de identifierar den institutionella inramning uppsatsens fall verkar inom, och 

därmed kontextualiseras även politikernas föreställningsramar. Även om pro-

growth modellen är den typ som främst infaller under uppsatsens definition av 

‖stadspolitik‖, så tjänar de övriga modellerna som referenspunkter vid den 

empiriska analysen. Verkligheten är komplex, men via dessa idealtypiska 

stadstyper är intentionen att kunna säga någonting om vilken typ av stad mina fall 

är, hur detta har förändrats över tid, och hur normerna som är associerade med 

respektive stadstyp influerat policyprocessen. Exempelvis är det tänkbart att 

normer och värderingar som är associerade med welfare-governance modellen 

samverkar med pro-growth modellens tillväxtnormer. Frågan är hur relationen 

utvecklas och påverkar politikskapandet över tid. Då en idé kräver politisk 

acceptans kan stadstyperna identifiera när ett skifte mellan stadstypernas normer 

skett i staden, och på så vis möjliggjort implementering av stadspolitik. Nedan en 

sammanfattning av de olika stadstypernas karaktäristik, normer och mål: 
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Figur 3: Stadstyper Pierre 1998:388 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 The Managerial City 

‖The managerial city‖ (MG) är politisk styrning som är centrerat hos 

professionella byråkrater. Inflytelserika aktörer är inte valda av folket, utan 

tillsatta utifrån kompetens och meriter. Framväxten av stadstypen har skett sedan 

80-talet då New Public Management kom i blickfånget. NPM förespråkade 

effektivitet och företagshärmande och politikerna skulle sätta långsiktiga mål – 

som experterna skulle genomföra/fördela. Även en åtskillnad mellan beställare 

och utförare ingår i modellen, vilken antas ha gynnsam grogrund i den mer 

konsensusinriktade lokalpolitiken (Pierre 2011:29).  

Problem som kan uppstå med MG-modellen är att politikerna mister 

kontrollen över vad som genomförs. Experterna – med sin specialistkunskap – blir 

de som formar den politiska agendan och arbetar aktivt för att utesluta folkligt 

inflytande, då experterna själva strävar efter kostnadseffektiv hantering och inte 

en deliberativ process (Pierre 1999:378, 2011:32–33). De övergripande 

normbildningarna för denna modell är effektivitet, professionalism och 

resursutnyttjande. I kombination med NPM:s ideal om genomförandets 

‖avpolitisering‖ har denna stadstyp en stark ställning. Den anses vsrs oantastlig 

med sitt mål om ett effektivt styre. Byråkraterna inom modellen bör vara 

självständiga och kunna fatta beslut utan folkligt mandat (Pierre 1999:379, 

2011:34–35).  

Det normativa målet med denna modell är god service då medborgarna främst 

betraktas som kunder. Typiska empiriska indikatorer för modellen är 

kundundersökningar, ‖best practices‖ och en betoning av valfrihet. För inom 

modellen betraktas marknaden som överlägsen det offentliga med hänvisning till 

effektivitet, service och genomförande. Relationen mellan tjänstemän och 

politiker är icke-hierarkisk och affärsmässig. Byråkraterna söker främst legitimitet 

hos sina politiska företrädare genom att återrapportera tillbaks till dem om 

arbetsprocessen (Pierre 1999:380, 2011:35–36).  
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2.2.4 Corporatist Governance  

 

Corporatist Governance (CG) fokuserar på involveringen av flertalet samhälleliga 

aktörer och det civila samhället tillmäts stor betydelse. Målet är att involvera 

flertalet samhälleliga grupper i politikprocessen. Deltagandet behöver inte ske 

inom partier, utan kan lika väl ske i andra organisationer (Pierre 1999:381, 

2011:49). Även om CG-modellen främst karaktäriseras av att 

intresseorganisationer försöker genomdriva sin egen agenda finns en allmän 

föreställning om att deltagardemokrati och representation från olika grupper är 

ytterst viktig för den politiska processen (Pierre 2011:50). Studier har påvisat att 

modellen främst återfinns i länder med en stor offentlig sektor, där olika grupper 

äskar om anslag för sin sak (Pierre 2011:50–51). Kritik mot modellen är att 

politiken främst involverar särintressen och inte representativt valda 

folkföreträdare (Pierre 1999:382, 2011:52).  

I Sverige är det främst fackföreningar och näringslivssammanslutningar som 

inkluderas i politikprocessen. Undersökningar har visat att svenska kommuner 

aktivt uppmuntrar näringslivsföreningar för att förenkla och förstärka 

kommunikationen med dem (Pierre 2011:53, Pierre 1989:200ff., 2011:54–55).  

2.2.5 Pro-growth governance 

Pro-Growth (PG)-modellen är tydlig – staden ska främja tillväxt. De politiska 

företrädarna ordnar juridiska tillstånd och politiskt mandat och den finansiella 

eliten står för resurserna. Denna konstellation har länge funnits i USA och den 

informella och elitistiska styrningskaraktären är PG-modellens baksida (Pierre 

1999:383, 2011:67). Tillväxt har länge varit ett mål för städer. Under 80-talets 

industridöd blev det uppenbart att företag kan lämna vad som byggts upp i en 

stad. Företagen är medvetna om det stadspolitiska spelet, och spelar därför ut 

stadsaktörer mot varandra – vilka erbjuder gynnsammast förhållanden för vår 

verksamhet? (Pierre 1999:384, 2011:70–71). Dock bromsas företagens mobilitet 

av att de utvecklar ett ömsesidigt beroende till staden. Städerna utformar 

utbildningsinstitutioner och infrastruktur som ser till företagens behov, och 

företagarna utvecklar relationer med beslutsfattarna således skapas ett ömsesidigt 

utbyte mellan aktörerna för att nå gemensamma mål (Pierre 2011:72–73, 75).  

PG präglas i stor grad av det ömsesidiga utbytet mellan privat och offentligt. 

Samarbetet anses nödvändigt för att kontrollera den lokala ekonomin, och 

företagen är beroende av det offentligas ‖möjliggörande‖ kapacitet. Studier i 

Sverige har visat att företagen vill att det offentliga ska skapa ett rikt kulturliv, 

nöjesliv och förskoleverksamhet, då det förenklar för företagen att attrahera 

arbetskraft (Pierre 2011:75 jfr Florida 2005). Pierre beskriver beroendet som: 

 

[…]the strategic importance for the urban political leadership of creating governance 

arrangements with societal actors in order to be able to pursue collective objectives – Pierre 

2011:75 
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PG-modellens mål ska inte betraktas som deterministiskt i den meningen att 

‖det bara händer‖, olika aktörer får komma till tals, men inte alla hörsammas då 

det finns olika vägar för tillväxt (Pierre 2011:76). Exempelvis finns städer som 

motverkar snabbmatskedjors etableringar, och istället framhåller lokala aktörer 

(Knox & Mayer 2009). Städer i motgång har dock inte samma möjlighet att ‖välja 

och vraka‖ utan är mer benägna att anamma samtliga tänkbara utvecklingsprojekt 

(Pierre 2011:87). Det intressanta med modellen som analysverktyg är därför att 

granska i vilken utsträckning staden är beredd att samarbeta med företag och vilka 

strategier som väljs. Städer som anammar PG-modellen har ofta föreställningen 

att näringslivet är motorn för stadens fortlevnad, och detta brukar göra det enkelt 

för näringsföreträdare att få samarbeta med de politiska ledarna (Pierre 2011:79).  

Tillväxtstrategierna måste ha lokalt stöd och institutionell förankring för att 

politikerna ska kunna motivera satsningarna. De politiska motiveringarna sker 

ofta genom ‖trickle-down-resonemang‖. Även om satsningar likt byggnationer av 

exklusiva bostäder främst gynnar en övre medelklass menar politikerna att deras 

skattepengar gynnar staden som helhet (Pierre 2011:80). Kritiken mot PG-

modellen är att den dels ger företagarna makt att påverka dagordningen, men även 

att policyprocessen förflyttas till ‖slutna rum‖. Transparensen saknas när politiska 

företrädare förhandlar med den ekonomiska eliten och modellen är därför den som 

erbjuder minst möjligheter till medborgerligt deltagande (Pierre 2011:81). Dock 

verkar de informella nätverken i relation till formella institutioner, och deras idéer 

måste oftast befästas inom dem (Pierre 2011:84–85). 

2.2.6 Welfare governance 

Welfare Governacne (WG)-modellen är främst närvarande i städer som inte 

lyckats omkonstruera sin ekonomi sedan industridöden (Jon Pierre 1999:386). Inte 

sällan har dessa städer för några decennier sedan varit ekonomiskt välmående 

industristäder. Följden av industrinedläggningarna har blivit att invånarna tvingats 

överge staden alternativt fått eftersöka statliga bidrag. Omfånget av utflyttningen 

är beroende av det sociala skyddsnätet i landet (Pierre 2011:88–89). 

Karaktäristiskt för städer i WG-modellen är ett minskat antal företag, minskande 

befolkning, få investeringar och en minskad skattebas (Jon Pierre 2011:92–93). 

Industristädernas död, och nationalstaternas försvagning har resulterat i en ny 

geografi där staterna inte längre placerar ut industrier och statliga verk i samma 

utsträckning som tidigare (Pierre 2011:90), och ett stort problem för städerna 

inom denna modell är att industridöden försatte stora delar av invånarna i 

arbetslöshet. De branscher som uppstått efter tillverkningsindustrierna eftersöker 

dock inte industriarbetarnas kompetens vilket resulterar i att nya branscher 

förläggs i andra städer (Pierre 1999:385-386, 2011:91).   

Städerna inom WG-modellen hyser stor tillit till staten, och politikerna arbetar 

för att utveckla goda relationer med statspolitiker. Anledningen är att bidrag oftast 

finansieras av staten, och lokalpolitikernas främsta mål är att erhålla statliga 

stödåtgärder för sin stad, exempelvis för olika projekt ämnade att lyfta staden. 
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Projekten kan vara svåra att initiera, då det råder en skepsis mot förnyelse och ofta 

saknas externa finansiärer (Pierre 1999:387, 2011:93). 

WG-modellen är den mest politiserade och ledord för modellens normativa 

styrning är ‖omfördelning‖ och ‖rättvisa‖. Inte sällan präglas WG-staden av den 

tidigare industrialismen och styrs oftast av socialistiska partier (Pierre 2011:93). 

Den normativa föreställningen för städer inom WG-modellen är att bidrag är 

berättigat för människor som lidit offer för socioekonomiska 

strukturomvandlingar. Upplevelsen av negativa strukturomvandlingar skapar 

dessutom en skepticism mot nya reformer (Pierre 2011:94–95). Partnerskap med 

privata företag är sällsynt, då den kollektiva inställningen är att företagen är roten 

till den situation som uppkommit. Enligt WG-modellen tävlar inte välfärdsstäder 

genom innovationer, utan om statsbidrag (Pierre 1999:387, 2011:96ff). Städerna i 

denna modell har uppenbara problem, då den globala diskursen numera inte 

eftersträvar en Keynesiansk-geografi utan en marknadsgeografi (Pierre 2011:102): 

 

[…]In Scandinavian countries, regional policy has effectively surrendered to market forces; the 

previous commitment to ensure regional ―balance‖ in terms of economic development proved too 

costly for the state to fulfill. In all these different national contexts, the message to local politicians 

is one and the same: cities must find their own fortunes.  

 

Städer i denna modell har således två alternativ i dagens ekonomi; försöka 

omstrukturera ekonomin eller passivt invänta förändringar i världsekonomin 

(Pierre 2011:103). 

2.3 Multiple streams 

John Kingdons multiple streams (MS) utgör uppsatsens roder för att navigera 

policyprocessen. MS-modellen fokuserar på hur en fråga överhuvudtaget blir 

aktuell för beslutsfattande. MS-modellen är därför relevant för uppsatsen, då den 

teoretiserar hur, när och varför stadspolitik kom upp på den lokalpolitiska 

dagordningen i uppsatsens två fall. MS-modellen förstår policyprocessen i fyra 

steg: (1) bestämmandet av dagordningen, (2) specificering av policyalternativ (3) 

val av policyalternativ (4) implementering. MS fokuserar främst på de två första 

stegen, i denna uppsats är dock samtliga steg beaktade (Kingdon 2011:2-3). För 

att förstå policyprocessen använder MS-modellen en historisk och processinriktad 

analys (Barzelay&Gallego 2006:539-540).  

Kingdons modell baseras på att aktörer har begränsad rationalitet och att de är 

inbegripna i en komplex process. Dock erkänns aktörerna möjligheten till att 

agera målinriktat, men handlandet är beroende av temporära omständigheter då 

policyprocessen påverkas av stora händelser och strukturer bortom aktörernas 

makt – men aktörerna kan använda dessa till egen favör (Brunner 2008:501–502, 

Knaggård 2009:96). Kingdon (2011:225) använder en surfare som inväntar 

vågorna som metafor för denna logik. Först när vågorna tillåter kan surfaren 

skrida till verket, likaså måste politiker invänta strukturella möjligheter för sin idé.  
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För att förstå varför ett problem erhåller stor uppmärksamhet anför Kingdon 

tre olika flöden att använda som analysverktyg vid studiet av policyprocessen. 

Flödena är ständigt närvarande under processen. Det första flödet är problem-

flödet, vad anses vara ett problem? Frågan är inte självklar, utan det krävs att 

någon formulerar eller förstår ett tillstånd som ett problem. Ett problem kan 

aktualiseras genom a) problemindikatorer som höga arbetslöshetssiffror, sviktande 

befolkningsunderlag b) genom dramatiska händelser som kriser och katastrofer c) 

misslyckad implementering (Ackrill&Kay 2011:72, Kingdon 2011:90-101, 

Knaggård 2009:96-97).  

Policyflödet utgörs av policyidéer. De kan hysas av tjänstemän eller politiker, 

men är ofta levande inom olika expertgrupper och policynätverk. Idéerna behöver 

inte alltid vara kopplade till ett specifikt problem, utan kan vara närvarande även 

innan något problem är sammankopplat med policyidén. Idéerna kan vara en 

särskild aktörs som under lång tid arbetat för att sin idé ska vinna fotfäste, då 

acceptansen för en idé måste sjunka in under lång tid. Dessa visionärer benämns 

som policyentreprenörer, och definieras genom att de förfäktar en viss idé, och 

spenderar tid och resurser för att i framtiden kunna förverkliga den. Över tid kan 

idéer falna och dö ut, men andra förstärks och utökas i omfattning. Kriterier för att 

en idé ska erhålla seriös uppmärksamhet är att den ska a) vara praktiskt 

genomförbar b) åtnjuta kontextspecifik acceptans (Kingdon 2011:131-137,143-

144, Knaggård 2009:97).   

Det sista flödet är politikflödet, som belyser politikernas roll och den politiska 

kontexten – institutionell inramning – i vilken dagordning och lösning utformas. 

Politikflödet existerar oberoende av övriga flöden, och är påverkat av politikens 

spel. Politikerna beaktar den rådande opinionen, väger och analyserar vilka 

problem och lösningar som kan blidka väljarna. Politikerna interagerar med 

medborgare, bevakar nyhetsflödet och tar del av omvärldens feedback, och via 

dessa kanaler skapas en uppfattning om rådande stämning. I denna ström beaktas 

även påtryckargrupper och lokala intressen. För att förstå varför ett problem 

kommer på dagordningen, och vilken lösning som kopplas till problemet, måste 

det politiska maktspelet beaktas – hur kunde en policy landsättas genom politiska 

förhandlingar och koalitioner? En viktig faktor inom flödet är politiska 

maktskiften, med nya aktörer öppnas det för nya idéer (Kingdon 2011:162-164, 

Knaggård 2009:98).  

 Kingdon förstår den politiska dagordningen som uppdelad i två steg. Den 

politiska dagordningen är det första steget. För att en fråga ska hamna där krävs 

att någon inramar ett skeende som ett problem och som politikerna sedan betraktar 

som ett problemtillstånd. Men för att problemet ska stiga till steg två på 

dagordningen – betraktas som ett problem som kräver ett politiskt beslut – krävs 

att en policyentreprenör sammankopplar problem med en policylösning och 

landsätter paketet i politikströmmen. Chansen att genomföra detta sker när ett 

möjlighetsfönster för en idé uppstår som följd av en förändring i politikflödet – 

kontextuell möjlighet att få gehör för idén – eller i problemflödet då kriser lämnar 

ett vakuum efter sig där nya idéer får större möjlighet att antas än tidigare. En idés 

möjlighet att få genomslagskraft beror på hur problem och lösning paketeras – 

fakta med värderingar – och hur det politiska klimatet gynnar idén. 
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Policyentreprenören måste således koppla samman de olika strömmarna, för att 

idévisionen ska stiga på dagordningen (Dannestam 2008:112, Kingdon 2011:194-

195, Knaggård 2009:98-99,101).  

 

2.3.1 Analysschema och teoretisk diskussion 

I detta avslutande teoriavsnitt följer en kritisk diskussion angående teorival, och 

en presentation av studiens analysschema. MS-modellen kritiseras för att den inte 

i tillräcklig grad beaktar institutioner och att den är anpassad till amerikanska 

policyförhållanden och i synnerhet formella aktörer därinom. Vidare anses MS-

modellen endast beakta delar av policyprocessen med sitt fokus på de två första 

stadierna av policyprocessen (Knaggård 2009:99-100).  

Att modellen är utvecklad till amerikanska förhållanden åtgärdas genom att 

inkludera ett governanceteoretiskt perspektiv som beaktar lokalpolitikens skeende 

i en svensk kontext. Exempelvis gör Kingdon tydliga distinktioner mellan de olika 

flödena och vilka aktörer som ingår i dem, baserat på den amerikanska 

beslutskedjan. I en svensk kommunkontext är sådana knivskarpa distinktioner 

svårare – direkt missledande – att upprätthålla. Exempelvis – som 

governanceavsnittet diskuterat – kan det mycket väl vara så att politiker 

interagerar i policyflödet inom informella nätverk, för att sedan landsätta idéerna i 

politikflödet för att få legitimitet för sina idéer som skapats informellt. 

Rörligheten mellan flödena är högst troligen större på en kommunal nivå, då 

kommuner inte innehar samma personalstyrka och resurstillgång som den federala 

nivån i USA. Att på förhand stipulera vilka som medverkar i policynätverken 

inom policyflödet är således inte förenligt med uppsatsens governanceperspektiv, 

frågan är snarare vilka policynätverk som finns inom policyflödet – även en 

kommunpolitiker kan vara policyentreprenör! 

Kritiken att MS-modellen inte beaktar institutioner är delvis korrekt. Förvisso 

belyser Kingdon strukturers begränsande och möjliggörande inverkan på 

aktörerna, och hur aktörers värdefilter sorterar förslag och händelser (Zahariadis 

2007:71), men säger föga om vad värdena är för något och vilka regler som omger 

den politiska miljön. Politikflödet är det flöde som innehåller den politiska 

kontexten och politiska aktörer, det är i detta flöde idéer och problem skall passera 

för att hamna på dagordningen. Kingdon beskriver här att den nationella 

opinionen och relationen mellan ämbetsverk och regering samt 

koalitionsbyggande mellan dessa aktörer är det viktigaste att uppmärksamma 

(Knaggård 2009:98). I denna uppsats anpassas flödet efter den kommunala nivån. 

Det som bestämmer den politiska kontexten på kommunnivå är a) typ av stad (se 

stadstyperna, här inbegrips även medborgerlig opinion) b) relation stat och 

kommun (se: kommunhistoria/utjämningssystem) c) förhandlingar (mellan 

politiker och påtryckargrupper). Det är i detta flöde uppsatsens institutionella 

ramverk används för att förstå föreställningsramarna som omger staden.    

Kritiken att MS-modellen endast belyser de två första stegen av 

policyprocessen anser jag åtgärdats i uppsatsen. Likt Knaggård framhåller jag 
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ståndpunkten att en stor del av det som faktiskt beslutas i det tredje policysteget 

främst har formats i de tidigare policystadierna – genom utredningar, informella 

diskussioner och förhandlingar – då det formella beslutet främst är en 

legitimerande bekräftelse av denna process (Knaggård 2009:98). Därav inkluderar 

jag även det tredje stadiet – val av policyalternativ – i analysen av 

policyprocessen. Det fjärde steget – implementering – översätts här till 

‖stadspolitiskt projekt‖, vilket är själva utfallet av policyprocessen – där jag 

belyser vilka aktörer som är delaktiga i projektets utförande. I denna analysfas 

används governancediskussionen angående vad som är governance i svensk 

kontext för att lokalisera sådana konstellationer. Syftet är alltså inte att förklara 

implementeringen av ett beslut, utan belysa governanceinnovationer i projekten. 

Avslutningsvis bör policyprocessen som sådan diskuteras. Teorierna är en 

abstraktion av en komplex process
11

. Tidigare policystudier utgick från en 

heuristisk stegmodell, som förstod processen som en top-down kedja följandes 

den formella beslutsordningen. En sådan modell lider av snävhet och en övertro 

på policyprocessers rationalitet och beaktar inte informalitet och politikskapande 

utanför den formella styrningskedjan (Sabatier 2007:6-7).  

På nästa sida presenteras uppsatsens operativa analysschema. Min 

förhoppning är att analysschemat belyser policyprocessens dynamiska karaktär, 

och uppmärksammar hur den stadspolitiska policyprocessen sett ut och kan förstås 

i studiens empiriska fall. 
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 Se: Knaggård 2009:90–94  
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 Figur 4: Operativt analysschema 
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3 Metod och material 

Metodavsnittet syftar till att förklara hur studien genomförts, hur material tagits 

fram, och hur resultatet analyserats (Lundquist 1993:95). Därför klargör detta 

avsnitt studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt, argumentationen för 

fallstudien som metod, val av fall, informationsinsamlandet och hur informationen 

analyseras.  

3.1.1 Metateoretisk diskussion 

Ofta framställs samhällsvetenskapen som indelad i två skolor, det vill säga 

positivism och hermeneutik. Den förra söker samband och regelbundenheter, den 

senare tolkning och förståelse av människors livsvärldar. En tredje skola är den 

kunskapsrelativistiska postmodernismen som fokuserar på språkliga diskurser 

(Danermark 2003:9). Jag argumenterar för ett fjärde alternativ nämligen kritisk 

realism (KR). KR utgår från att det finns en oberoende verklighet, men att den är 

beroende av socialt konstruerade begrepp för att förstås. KR betraktar 

verkligheten – ontologin – som stratifierad då det vi erinrar med våra sinnen 

produceras av underliggande – ej synliga – mekanismer: 

 

Figur 5: Ontologiska föreställningar Wuisman 2005:368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KR menar att det ‖epistemetiska felslutet‖ består i att sammansmälta de tre 

olika domänerna till endast den empiriska domänen. Epistemologi är frågan om 

hur vi kan nå kunskap, inte vad som existerar, men genom att endast erkänna den 
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empiriska domänen – det observerbara – ontologisk status likställs den empiriska 

världen med det vi kan veta då empirismen och hermeneutiken menar att ‖bara det 

som existerar är‖(Danermark 2003:29, 48, Sayer 2000:102). KR börjar istället 

med att ställa den ontologiska frågan – hur måste verkligheten vara beskaffad för 

att vetenskapen ska kunna finnas? (Brante 2001:186, Danermark 2003:43). Som 

svar anförs erfarenhet, och hur kunskap uppnås praktiskt. KR menar att 

vetenskapen själv – som praktisk företeelse – är bevis på att vi når kunskap. Det 

naturvetenskapliga experimentet utgår inte främst från atomistiska observationer 

utan snarare från att skapa händelsemönster som triggar mekanismer som skapar 

en observerbar reaktion. För att förstå en sådan kedja krävs teorier. Resultaten 

från experimenten – att vissa mekanismer triggar en händelse som i sin tur går att 

observera visar på en stratifierad verklighet, där det osedda är en nödvändighet för 

ett observerbart utfall. Resultaten från experimentet innebär dock inte att 

mekanismerna och händelserna inte funnits där tidigare, utan de har hela tiden 

existerat oberoende av vår erfarenhet (Danermark 2003:49).  Resonemanget 

framhäver KR:s syn att det finns en verklighet utanför våra erfarenheter och 

begrepp. Detta innebär även att vetenskapen söker svar efter sådant som är 

oberoende dess egen verksamhet. Av detta följer KR:s indelning i vetenskapens 

två olika dimensioner nämligen den transitativa och intransitativa dimensionen. 

Den transitativa dimensionen är våra teorier, den intransitativa är objekten vi 

studerar. Dimensionerna är separata, i den meningen att våra teorier inte påverkar 

den intransitativa dimensionen, utan vi försöker ständigt utveckla våra teorier för 

att förstå den oberoende dimensionen (Danermark 2003:51, Sayer 2000:10-12). 

Implikationerna för samhällsvetenskap blir att KR inte tror att vi studerar 

världen direkt, utan att vi försöker närma oss den med teorier. Dock innebär det 

ingen långtgående konstruktionism (post-modernism), utan världen är 

teoriberoende men inte teorideterminerad. Ett praktiskt argument för detta är 

exempelvis att våra intervjuobjekt inom samhällsvetenskapen inte förändras så 

fort vi lämnar dem efter en intervju. Förvisso kan våra begrepp påverka dem på 

lång sikt, men det är föga troligt att detta sker direkt då verkligheten reproduceras 

över lång tid. Därav erkänns en autonom – en materialitet – social värld och 

världen förändras inte så fort vi som forskare ändrar uppfattning om den. Detta 

innebär att vi som samhällsforskare förvisso ingår i en ‖dubbel hermeneutik‖, i 

den meningen att vi delar samma verklighet och språk som våra studieobjekt, en 

värld som ständigt omtolkas och som studieobjekten tillsätter mening och 

förståelse (Danermark 2003:70-71, Sayer 2000:10-11, Stroehrel 2007:46). Men 

KR menar att det finns någonting utanför denna språkliga diskurs, en verklighet 

som begreppen korresponderar med. Därmed erkänns en materiell social värld, 

som innehar en djupdimension som utgör fundamentet för social praxis. Sociala 

strukturer som reproduceras via mänskligt handlande har således ontologisk status 

och betraktas som verkliga; det finns underliggande lager som möjliggör själva 

studieobjektet. De innehar en potentiell kraft, och uppgiften för forskaren är att 

avtäcka de nödvändiga villkor som krävs för att en kraft ska utövas, och vad som 

då händer i samhället (Badersten 2002:79-80, Danermark 2003:68-69, Patomäki 

2000:223, Sayer 2000:13).  
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Av ovan följer ett annat kausalitetsbegrepp än positivismens. Tidigare 

anfördes det naturvetenskapliga experimentet som bevis för vad vi kan veta. Men 

då den sociala världen är föränderlig och i ständig transformering låter sig inte 

isolerade experiment göras inom samhällsvetenskapen. Istället verkar den under 

pseudoslutna villkor som institutioner och organisationer samt normer som 

begränsar individers voluntarism. Aktör och struktur befinner sig således i ett 

samspel, där aktörer reproducerar strukturer men samtidigt är påverkade och 

begränsade av dem (Brante 2001:172-173, Danermark 2003:111-115, Sayer 

2000:18). Då KR ser samhället som verkandes under dessa ‖öppna villkor‖ – 

människan vill förändra och innehar reflexivitet – kan heller inte förklaringar vara 

regelbundenheter eller prediktioner, istället blir anslaget historiskt och temporalt 

(Danermark 2003:111-116, Sayer 2000:12). Genom att använda abduktion – 

”tolka och rekontextualisera enskilda företeelser utifrån ett tänkt sammanhang 

eller mönster[...]förstå något på ett nytt sätt genom att betrakta detta något i ett 

nytt idésammanhang” – och retroduktion – ‖att från beskrivning och analys av 

konkreta företeelser rekonstruera de grundläggande villkoren för att dessa 

företeelser ska vara det de är[...]genom tankeoperationer och kontrafaktiskt 

tänkande argumentera sig till transfaktiska villkor” – kan en kausal förklaring 

produceras (citerat: Danermark 2003:171): 

 

          Figur 6: Kausalitet, Djurfeldt 2009:26-27. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Mekanism förstås i denna uppsats som: 

 

A mechanism can thus be defined as the modus operandi that makes a situation transform or 

not transform into something else. More specifically, I propose that mechanism is defined as a 

cause of a (causal) conjunction, a cause that has a (causal) relationship as its effect. -Brante 

2001:175 

 

Resultatet blir inte empirisk generalisering, utan ett försök att förklara 

processen inom ett begränsat antal fall. Anslaget är intensivt och inte extensivt. 

Av detta följer en teoretisk generalisering, som beskriver vad som var nödvändiga 

villkor för ett visst utfall i en viss kontext (Danermark 2003:199) Då KR erkänner 

en verklighet (intransitativa) bortom den diskursiva nivån – som en del 

relativistiska skolor reducerar vetenskap till, en språkdiskurs (transitativa) – 

uppstår dock frågan, hur avgörs vad som är en ‖bra‖ eller ‖dålig‖ teori – om vi nu 

ändå inte kan nå verkligheten ‖direkt‖ utan endast via socialt konstruerade 

teorier?  Svaret är pragmatiskt. En del teorier ger mer mening och är mer 
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sanningslika än andra och genom intersubjektivitet och diskussion kan vi fälla ett 

sådant meningsavgörande (Badersten 2002:80–82, Danermark 2003:27). 

3.1.2 Fallstudie som process-spårning 

I detta avsnitt argumenterar jag för fallstudie som process-spårning, vilket sker i 

ljuset av den metateoretiska utläggningen. Fallstudier omges av en rad felaktiga 

föreställningar. Främst baseras dessa på att fallstudier förstås utifrån positivismens 

vetenskapsideal (Flyvbjerg 2003:185-186, Bryman 2011:368-370, 

Holme&Solvang 1997:79-83). Då utrymmet är begränsat hänvisar jag till 

Flyvbjergs (2003) artikel om de vanligaste missuppfattningarna angående 

fallstudier utifrån ett positivistiskt ideal.  

Utifrån ett KR-perspektiv är det omöjligt att skapa en kvasi-experimentell 

situation med fallstudier då samhället verkar under öppna villkor. Jackson belyser 

hur George och Bennet (G&B) har lånat delar av KR-perspektivet i sin bok om 

process-spårning, men att de fortsätter att återknyta till det positivistiska 

kausalitetsbegreppet genom deras önskan att isolera specifika variabler i process-

spårningen samt deras emfas på prediktioner (George&Bennett 2005:217-219). 

En viktig anmärkning – då deras bok används som grund för min användning av 

process-spårning – då KR istället strävar efter: 

 

Critical realist prefer a ‖causal story‖ that is ‖holistic‖ rather than one that seeks to put 

forward any kind of ‖ultimate cause‖; they concentrate on accounting for the complex interactions 

of various causes in specific historical contexts‖ – Jackson 2011:110 

 

Processpårning som metod är numera välanvänt inom statsvetenskap. Styrkan 

med PS är närheten – validiteten – i upplägget då ett utfall kan ha olika 

händelseförlopp, och därav är det alltför reduktionistiskt att på förhand utgå 

utifrån ett antal givna variabler – samma mekanismer kan ha olika effekter inom 

fallen. En använd liknelse är ett antal dominobrickor, där vi endast ser den första 

och den sista. Den första faller så även den sista, men vi vet ej hur detta gick till; 

processpårning syftar till att granska vilka händelser som leder till utfallet 

(George&Bennett 2005:205-206).  

Process-spårning passar denna uppsatts då anslaget är historiskt och 

processinriktat. Enligt G&B:s kategoriseringar använder denna uppsats ett 

‖analytisk-förklarande‖ perspektiv. Den historiska berättelsen är inte endast 

beskrivande, utan även kopplad till teorier (George&Bennett 2005:210-211). 

Detta innebär en form av dialog mellan empiri och teori. Historieförloppen som 

beskriver respektive stads stadspolitiska policyprocess analyseras utifrån den 

teoretiska framställningen, och återknyter det specifika till en teoretisk diskussion. 

Studien är av karaktären ‖inomfallstudie‖, då varje fall undersöks utifrån dess 

egen kontext (Essaiasson 2007:144-145).   

Uppsatsen använder ett institutionellt perspektiv, som beaktar ett historiskt 

händelseförlopp. G & B påpekar att det viktiga med ett sådant anslag är att inte 

alltför lättvindigt fastna vid ett tidigt beslut och hävda att det förklarar utfallen – 
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med hänvisning till institutioners konserverande inverkan –  då det är en form av 

historisk determinism. Utan snarare krävs en nyanserad framläggning, där olika 

historiska delmoment uppmärksammas och förstås. En sådan känslighet sker 

genom kontrafaktiska resonemang, och dessa är särskilt viktiga vid studiet av 

policyval (George&Bennett 2005:212-213). 

Avslutningsvis är det givetvis rimligt att ifrågasätta en förklarande ambition, 

då området till stora delar är ‖outforskat‖. Förhoppningen är dock att bidraga med 

teoriutveckling genom att applicera ett nytt teoretiskt ramverk på ett policyområde 

som till stora delar är icke-uppmärksammat, och därmed bidraga till en ökad 

förståelse till området. Därav blir studien ett bidrag till den kunskapsprocess 

vetenskap är, nämligen att utveckla teorier för att öka förståelsen inför 

verkligheten – även om den inte undersöks direkt. Således är ambitionen att 

presentera förklaringar – förståelse – till respektive stads policyprocess, men med 

vetskapen om att de är temporära och möjliga att förbättra. 

 

3.1.3 Val av fall 

Val av fall kan göras slumpmässigt via statistiska metoder eller via strategiskt 

informationsurval; mina fall är valda utifrån information. Kritiken mot det 

strategiska urvalet är att forskaren väljer fall som ‖passar teorierna‖ eller 

‖hypoteserna‖ och därav får bristande reliabilitet. Dock är inte denna problematik 

akut för denna studie, då den inte har några förstipulerade hypoteser, utan har som 

mål att analytiskt resonera fram en händelsekedja som kan förstås i relation till 

teorierna. Målet är således inte att konfirmera en viss logik – snarare att utveckla 

teoretisk förståelse om en kontext (Bergene 2007:23). Därav har jag valt fall 

utifrån abduktion (Teorell&Svensson 2007:51), då jag vet att båda städer bedriver 

stadspolitik via två olika projekt. Frågan är vad som har påverkat utfallet i 

policyprocessen i respektive fall, och hur arbetet ser ut i respektive stad och hur 

det kan förstås. Fördelen med perspektivet är att undersökningen inte ‖tvingar in‖ 

empirin i en matris, utan beaktar komplexa kausala relationer. I tekniskt språk vet 

jag att utfallet på Y-variabeln är ‖stadspolitiskt projekt‖. Min intention är att 

beskriva processen, valen och karaktären på den bedrivna politiken som föregått 

utfallet. Implikationen blir att jag inte kan säga någonting om fenomenets 

spridning eller representativitet med enbart två fall, för det krävs nämligen 

extensiva – kvantitativa – metoder. 

Som fall har jag valt Lomma respektive Olofström. Som grund ligger 

‖maxiumvariatonsprincipen‖, vilket innebär fall som i hög grad skiljer sig åt i 

vissa dimensioner och indikatorer. Tanken är att uppmärksamma information om 

betydelsen av skilda omständigheter för formandet av ett specifikt 

undersökningsobjekt, det vill säga stadspolitik i småstaden (Danermark 2003:297, 

Flyvbjerg 2003:194): 
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Figur 7: Urvalskriterier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen identifierar huvudkriterierna för mitt urval. Den huvudsakliga 

variationen ligger i det politiska styret samt befolkningsutvecklingen. Gemensam 

historiepunkt för städerna är att de båda varit bruksorter och att de bedriver 

stadspolitiska projekt. Tanken är att dessa gemensamma referenspunkter ska 

fungera som startpunkt och slutpunkt för min analys, vad hände sedan, och 

varför? Valet av befolkningsutveckling som kriterium är främst för att det är den 

huvudsakliga indikator som uppmärksammas inom stadspolitik. Det politiska 

styret är intressant ur ett analytiskt perspektiv, vilket utrymme har ideologi och 

politik i policyprocessen?  

 

3.2 Material 

I denna avdelning presenteras hur materialinsamlingen skett. Avslutningsvis sker 

en kortare utläggning angående hur materialet kommer att tolkas.  

3.2.1 Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer syftar till att låta människor delge deras historia, 

upplevelser, åsikter, värderingar, ambitioner, attityder och känslor (May 

2001:120, Holme&Solvang 1997:99-108). Människor agerar utifrån intentioner 

och mening, min uppgift är att förstå legitimeringen och idéernas påverkan 

(Danermark 2003:289).   I en del litteratur görs det en distinktion mellan 

samtaljsintervjuer som syftar till att få ‖historisk information‖ om ett skeende och 

de som söker ‖åsikter och attityder‖ (Essaiasson 2007:284). Distinktionen är 
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problematisk, och i uppsatsen används en ‖blandform‖. Historisk återgivning är 

laddad med människors värderingar och subjektiva upplevelser. Att försöka 

upprätthålla en distinktion mellan ‖verklig information‖ och ‖tyckande‖ är 

problematiskt. Snarare söker jag människornas idéer och tankar, för att kunna 

återkoppla dem till det teoretiska ramverket. Intervjuerna syftar därav inte till 

prediktion eller statistisk generalisering, utan: 

 

Dess syfte är att nå förståelse av/kunna förklara de villkor som krävs för att något skall kunna 

hända eller för att något skall kunna ha den betydelse det har. Vi behöver inte undersöka dess 

resonemang empiriskt, i jakt på överensstämmelser med det observerbara, eftersom dess 

‖generalisering‖ inte syftar till att kunna förutsäga någonting, tillskillnad från dess empiriska 

motsvarighet – Stroehrel 2007:52 

 

Strävan med intervjuerna är således inte att undersöka sanningshalten i 

aktörernas verklighetsåtergivning, snarare är syftet att resonera om den bild av 

verkligheten som de uttalar och hur dessa föreställningar påverkat politikutfallet 

genom att konstituera selektiva föreställningsramar. Givetvis kommer 

verklighetsanspråk att beaktas, exempelvis uppgifter om policyprocessen som ej 

går att erhålla via dokument. Men främst är intervjuerna ett sätt att nå aktörernas 

tankeramar och relatera dem till teorin (jfr Dannestam 2009:46-47). Då denna 

studie har utgångspunkten att aktörers föreställningsramar direkt påverkar 

policyprocessen är anslaget inget märkvärdigt, snarare en förutsättning för att 

förstå hur idéer om stadens utveckling och val mellan dem varit möjliga eller inte 

möjliga att göra.  

Intervjuerna använder ett semi-strukturerat upplägg. Anslaget erbjuder både 

ett informativt klargörande och fördjupning. Genom att skapa vissa ämnesrubriker 

och sedan fylla dem med frågor, skapas en struktur i intervjuarbetet som sedan 

förenklar jämförelse mellan fallen och de olika intervjupersonerna. Samtidigt 

möjliggör den semi-strukturerade intervjun att frångå det standardiserade, och låta 

intervjupersonen utveckla sina resonemang djupare om viktiga områden (May 

2001:123). Under varje ämnesrubrik skisseras ett antal konkreta frågor som stöd 

för att kunna extrahera nödvändig information för att kunna förstå processen som 

helhet. För att kunna uttala mig om när jag erhållit tillräckligt med information 

använder jag kriteriet ‖teoretisk mättnad‖ – när olika perspektiv och återgivelser 

återkommer hos intervjupersonerna, och jag finner informationen vara tillräcklig 

för vidare analys är intervjuarbetet färdigt (Esaiasson & Gilljam 2007:309).  

Urvalet har baserats på centralitet. Därav har främst aktörer med politisk makt 

– företrädare för majoritets- och minoritetspartierna och en kommunchef – 

intervjuats (Esaiasson 2007:291). De har samtliga varit centrala i processen för 

stadspolitiken, och haft ett reellt inflytande. Givetvis har intervjupersonerna en 

subjektiv uppfattning om världen, färgad av värderingar och ideologi, vilket 

erfordrar källkritisk beaktning vid analysen. Av detta följer även att aktörerna vill 

rättfärdiga sina val och säga ‖det som är rätt‖ under intervjusituationen, därav är 

ett källkritiskt förhållningssätt en självklarhet (Bryman 2011:414ff.). 
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3.2.2 Dokument 

Användandet av dokument är ett vanligt sätt att tillhandahålla förstärkt förståelse 

för ett nutida skeende och placera det i en historisk kontext. Den offentliga 

produktionen av dokument säger någonting om resonemangen, formuleringarna 

och de val som gjordes angående den aktuella processen. Dokument är en del av 

en historisk process och är inte objektiva dokument som statuerar en tillgänglig 

sanning. Användandet av dokument säger ingenting om hur de tolkas eller 

används i studien (Bryman 2011:494-496, May 2001:175-176, 191).  

Dokumenturvalet sker utifrån dokumentens betydelse för området som 

studeras, det vill säga stadspolitik. Vardera stadsprojekt  har föregåtts av flertalet  

rapporter, dokument och tidningsartiklar. Projekten är omgivna av dokument som 

uttrycker förväntningar, motiveringar och ambitioner. Dokumenten återger en 

historisk linje som stadgar studiens empiriska återgivning och använda 

tidningsartiklar återger även en bild bortom politikernas. Därav används 

informationen som erhålls från dokumenten på samma sätt som intervjusvaren, 

alltså både som information och värdeutsagor. Dokumenten är således inga 

spegelreflektioner av verkligheten. De anger förvisso en syn på ett historiskt 

förlopp, men är samtidigt en politisk produktion filtrerad genom mänskliga 

aktörers val och uppfattningar. Därför är ett källkritiskt anslag en självklarhet 

(Bryman 2011:500-505). Även kommunernas hemsidor har använts för att 

inhämta information, främst med syftet för att se hur de stadspolitiska projekten 

beskrivs på dessa offentliga kanaler. Hemsidorna förstås som kommunens 

anslagstavla, där en önskvärd bild av kommunens agerande framläggs med 

omvärlden som tänkt publik. Därav utgör den en självklar källa till 

informationsinsamlande – i egenskap av kommunens ‖fönster‖ mot omvärlden.  

 

3.2.3 Textanalys 

Metodböckerna saknar ofta vägledande tolkningsinstruktioner. Avsaknaden av 

sådana tolkningsinstruktioner indikerar den dominerande positivistiska 

föreställningen där texter och utsagor förstås som reflektioner av verkligheten 

(May 2001:192, Bergström & Boreus 2005:77-78). Jag betraktar både 

intervjusvaren och dokumenten som texter. Det är utsagor som gör anspråk på en 

verklighet, och därför måste de tolkas. En intervju blir nödvändigtvis inte sannare 

för att den pågår i fyra timmar snarare än en halvtimme. Flera nivåer av 

‖verklighet‖ går inte att nå endast genom explicita svar och texter, utan kräver 

tolkning (Stroehrel 2007:51). Nedan följer en kortare redogörelse för mina 

tolkningsprinciper.  

Vid tolkning av text bör man reflektera över i vilken kontext den producerats, 

vilka olika intressen den företräder eller uttrycker, vilka anspråk på verkligen den 

gör samt vad som innesluts och utesluts (Bryman 2011:505-509, Essaissason & 

Gilljam 2007:237, May 2001:187-188). Textanalysen härstammar ur en 

hermeneutisk tradition, som framhåller människors subjektiva livsvärldars 
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relevans. Skillnaden utifrån ett KR-perspektiv är att utlåtanden inte enbart tolkas 

utifrån subjektet, utan även sammankopplas med strukturer och teorier: 

 

Critical realism acknowledges that social phenomena are intrinsically meaningful, and hence 

that meaning is not only externally descriptive of them but constitutive of them (though of course 

there are usually material constituents too) – Sayer 2000:17 

 

Idéer är således inte enbart beskrivande, utan konstituerande i den meningen 

att de genererar handling; dock i relation till strukturers begränsande och 

möjliggörande inverkan (Sayer 2001:18). En för studien lämplig tolkningsmetod 

är ett tillvägagångssätt som består av fyra tolkningsnivåer. Första tolkningsnivån 

analyserar texten som en berättelse innehållandes dramatiska skildringar av ett 

historiskt skeende. Hjältar och mindre berömvärda personers handlingar och 

tankebanor uttalas här och metaforer används för att rättfärdiga och förringa olika 

sorters handlande. Den andra tolkningsnivån analyserar texten som en avspegling 

av vad aktörerna uttrycker för känslor, värderingar och idéer och hur de betraktar 

sin egen roll i skeendet. Den tredje tolkningsnivån är en analys av aktörens 

egenintresse, varför skrivs eller sägs detta, vad önskar aktören för effekt eller 

händelse? I den avslutande tolkningsnivån analyseras aktörernas svar och text i 

förhållande till de omgivande normerna och strukturerna i den aktuella kontexten 

(Stroehrel 2007:51).  
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4 Empiri och analys 

I detta kapitel möts teori och empiri i en analys. Genom att deskriptivt återge hur 

städerna arbetat med stadspolitik och koppla detta till mina teoretiska ramar är 

förhoppningen att bringa klarhet i policyprocessen och vad som påverkat val och 

strategier. Återgivningen är strukturerad efter MS-ramverkets olika flöden. 

 

4.1 Olofström 

Olofströms historieutveckling kan förstås utifrån stadstypen welfare governance 

(WG), en tidigare välmående industristad – styrd av socialdemokrater – som efter 

industridöden förlorat arbetstillfällen och haft en negativ befolkningsutveckling 

(Commersen-110216, OlHe1, Pierre 2011:88–89). För att vända trenden har 

Olofström startat projektet ‖Jobb till 1000‖ för att förstärka den lokala industrin 

och bredda stadens ekonomiska bas, som under lång tid varit beroende av 

Volvofabriken. Olofström har även satsat på reklam och marknadsföring för att 

attrahera nya invånare till att bosätta sig i Olofström. I följande avsnitt presenteras 

en analys angående hur det stadspolitiska arbetet växt fram och hur processen kan 

förstås.  

4.1.1 Problemflödet 

I detta avsnitt beskriver jag hur det problem som kom att kopplas samman med 

det stadspolitiska projektet växte fram i Olofström. Kommunalrådet Margaretha 

Olsson (MO) menar att hennes första tid som kommunalråd syftade till att sanera 

budgeten: 

 

Hela 90-talet gjorde negativa resultat i kommunen[…]Mitt uppdrag var då naturligtvis att 

sanera. De första två åren ägnade jag i princip all min tid åt att arbeta med att sanera. 

 

Budgetsaneringen tillkom som en följd av det balanskrav staten ställde på 

kommuner efter 90-talskrisen, i strävan efter att få den offentliga ekonomin i 

balans (Premfors 2009:290-297). Staten instiftade en kommundelegation, ämnad 

att stödja utsatta kommuners saneringsarbete:  

 

Under 1999 gjorde regeringen bedömningen att det fanns ett antal kommuner och landsting 

som hade problem i första hand till följd av strukturella faktorer, främst minskande befolkning, där 
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särskilda åtgärder behövde vidtas för att kravet på ekonomisk balans skulle kunna uppnås – SOU 

2003:68 

 

Ovan citat belyser hur relationen mellan Olofström och staten under denna tid 

kan förstås utifrån WG-modellen. En stad i beroende av nationella bidrag för att 

överleva. Stadens främsta problem – minskande befolkning – hade varit känt 

sedan 70-talet, då industrin effektiviserade sin verksamhet och antalet 

arbetstillfällen minskade. Denna utveckling har fortsatt, och successivt har 

befolkningsunderlaget minskat (BLT-111021). MO:s första tid som kommunalråd 

präglades av saneringen av kommunekonomin, vars dystra siffror uppstått som en 

följd av den negativa utvecklingen. Saneringsarbetet bestod av effektiviseringar 

och nedskärningar samt en mer kontrollerad budgetplanering – ett tidstypiskt 

åtgärdsprogram, präglat av de normer – resursutnyttjande och effektivitet – som 

MG-modellen innehåller (Pierre 2011:29-34). Framväxten av en 

problemuppfattning har således skett under lång tid i Olofström. Utifrån MS-

modellen kan här två statistiska indikatorer identifieras som källor för problemets 

intagande av dagordningen, förlorade arbetstillfällen och minskat 

befolkningsunderlag (Kingdon 2011:90-101). Problemet har således under lång 

tid existerat på dagordningens första steg, vilket innebär erhållandet av 

politikernas uppmärksamhet (Kingdon 2011:4). De akuta budgetproblem som 

uppstod i Olofström kom dock att stävjas genom saneringsarbetet och med statligt 

stöd uppnåddes slutligen budgetbalans.  

År 2008 briserade den globala finanskrisen och Volvo-fabriken i Olofström 

kom att varsla 400 anställda (SR-111008): 

 

Jag har alltid vetat att vi är beroende av en industri[...]Vi är nummer två av Sveriges 

kommuner som är beroende[…]Den listan vill man ju ligga längre ner på. Sen så kan man ju säga 

att vårt beroende är ännu större egentligen. Vi har oerhört många industrier, företag, konsultföretag 

och så vidare etablerade i Olofström. Men, alla, nästan alla har kopplingar till fordonsindustrin, så 

de har kommit hit för att Volvo finns här[...]2008 blev det tvärnit[...]Vi var den kommun i landet 

som drabbades hårdast av fordonskrisen. – MO 

 

Under krisen försökte MO rikta statspolitikernas ögon mot Olofström för att få 

ett riktat krisunderstöd. Men det statliga krispaket som utformades lät ingen 

ersättning utgå till Volvofabriken i Olofström (SR-100126). Utifrån MS-

ramverket innebär krisen en ytterligare förstärkning av rådande 

problemuppfattning (Kingdon 2011:90-101).  

 

4.1.2 Politikflödet 

I detta avsnitt beskriver jag utifrån MS-modellens politikflöde den politiska 

kontext som problem och lösning kom att födas i, och vilka institutionella normer 

som omgett stadens beslutsfattare (Kingdon 2011:162-164). Under saneringstiden 

framkommer bilden av en stad som var i starkt beroende till staten. Denna relation 
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identifieras av WG-modellen, som beskriver hur politikerna inom denna stadstyp 

hyser stor tillit till staten, och försöker utveckla goda relationer med dess 

företrädare i hopp om att erhålla statsbidrag (Pierre 1999:387). Normerna inom 

denna modell är att staden ‖förtjänar‖ bidrag på grund av strukturella orättvisor 

(Pierre 2011:94–95). Dessa föreställningar framkommer av kommundelegationens 

tilldelning av bidrag till Olofström under deras saneringsarbete. Delegationens 

stöd legitimerades av stadens upplevelser av strukturella orättvisor. Men själva 

substansen i saneringsarbetet – resursutnyttjande och effektiviseringar – 

korresponderar med värdena inom MG-modellen (Pierre 2011:29). Föreställningar 

som institutionaliserats skapar stigberoende och kan därmed försvåra 

förnyelsearbete, och föreställningen om att det främst var staten som borde lösa 

stadens problem aktualiserades under finanskrisen. När finanskrisen briserade 

kommenterade IF Metalls ordförande i media att: 

 

Vi behöver direkta satsningar eller så får svenska staten helt enkelt gå in och bli ägare för 

både Saab och Volvo – SR-081205 

 

Vi måste slå vakt om de som bor här i regionen och närheten. Gör vi inte det kommer vi att 

tappa dem och den dagen konjunkturen vänder så har vi inte den tillgången på arbetskraft – SR-

081130 

 

Citaten uttrycker en förväntning om att staten bär ansvaret att stödja 

kommunen, likt under den tidigare saneringstiden. Men staten kom inte att 

utbetala något särskilt bidrag till bilindustrin i Olofström; trots lokalföreträdarnas 

rop på hjälp! Ansvaret att stötta industrin tillföll lokalpolitikerna. MS-modellen 

beskriver hur politiker beaktar extern feedback för att stämma av det rådande läget 

från olika påtryckargrupper och den omgivande politiska diskursen (Kingdon 

2011:162-164, Knaggård 2009:98). MO berättar att ropen på hjälp från staten inte 

hörsammades i detta läge, utan de valde istället att stötta mer folkrika regioner. Ett 

skifte i politikflödet framkommer, där de lokalpolitiska aktörerna nu fick ansvaret 

i egna händer att stävja krisens effekter och att blidka den lokala opinionen: 

 

In Scandinavian countries, regional policy has effectively surrendered to market forces[...]the 

message to local politicians is one and the same: cities must find their own fortunes – Pierre 

2011:112 

 

MO beskriver hur kommunen numera verkar i konkurrens, där kommunen fått 

alltmer ansvar över sitt eget öde, bortom centralstatens fördelande hand. 

Socialdemokraterna i Olofström sattes under finanskrisen 2008 i en situation där 

de – med egen majoritet – stod inför utmaningen att blidka de lokala väljarna när 

inte staten trädde in: 

 

Vi slåss. Vi samverkar med en rad kommuner runt om, men samtidigt så slåss vi. Om 

invånarna, så är det ju[…]Det här med att bara utföra på uppdrag av staten, det är nog egentligen 

före min tid. –MO 
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Citatet uttrycker en ‖tid före‖ och en ‖tid efter‖. Relationen mellan stat och 

kommun problematiseras, och föreställningen är att kommunen innehar en 

autonomi i sitt arbete, samtidigt som de befinner sig i kamp med andra 

kommuner. Synen är bortom den som är förknippad med lokalpolitik i Sverige, 

det vill säga att subnationella enheter utför välfärd utifrån statliga direktiv. 

Kommunen – eller staden – blir här en autonom enhet, i konkurrens med andra. 

Förändringen i politikflödet i Olofström var inte ett lokalt maktskifte, utan snarare 

ett skifte i relationen till staten. Lokalpolitikerna lyckades inte få riktade bidrag 

till Olofströms industri, utan istället tillföll ansvaret lokalpolitikerna. 

Påtryckargrupper skapade en opinion för aktion, och kommunföreträdarna 

tvingades söka nya vägar – bortom WG-modellen – för att stävja krissituationen. 

 

 

4.1.3 Policyflöde, möjlighetsfönster, policyentreprenörer och 

genomförande 

 

I policyflödet samverkar en rad olika idéer. Aktörerna i flödet försöker ständigt 

lobba för sin idé, och när ett möjlighetsfönster uppstår – som följd av förändringar 

i politik- och problemflödet – uppstår chansen att landsätta sin idé för att få upp 

den på dagordningen. Policyentreprenören ska koppla ihop flödena, och paketera 

sin idé genom att sammankoppla ett problem med en lösning som kan accepteras i 

det politiska klimatet genom att anses vara praktiskt genomförbar och 

värdemässigt acceptabel (Kingdon 2011:131-137, Knaggård 2009:97). I detta 

avsnitt beskriver jag hur idéer om att lösa Olofströms problem uppkommit och hur 

dessa har institutionaliserats, samt vilka aktörer som deltagit i processen. Slutligen 

sker en kortare utläggning angående hur de stadspolitiska projekten utformats. 

Den stadspolitiska policyprocessen i Olofström tog sin början under 

saneringstiden. När budgetbalans uppnåtts uppstod en tid av visionslöshet. 

Grundproblematiken till kommunens problem var sedan länge känd – beroendet 

av industrin och minskat befolkningsunderlag – men med statligt stöd hade 

problematiken kunnat pareras. Men efter saneringsarbetet och de nya kraven på 

budgetbalans uppstod behovet av nya lösningar och visioner. Tanken om att 

arbeta proaktivt, istället för att behöva arbeta under krisförhållanden växte sig nu 

stark, och MO berättar hur en dialog mellan nämnder, chefstjänstemän och 

kommunbolag i samarbete med ett konsultbolag startades för att extrahera idéer 

angående hur stadens problem skulle kunna stävjas. Processen kom att resultera i 

ett antal mål och visioner, ämnade att möta stadens problem. 

Det antagna måldokumentet – som var produkten av en tids idéarbete om hur 

kommunen skulle lösa sina problem – från 2004 innehåller visioner angående hur 

Olofström ska positionera sig gentemot omvärlden och vilken bild staden ska 

utstråla. Även visioner om att arbetet ska präglas av serviceanda, professionalism 

och att ett brett deltagande mellan privata, samhälleliga och offentliga aktörer 

krävs för att lyckas stipuleras. Några mätindikatorer för måluppfyllelse antas vara 
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invånarantal, rankingplaceringar och skattekraft (OlHe5).  Målen kom sedan att 

omsättas till en strategisk handlingsplan antagen år 2008. Handlingsplanen 

(OlHe6) preciserar att kommunen ska erlägga medel för att förstärka näringslivet 

genom att uppmuntra privat-offentlig samverkan och attrahera nya företagare, 

men även att främja Olofström som boendeort genom att anordna ett årligt 

arrangemang som ska ‖attrahera kunder‖ att välja Olofström som boendekommun.   

Framväxten av måldokumenten och handlingsplanen kan förstås som en 

reaktion på saneringsarbetet. Statens krav på budgetbalans, och de lokala 

aktörernas krisupplevelse skapade en föreställning om att det var nödvändigt att 

arbeta proaktivt för att uppnå budgetbalans. Åtgärderna som presenterades i 

handlingsplanerna och visionsdokumenten från 2004 och 2008 är influerade av 

MG- och PG-modellens värden. MG-modellens värden om service, effektivitet 

och professionalism framhävs som nödvändiga egenskaper för att nå visionerna 

om tillväxt (Pierre 2011:29). Dokumentens visioner korresponderar med PG-

modellen, i den meningen att målet är tillväxt som ska mätas i antalet invånare, 

antal turistnätter och antal arbetstillfällen. De mätbara indikatorerna är typiska för 

NPM-skolan. Potentiella inflyttare förstås som ‖kunder‖ som ska ‖attraheras‖. 

Retoriken är influerad av NPM:s strävan efter marknadshärmande, men är också 

stadspolitisk. Önskan om att marknadsföra en attraktiv ‖bild‖ av ‖varumärket 

staden‖ är vanligt i dagens industristäders förnyelsearbete (Bramwell & Rawding 

1996:201-210)  Avslutningsvis förespråkas även ett brett samarbete mellan det 

privata och det offentliga för att nå de nyantagna målen. En föreställning som är 

tydligt inspirerad av governanceideal; att dialog och samarbete mellan olika 

aktörer krävs för att nå kollektiva mål (Montin 2009:22-26). 

Målvisionerna från 2004 och handlingsplanen från 2008 visar hur en 

stadspolitisk agenda började formas i Olofström. Saneringstiden innebar 

nedskärningar och effektiviseringar, och MO berättar att tiden efteråt präglades av 

visionslöshet. Ur krisen föddes ambitionen att förebygga stadens grundproblem 

med en stadspolitisk agenda. Åtgärderna är vid denna tid inte särskilt 

välspecificerade. Ett årligt arrangemang för att attrahera nya invånare föreslås och 

även att skapa attraktiva boendeplatser i naturskön omgivning samt att stärka 

kommunikationen mellan kommun och näringsliv. Dock är de övergripande 

normerna som framkommer tydligt i linje med PG-modellens normer om tillväxt, 

och de föreslagna åtgärderna bär på föreställningar om governance-innovationer 

och stadspolitiska arrangemang. Ett möjlighetsfönster kan identifieras efter 

saneringstiden. Efter budgetsaneringen uppstod ett idévakuum, där det var möjligt 

att successivt införa nya visioner för att stävja stadens problem. Politikerna i 

politikflödet hade under en längre tid arbetat med budgetsaneringen, men nu 

samlades de centrala aktörerna för att skapa nya visioner för staden. I 

problemflödet hade stadens problem adresserats av kommundelegationen och en 

budget i obalans; befolkningsunderlaget var för litet – lösningen var att attrahera 

nya invånare genom stadspolitik MO berättar att efter budgetsaneringen kom det 

bli alltmer självklart att det krävdes nya invånare för att lösa stadens problem. 

Dock framstår åtgärderna vid denna tid som spretande och inte särskilt 

sammanhållna, och ‖lösningspaketet‖ är inte tydligt sammankopplat med 

problemet. Men saneringsåren hade renderat i att nya normer fasats in i 
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kommunpolitiken, och kommunen började nu successivt framhålla sin egen makt 

som problemlösare. Frågan om stadspolitik hade nått den andra nivån på 

dagordningen det vill säga en fråga som kräver ett politiskt beslut.  

Stadspolitiken skulle dock komma att konkretiseras och intensifieras. I 

problemflödet uppenbarades nästa kris – finanskrisen 2008. Fackföreträdare och 

politiker försökte rikta statliga krisbidrag till stadens industri men misslyckades. 

400 personer varslades från Volvofabriken, och staden drabbades hårt av krisen. I 

politikflödet var stämningen uppenbar och fackföreträdare och invånare 

adresserade problemet; rädda jobben – för att rädda staden. Tiden beskrivs som 

tumultuarisk. Det uteblivna krisstödet framstår som ett statligt svek och staden 

framställs som utelämnad, närmst bortglömd
12

.  Det ensidiga beroendet till 

Volvofabriken gjorde sig nu påmint, och frågan om stadens grundproblem fick nu 

högsta prioritet.  

Efter finanskrisens initiala skadeverkningar kom nu lösning och problem att 

bli alltmer sammanvävt. Om de stadspolitiska åtgärderna från 2008 varit 

spretande kom nu processen att centreras runt målet att förstärka näringslivet 

genom projektet ‖Jobb till 1000‖. Under intervjuerna framkommer bilden att 

aktörerna aldrig igen ville hamna i en liknande krissituation – för kriser kommer 

igen – utan nästa gång stå förberedda genom att arbeta proaktivt. Processen som 

följde präglas av snabba beslutsvägar, flernivåstyrning och involverandet av 

flertalet aktörer. Citatet nedan inramar den föreställning som växt fram under 

kriserna, och som skulle komma att leda den stadspolitiska policyprocessen: 

 

Nu går vi ju in och satsar på just tekniska delen i arbetsmarknad då[…]varför gör vi det, det är 

ju inte kommunens kärnverksamhet? Vi gör ju det för att för vi såg ju också vad som hände när 

Volvo drog ner sist, det drabbar ju inte bara Volvo, det drabbar ju inte bara de som jobbar där utan 

drabbar ju hela arbetsmarknaden[...]Då har det ju varit diskussioner; men varför satsar man på 

detta att vi ska ha 1000 nya jobb inom tekniksektorn då? Dels så är det ju då för att om man säger 

ett jobb inom tekniksektorn det drar med sig ett par andra jobb, alla kanske inte i Olofström, men 

det är ju logistik och restauranger[...]det påverkar ju resten av arbetsmarknaden[...]Det gör vi ju att 

för att i framtiden kunna ha ett bra invånarantal och kunna producera bra vård och omsorg det är ju 

egentligen i slutändan alltså slutdelen är ju för att vi ska kunna ha bra kärnverksamhet framöver  

– Irene Robertsson, Kommunchef. 

 

Citatet identifierar att stadens näringsliv nu är det primära målet för 

stadspolitiken. Välfärden och antalet invånare är främst beroende av antalet 

arbetstillfällen, därav är satsningar på industrin nödvändigt, först jobb – sedan 

annat. MO berättar hur satsningen på näringslivet var tvunget att förankras internt 

i partiet och det var främst där diskussionen förlades, då socialdemokraterna 

innehar majoritet i kommunen. Företrädare för de klassiska välfärdsnämnderna 

var i behov av pengar, och en stadspolitisk satsning var tvunget att motiveras i 

detta prekära läge:  

 

                                                                                                                                                         

 
12

 Om Volvofabrikens kris: SR-100126, SR-111008,  
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Å ena sidan kan man konstatera om vi inte lyckas vända vårt näringsliv och invånarantal 

kommer våra skatteintäkter att minska, vi kommer att ha mindre att förmedla och mindre 

möjlighet att fördela, mindre detaljhandel, service försämras, med andra ord; det var inte svårt – 

även om det var där jag hade diskussionerna, för att få mina vänner att förstå; det handlar om 

skolans överlevnad, äldreomsorgens överlevnad – MO 

 

Citatet preciserar hur politikerna inom politikflödet resonerade. Intressant är 

att stadspolitiken framställs som ‖garant‖ för fortsatt välfärd. WG-modellens 

normer om rättvisa och fördelning kombineras med PG-modellens strävan efter 

innovationer och tillväxt. Det möjlighetsfönster som uppstod efter finanskrisen 

kom att utnyttjas för att konkretisera stadspolitiken. I policyflödet rörde sig nu 

lokalpolitiker och konsulter. Politikerna lät via kommunens näringsbolag beställa 

en förundersökning – finansierad av Region Blekinge (ReSa) – som utfördes av en 

konsultbyrå som utredde hur staden skulle kunna bredda sin ekonomiska bas 

genom att förstärka tekniksektorn. I förundersökningen stipuleras att: 

 

 Har de senaste årens kris förändrat förutsättningarna för Olofströms industris framtid? I 

denna förstudie har stor vikt lagts vid att förstå vilka lokala drivkrafter det finns till utveckling 

och förändring och hur dessa ska kunna stärkas, så att en innovativ miljö för produktion och 

teknikutveckling ska kunna säkerställas. Förutsättningen har varit att aktörer i Olofström själva 

ska förstå processer och sammanhang. De ska själva kunna ha initiativet för att agera proaktivt. 

Nya marknader och ny teknik är nyckeln till framtiden. – (OlFa 2010:3) 

 

Citatet identifierar hur tyngdpunkten nu är på lokala drivkrafter. När staten 

inte svarade på stadens rop på hjälp kom nu de lokala drivkrafterna att belysas 

som vägen ur krisen. Förundersökningen kom sedan att tjäna som underlag för 

utformningen av det stadspolitiska projektet ‖Jobb till 1000‖. Kommunen använde 

sedan förundersökningen för att äska om anslag (OlAn1) från EU:s 

strukturfonder. Ansökan beviljades med motiveringen: 

 

Projektet överensstämmer med det operativa programmet för Regional Konkurrenskraft och 

sysselsättning i Skåne-Blekinge[...]Projektet ligger i linje med den inriktning som aktuell 

ansökningsomgång har, dvs. främja förnyelse av näringslivet och bemöta de negativa effekter som 

utlösts av finanskrisen[...]Olofström har varit den kommun som drabbats hårdast i landet av finans 

och fordonskrisen och kommunen måste rusta för att stå starkare inför nästa lågkonjunktur-TvBe 

 

Det är tydligt att policyprocessen präglas av vad Montin benämner som 

‖tredje-politik-generationen‖, främst manifesterat via flernivåstyrning och 

projektanslag från EU. Arbetet legitimeras dock med att det ska ‖rädda‖ den 

andra-politik-generationen, nämligen välfärden (Montin 2009:20-26). I 

policyflödet kom således konsultbolaget vara en viktig aktör för att utforma 

agendan. Dock var de lokala politikerna en viktig koordinator för att möjliggöra 

projektet. MO satt med i näringsbolagets styrelse som ansökte om EU-anslag och 

som beställde förundersökningen. Näringsbolaget skickade även en ansökan 

(OlAn2) om kommunal delfinansiering utav projektet; vilken beviljades av 

kommunstyrelsen som MO satt som ordförande för. Därav sker ett växelspel 
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mellan policyflöde och politikflöde, där centrala politiska aktörer sammanbinder 

de olika flödena genom att lyfta in målbilderna i de formella beslutsorganen, 

politikerna rör sig på kommunal nivå således i bägge flödena. Det kommunala 

näringsbolaget spelade en central roll i processen och de beskriver själva att deras 

styrka är snabba beslutsvägar och goda kontakter med myndigheter (ONAB). Att 

policyprocessen koordinerades från näringsbolaget synes bero på en föreställning 

om att ett projekt likt ‖Jobb till 1000‖ kräver en alldeles särskild snabb och 

resurseffektiv beslutsgång, och därmed undvika att behöva involvera den mer 

‖tidskrävande‖ instansen kommunfällmäktige. 

 Projektet ‖Jobb till 1000‖ kom sedan att presenteras i lokaltidningen och på 

kommunhemsidan som projektet som skulle skapa tusen nya arbetstillfällen under 

tio år i Olofström – detta genom förstärkning av industrin och att attrahera nya 

företag (BLT-110210, BLT-110706, OlHe3). Samtidigt antog kommunen en ny 

översiktsplan för 2011 som är starkt influerad av stadspolitik, och där idéerna från 

2008 års handlingsplan införlivats och kombinerats med det nya projektet 

(ÖPOL): 

 

Olofströms kommun ska i samverkan med hela kommunkoncernen, näringsliv och invånare 

sträva efter att uppnå de övergripande målen. Tillsammans är det möjligt. För att Olofströms 

kommun även fortsättningsvis ska kunna leverera tjänster av hög kvalitet och nuvarande 

omfattning är en viktig faktor invånarantalet. Fullmäktiges tre övergripande mål är viktiga 

förutsättningar för att öka kommunens attraktivitet och invånarantal.  

 

Stadspolitiken har nu intagit en central plats på dagordningen, där problemet 

är tydligt sammankopplat med en policylösning. Denna föreställning uttalas även 

av de nyanställda projektledarna: 

 

Att Olofströms kommun vill få till ett bredare näringsliv och inte vara så beroende av 

fordonsindustrin är inget nytt.[...]Men den här gången är det skillnad, menar de fyra personer som 

driver projektet Jobb till 1000. 

– Detta är ett av de tre mål som kommunen står bakom, de andra är Nära till allt och Barnen i 

centrum. Nu är det allvar. Den här gången finns också en grundlig förstudie med tydliga 

mål[...]Det gör att det här hamnar högt på dagordningen. –BLT-111021 

 

Anslaget är genomgående präglat av PG-modellen och den tredje-politik-

generationen; tillväxt, dialog och bred samverkan anses vara medlen för att nå 

målen. Det offentliga och privata ska samverka, och kommunen ska möjliggöra 

för företagen och också ingå i ett projekt som finansieras av EU:s strukturfonder 

(Pierre 2011:72-75, Montin 2009:22-26). I lokaltidningen beskrivs hur dessa 

komponenter ska leda till målens uppfyllelse: 

 

Nu är de fyra personerna i kommunens stora projekt för att skapa fler jobb klara. 

Deras kombination av lokalkännedom, industrierfarenhet, nätverksbyggande och marknadsföring 

ska ordna Jobb till 1000 – BLT-111021 
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Utifrån MS-modellen kan finanskrisen ses som händelsen i problemflödet som 

återigen på allvar aktualiserade stadens grundproblem som länge funnits där latent 

– på första steget av dagordningen – men nu fått en central plats. I politikflödet 

utövade fackförbundet påtryckning och MO byggde koalitioner för förslaget 

internt. Ett möjlighetsfönster uppstod, och med hjälp av EU-bidrag kunde den 

målbild som byggts upp inom policyflödet landsättas i de formella organen. 

Intressant är hur projektet kom att slås samman med andra stadspolitiska åtgärder 

i översiktsplanen. Detta identifierar den evolutionära process idéer har i 

policyflödet enligt Kingdon; en del dör, andra får ny kraft och slås ihop till en 

paketlösning (Knaggård 2009:98).  

Paketlösningen är tydlig i översiktsplanen från 2011 (ÖPOL). Projektet ‖Jobb 

till 1000‖ framställs som det primära för att lösa stadens problem. Men 

kommunen har även lanserat en reklamfilm
13

 riktad till barnfamiljer; ämnad att 

upplysa om familjevänliga Olofström inom målet ‖Barnen i centrum‖. 

Kommunen har även restaurerat familjevänliga platser som framhålles i 

marknadsföringen. I Översiktplanen uttrycks även målet att framhålla sjönära 

boende för att attrahera barnfamiljer att flytta till Olofström (Commersen-110812, 

OlHe2, SR-110810, ÖPOL). Målet ‖Nära till allt‖ innebär att Olofström ska 

präglas av en närhet till både natur och demokratiskt styre; litenheten får här en 

konkretisering. Det stipuleras även att närheten ska vara synlig medialt för att 

locka besökare samt kommande invånare och servicen ska vara konkurrenskraftig. 

I detta delmål blir småstaden som politiskt rum formulerat, närheten, lugnet och 

naturskönheten framhålles som någonting specifikt för småstaden. 

Nödvändigheten av att kommunicera medialt, och att ‖konkurrera‖ är här 

framträdande (ÖPOL 2011:9).  

 

4.1.4 Avslutande reflektioner Olofström 

Olofström är tydligt präglad av sin bruksortsidentitet. Å ena sidan är 

Volvofabriken navet, men å andra sidan också problemet. En kluvenhet inför hur 

situationen ska hanteras framkommer. Vid finanskrisen kom industrin återigen i 

centrum, och det stadspolitiska arbetet centrerades runt industrisektorn, dock med 

målet att berika den genom att attrahera nya företag. Jämsides med denna centrala 

satsning har även en mer ‖mjuk‖ stadspolitik startats, som syftar till att locka 

barnfamiljer att bosätta sig i staden. Dock är det industriprojektet som upptar flest 

resurser och uppmärksamhet; då arbetstillfällena utgör fundamentet för 

kommunen. När staten inte stöttade Volvofabriken under finanskrisen blev 

kommunen tvungna att agera för att bevara arbetsmarknaden. Därav kunde de inte 

göra en renodlad satsning på endast attraktiva boenden och familjevänliga 

satsningar; först jobben – sedan annat.  

                                                                                                                                                         

 
13

 Länk: http://www.youtube.com/watch?v=25FczPRvcTY 

http://www.youtube.com/watch?v=25FczPRvcTY
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Relationen mellan stat och kommun präglar policyprocessen i Olofström. 

Under saneringstiden stipulerade staten krav på budgetbalans vilket fick 

politikerna att samlas runt målet om budgetbalans. Dock kom under denna tid nya 

normer successivt fasas in i organisationen, och idén om stadspolitik fick växa in i 

den politiska kontexten. Under finanskrisen resulterade statens avvisning 

angående krisstöd till Volvofabriken som startskottet för de lokala politikerna att 

agera proaktivt genom stadspolitik, och de tidigare idéerna om stadspolitik fick nu 

förnyad kraft och kopplades samman med ett sedan länge närvarande problem. 

Intressant är att EU istället för staten kom att bli kommunens partner, vilket kan 

förstås som en glidning i maktförhållande, där staten inte längre är självklar 

samarbetspartner.   

Fallet visar även att kommunpolitikerna rör sig mellan policy- och 

politikflödet. Inom policyflödet interagerar de med konsultbolag och företag, och 

utvecklar policynätverk som förfäktar en specifik idé. Samtidigt skapar politikerna 

koalitioner inom politikflödet, där stadspolitiken – som framställs som ‖någonting 

utöver det vanliga‖ – lyfts in i den formella verksamheten genom argumentet; för 

att klara det ‖vanliga‖ – välfärden – krävs det ‖ovanliga‖. Föreställningen att detta 

går utanför det ordinära arbetet färgar av sig i själva processen. Korta 

beslutsvägar, med mängder av aktörer formar stadspolitiken, samtidigt som den 

lever i symbios med den klassiska ‖välfärdskommunen‖. Projektet påbörjades 

sedan i oktober 2011 genom företagsträffar anordnade av kommunen (OlHe5). 

 

4.2 Lomma 

Lomma är idag en av landets mest framgångsrika kommuner, och präglas av en 

stadig tillväxt. Det gynnsamma läget vid kusten och närheten till Malmö och Lund 

har skapat en vacker boendemiljö för pendlare. Orten har en rik industrihistoria, 

och för några decennier sedan var Lomma främst associerat med eternitfabrikens 

produktion. Tidningen Fokus har givit Lomma priset som bästa boendekommun 

åren 2006 och 2011 (Fokus-110526). Sedan 90-talet är moderaterna det 

dominerande partiet och i det senaste valet erhöll partiet egen majoritet 

(Lommabladet-110920). Lomma startade för några år sedan det stadspolitiska 

projektet ‖Lomma Hamn‖ och har idag uppfört exklusiva bostadsrätter i den förra 

industrihamnen – en åtgärd som är starkt associerad med stadspolitik (Dannestam 

2004:8, 2009:175-176). Detta avsnitt syftar till att beskriva hur en stadspolitisk 

agenda växt fram i Lomma, och främst konkretiseras denna utläggning av 

hamnprojektet. Framställningen skiljer sig något från den om Olofström, då 

Lomma till stor del redan genomfört sitt stadspolitiska projekt.  
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4.2.1 Problemflödet 

Detta avsnitt beskriver hur de problem som kopplats samman med Lommas 

stadspolitiska arbete växt fram och aktualiserats. Eternitfabriken var länge 

Lommas största arbetsgivare. Men 1977 lades den ned sedan flera arbetare blivit 

sjuka av asbest. Händelsen har kommit att benämnas som en stor arbetsskandal 

(Kling 2005:67, HöLo 2001:3-6). Under sommaren 2011 genomförde Uppdrag 

Granskning ett reportage om händelsen med titeln ”Sveriges största 

arbetsmiljöskandal”: 

 

Det enda som idag finns kvar i Lomma av eternitfabriken är det gamla huvudkontoret. Där 

flyttar snart ett annat företag in - ett företag som lockats till det som numera är en av Sveriges 

attraktivaste kommuner. Det gamla kontoret ska döpas om till "Place of Vision". – SVT-110803 

 

Programbeskrivningen identifierar den historiebild som framkommer om 

Lommas transformering från industriort till exklusiv boendeort. Dramaturgin är 

baserad på ett dåtida mörker, ett hemskt minne om någonting som skapat djupa 

sår för staden. Eternitfabriken och den tidigare industrin i Lomma hade givit 

staden en utpräglad industriidentitet: 

 

Gamla Lomma kommun hade en väldigt, väldigt tydligt identitet som bruksort och den hade 

odlats under väldigt, väldigt lång tid. – Thomas Håkansson f.d. kommunalråd (TH) 

 

Bruksortsidentiteten var stark, men i och med nedläggningen av 

eternitfabriken uppstod ett tomrum. Fabriken efterträddes inte av någon lika 

omfattande verksamhet, utan endast mindre industriverksamheter växte fram i 

hamnen. Under intervjuerna framkommer det även att Lomma inte upplevde 

någon genomgripande ekonomisk kris under 90-talskrisen, utan läget beskrivs 

som ‖okej‖ – kommunen har aldrig haft några ekonomiska kriser i den 

bemärkelsen. Krisen som Lomma upplevde var främst en identitetskris. Orten 

hade sedan länge identifierats som en bruksort, men symbolen för denna identitet 

hade nu försvunnit på ett ytterst dramatiskt sätt: 

 

– Det här är ett svart kapitel i Lommas historia. Det var en befrielse när man lade ner fabriken 

och tog bort eländet[...]Samtidigt var många väldigt ledsna när man stängde ‖Eterniten‖. Den stod 

ju för deras försörjning, det var där de fick sin lön. – Karin Lyberg, f.d. oppositionsråd 

(Sydsvenskan-110803) 

 

Eternitfabrikens nedläggning ådrog uppmärksamhet. Problemet nådde det 

första steget av dagordningen; beslutsfattarnas uppmärksamhet – men skulle 

under lång tid stanna på dagordningens första steg. Först några decennier senare 

skulle problemet klättra till steg två och kräva ett beslut som en följd av 

förändringar i politikflödet (Kingdon 2011:90-101, Knaggård 2009:98-101). Dock 

intog eternitfabrikens nedläggning – med den negativa publicitet som följde – en 

ständig plats på dagordningen och frågan om vad som nu skulle bli stadens 

identitet förblev under lång tid obesvarad men livligt diskuterad (PlaPo). 

http://www.lomma.se/2.2f409d5812ac23a3e4380004814.html
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4.2.2 Politikflödet 

Politikflödet beskriver den politiska kontext som idén om hamnprojektet i Lomma 

växte fram och landsattes i och uppmärksammar den politiska sammansättningen 

och koalitioner inom den (Kingdon 2011:162-164). I Lommas fall är denna 

kontext ytterst viktig, då Lommas stadspolitiska projekt är symbolen för en 

politisk transformation av staden. Lommas transformering – som ofta 

symboliseras med hamnprojektet – innehåller en ideologisk aspekt som format 

policyprocessen. Det har skett en förändring i stadens politiska kontext under de 

senaste decennierna, och denna politiska förändringsprocess är förknippad med 

Lommas identitetsförvandling och stadspolitiska projekt.  

Under 70-talet var socialdemokraterna största parti i Lomma, men under de 

senaste decennierna har moderaterna kommit att bli störst och har idag egen 

majoritet. Under en av intervjuerna sägs att ‖med eterniten föll 

socialdemokraterna‖. Uttrycket sätter fingret på en politisk förändring i 

politikflödet. Socialdemokraterna förknippas med den nedlagda eternitfabriken 

och moderaterna med det nya Lomma som växt fram; socialdemokraterna hör 

ihop med fabriksarbetarna, och moderaterna med de nya inflyttarna. Under 

miljonprojektet valde Lomma att bygga småhus vilket gav staden en särskild 

karaktär. Småhusen lockade till sig nya inflyttare från grannstäderna. Dannestam 

beskriver hur Malmö idag försöker locka tillbaka den medelklass som lämnade 

staden till förmån för kranskommunernas villaområden, då utflyttningen innebar 

att staden gick miste om en resursstark grupp (Dannestam 2009:116, 145). Valet 

att bygga småhus i Lomma beskrivs som avgörande för att kunna lämna 

bruksortsidentiteten och istället bli en boendeort: 

 

Den brytpunkt som inträffade[...]innehöll två väldigt tydiga händelser som skapade 

förutsättningar för vad Lomma skulle bli. Det ena var miljonprogrammet[...]Den andra händelsen 

var att bruket avvecklades. Det var i mitten av sjuttiotalet som eternitfabriken lades ner och många 

av de andra tidigare industrierna också var nerlagda. Så man kan säga att den inriktning på 

utbyggnaden med småhus och en nedläggning av det som förknippades med bruksmiljön, skapade 

ju förutsättningar för en helt annan karaktär för Lomma tätort. – Thomas Håkansson (TH) f.d. 

kommunalråd 

 

Citatet identifierar hur Lomma en gång varit en WG-stad, det vill säga en 

industristad med socialdemokratiskt styre (Pierre 2011:90-93). Men med 

industrinedläggningarna kom Lomma att förändras. Valet att bygga småhus gav 

orten en ny karaktär som beskrivs som ‖lummig‖. Samtidigt växte 

rekreationsområden fram i den gamla industrihamnen och stranden fick ett 

uppsving (PlaPo, ÖPLO2010). Förändringen var dock inte enbart 

stadsmiljömässig, utan även politisk. ‖Det som förknippades med bruksmiljön‖ 

var även socialdemokraterna, den nya stadsidentiteten tillhörde moderaterna. 

Föreställningen är idag framträdande: 
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Det krävs alltså för att komma in här måste man pynta upp ett antal miljoner[...]Jag har ett 

omöjligt uppdrag egentligen, för den som flyttar till Lomma nu, alla de som flyttar till Lomma i 

35-40 årsåldern med barn dom flyttar ju hit för att det är så lyckosamt här[... ]De har betalt en jäkla 

massa för det[...]Och så säger man såhär att: Jag är så lyckad, så att jag hade råd, att flytta hit. Och 

vem är det som gjort att jag har varit och blivit så lyckad, det är ju moderaterna som driver det här 

samhället – Lisa Bäck oppositionsråd 

 

 

Efter valet 2010 menade socialdemokraterna att de hade blivit bortbyggda då 

nyinflyttarna i hamnen inte röstade på socialdemokraterna. I en tidningsartikel 

(Sydsvenskan-100921) efter valet 2010 menar oppositionsrådet att: 

 

Socialdemokraterna menar att de blivit bortbyggda och att husen nu mera är så dyra att inga 

socialdemokrater kan flytta till Lomma. 

 

– Lomma är inte byggt för människor med vanliga inkomster, säger Lisa Bäck. 

 

Den politiska omvandlingen av Lomma började således under 70-talets när en 

medelklass flyttade in från staden, men förstärktes vid nedläggningen av 

eternitfabriken. Förändringarna i politikströmmen skulle bana väg för 

hamnprojektet. Idag är ‖tröskelretoriken‖ – rika inflyttare garanterar en rik och 

välmående stad – välanvänd. Kommunalrådet Anders Berngarn (AB) liknar styret 

av staden vid ett företag; inflyttarna till Lomma är väldigt medvetna konsumenter 

– har de betalat dyrt för sitt boende vill de också ha valuta för pengarna. 

Taxeringsvärdena i Lomma är idag bland de högsta i Sverige, och staden har 

väldigt få hyreslägenheter (SCB1, E24-091209). Denna aspekt – att det kostar att 

bosätta sig i Lomma – är idag en välanvänd bild i retoriken som används för att 

förklara Lommas framgångssaga. Inträdeströskeln beskrivs som en form av 

garanti för välintegrerade medborgare, med hög medvetenhet och stora krav, som 

aktivt söker sig till Lomma på grund av ortens attraktivitet: 

  

– Vi har högst inflyttning i hela Sverige, tre procent per år. Barnfamiljer väljer aktivt att flytta 

hit, det innebär att de flesta är aktiva även på andra sätt. De är intresserade av friluftsliv och 

engagerar sig i sina barn - AB i Fokus-110526 

 

De som flyttar in i Lomma kommun behöver en hög inkomst, eftersom husen är efterfrågade 

och hyresrätterna mycket få. De höga taxeringsvärdena drar ned Lommas betyg. Det betalas ut 

väldigt lite försörjningsstöd och brottsstatistiken är låg – Fokus 110526.  

 

I en ledare skriver lokaltidningen Sydsvenskan om denna nya bild som finns 

av Lomma och beskriver inträdeströskeln som en garanti för bland annat goda 

skolbetyg; välutbildade föräldrar engagerar sig i sina barns skolgång och hjälper 

dem till goda resultat och ger därmed kommunen höga rankningar i 

undersökningar (Sydsvenskan-111014).  Ledarens resonemang baseras på 

föreställningen om att Lomma för en aktiv strategisk politik, som syftar till att 
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attrahera välbärgade invånare genom att upprätthålla en hög inträdeströskel i form 

av höga taxeringsvärden på bostäder. 

Lomma framhålls idag ofta som ett gott exempel på en innovativ kommun. I 

SKL:s artikelserie ‖Den möjliggörande kommunen‖ beskrivs hur Lomma sedan 

1998 har en tydlig fördelning mellan politiker och tjänstemän. Politikerna sätter 

visionerna och tjänstemännen genomför. Kommunen söker heller inte aktivt EU-

bidrag, utan väljer och bekostar utvecklingsprojekt själva. Lomma arbetar även 

med att vårda sitt varumärke genom att synas i olika sammanhang. Kärnvärdena 

för kommunen är Tanke, Omtanke och Mertanke. Dessa värden anses viktiga för 

att skapa ett attraktivt varumärke, och som primär åtgärd att stärka varumärket 

framhålles vikten av att erbjuda goda boendemiljöer (Lind 2008, ÖPLO2010). 

Lommas varumärkesbyggnad sker även genom privata kanaler då fastighetsbolag 

som varit med i hamnprojektet återger Lommas lyckosamma förändringsberättelse 

(CaFas, BoSka). Framställningen av Lomma, och Lommas normer, 

korresponderar tydligt med MG-modellens ideal om rollfördelningen mellan 

politiker och tjänstemän, samt PG-modellens ideal om tillväxt och innovativa 

samarbeten. 

4.2.3 Policyflöde, policyalternativ, möjlighetsfönster, 

policyentreprenörer och genomförande 

I detta avsnitt beskriver jag policyflödet och själva policyprocessen om Lomma 

Hamn. I Lomma fanns det slutligen två olika policyalternativ angående hamnen. 

De borgerliga företrädde idén om att bygga bostäder i hamnen, men 

socialdemokraterna förespråkade en förstärkning av hamnens industriella 

verksamhet.  

1998 beslutade kommunstyrelsen att hamnen på sikt skulle bli ett 

bostadsområde. En styrgrupp innehållandes politiska företrädare – även från 

socialdemokraterna – samt markägare tillsattes för att leda utvecklingsarbetet 

(LoKs). Under denna styrgrupp tillsattes en projektledningsgrupp ledd av en 

nyanställd projektledare för att undvika sammanblandning av projektutveckling 

och myndighetsutövning. Uppdraget för denna grupp var att framarbeta ett 

underlag angående byggandet av bostäder i hamnen i form av ett planprogram 

med bilagor. Samtidigt inbjöds olika arkitektfirmor att presentera sina idéer 

angående hamnprojektet. I samarbete med styrgruppen kom slutligen Brunnberg 

& Forsheds förslag att väljas ut. År 2003 presenterades planprogrammet med 

bilagor för Lommas kommunfullmäktige (KF), som antog förslaget att bygga 

bostäder i hamnen (LoKf, StPr, LoHe3). 

Det framtagna planprogrammet – som låg till grund till beslutet i KF 2003 – 

beskrev den rådande situationen i hamnen som ‖i hög grad präglat av avvaktan på 

förändringar‖. Diskussionen om hamnen beskrivs som pågående sedan 1977 

(PlaPo), och att den utmynnat i två alternativ: 

 

En syn på området som lämpligt verksamhetsområde har stått emot en inriktning mot att 

utnyttja de sällsynta tillgångarna för boende med ett viktigt och livgivande inslag av verksamheter. 
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Dock framställs det i planprogrammet som att kommunens övergripande 

vision sedan 1999 är att hamnområdet ska förändras till bostadsområde med ett 

väsentligt inslag av ‖icke-störande verksamheter”; socialdemokraternas alternativ 

omöjliggjordes således med de kriterierna. Policyalternativet om bostäder i 

hamnen anses vid tidpunkten att ha aktualiserats: 

 

I och med ägarbyten inom området har intresset för en snar utbyggnad i överensstämmelse 

med detta ökat – (PlaPo). 

 

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet angående planprogrammet 

2003, och blev även uteslutna ur den nya politiska styrgrupp som valdes under 

samma möte (LoKf). Socialdemokraternas alternativ – att bevara industriområdet 

– beskrivs i konsekvensbeskrivningen (KoBe) som var en bilaga till 

planprogrammet som ‖Nollalternativet‖. I bilagan presenterades olika 

konsekvenser vid val av de olika alternativen. I konsekvensrapporten framhålls 

vikten av vackra boenden för att attrahera inflyttare samt hur betydelsefullt det är 

att utnyttja ortens unika särdrag för att stärka dess attraktions- och 

konkurrenskraft. Genom att hänvisa till antagna översiktsplaner – efter KS beslut 

1998 – och externa finansiärers acceptans för bostadsidén synes den framstå som 

alltmer självklar redan innan beslutsfattandet i KF 2003. De tekniska hindren för 

bostadsförslaget – det förorenade hamnområdet – framställs nu som hanterbara. 

Industrimarken beskrivs vidare i underlaget som om den väntar på förändring, och 

att förändringen bör gå i riktning mot ett attraktivt bostadsområde.  

Under rubriken ‖Ekonomi‖ och ‖Samhällsekonomiska bedömningar‖ i 

konsekvensrapporten (KoBe) lyfts bostadsalternativet fram som ett alternativ för 

att definiera Lomma och samtidigt öka stadens attraktionskraft och därmed 

tillvarata ortens ‖konkurrensfördelar‖ för att kunna konkurrera om invånare.  

Genom att belysa att om‖nollalternativet‖ valdes skulle det kunna innebära att 

bostäderna kanske hamnat någon annanstans framkommer en stark föreställning 

om en konkurrerande geografi. Med boendealternativet däremot kommer 

kommunen att bli en konkurrensstark och vacker boendemiljö. 

Ovan beskriver en successiv institutionalisering av alternativet att bygga 

bostäder i industrihamnen. 90-talet beskrivs som en idéprocess men med tiden 

verkar bostadsidén fått ett allt starkare fäste. En acceptans för en sådan idé kräver 

lång tid för att bli accepterad värdemässigt men även för att anses vara praktiskt 

genomförbar (Kingdon 2011:131-137). Hamnfrågan nådde dagordningens andra 

steg – beslutsnivå – först tjugo år efter industrinedläggningen. Det politiska 

mandatet i staden hade under denna tid förändrats, och de borgerliga innehade 

majoritet 1998. När privata aktörer dessutom visade intresse för att investera i 

projektet uppstod ett möjlighetsfönster att koppla samman det gamla problemet 

med en ny lösning. Den politiska kontexten var nu redo för ett beslut om hamnen. 

Eternitfabrikens starka inverkan på staden – i synnerhet dess skadeverkningar – 

hade under åren fått bearbetats, samtidigt som nya människor med andra politiska 

preferenser flyttat till staden. Socialdemokraternas policyalternativ – att förstärka 

industrihamnen – kan ses som ett försök att blidka den väljargrupp de är 
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associerade med i Lomma det vill säga fabriksarbetarna. Vid beslutet om hamnen 

framstod dock inte förslaget om att förstärka hamindustrin som seriöst övervägt 

av den politiska majoriteten. De borgerliga hade nu ett folkligt mandat för 

bostadsidén och skapade legitimitet för beslutet genom att referera till externa 

aktörer - konsultbolag, arkitektbyråer, markägare – men även till en omvärld i 

förändring; staden behövde exklusiva bostäder för att konkurrera med andra 

städer. Föreställningen om en konkurrerande geografi är framträdande i 

resonemangen som omger beslutet om hamnen. Problemet med hamnen och 

stadens identitet, kopplades nu samman med lösningen – policyidén – om att 

bygga exklusiva bostäder, som nu uppfyllde kriterierna för ett förslag att stiga på 

dagordningen; värdemässig acceptans inom politikflödet och teknisk 

genomförbarhet (Knaggård 2009:97). En central aktör – eller policyentreprenör – 

i processen synes vara Thomas Håkansson, som innehade en central roll i flera av 

de instanser som bearbetade hamnfrågan. TH hade även ett operativt ansvar i 

egenskap som företrädare för den politiska styrgrupp som tillsattes vid projektets 

början, som i samverkan med markägare och arkitekter sedan utformade det 

slutliga policyförslaget. TH landsatte sedan förslaget internt via politiska 

diskussioner (Kingdon 2011:194-195, Knaggård 2009:98-99). Det som växer fram 

är en typisk stadspolitisk satsning, baserat på en föreställning om geografisk 

konkurrens och nödvändigheten med profileringsarbete (Mukhtar-Landgren 

2009:131-132). Steget kan symboliskt ses från WG-modellen till PG-modellen; 

från industriort till exklusiv boendeort, från föreställningen om en 

industriekonomi till en tävlingsstat – bygger inte vi så kanske någon annan gör det 

(Pierre 1999:386, 2011:7071).  

I historieåtergivningen framstår även det framväxande policynätverket som 

centralt för projektets genomförbarhet. Kommunens roll i denna process framstår 

främst som möjliggörare och koordinerare. Processen är komplex och inbegriper 

flertalet aktörer, och relationen mellan markägare, kommun och arkitektbolag 

beskrivs som intensiv. I historiebeskrivningarna framhålls att relationen mellan 

parterna skedde via dialog och samarbete. Bilden som framkommer är en icke-

hierarkisk process präglad av Montins tredje-politiker-generation, där parterna 

arbetar samarbetsinriktat och förusätter varandras resurser för att kunna 

genomföra projektet (Montin 2009:22-26). Även flertalet avtal skrevs med 

arkitektfirmor och markägare under processen. Oppositionen menar att de blev 

uteslutna ur den politiska styrgruppen – som de var en del av vid KS-beslutet 

1998 – vid beslutet i KF 2003, detta för att allt skulle ‖gå som på räls‖ och att den 

demokratiska processen inte gavs tillräckligt med tid. Beskrivningarna ger uttryck 

för en uppfattning om att arbetet i styrgruppen främst skulle präglas av 

framåtsträvande och inte politisk diskussion. Acceptansen hos medborgare för 

samarbetet mellan kommunföreträdare och privata markägare kan förstås utifrån 

retoriken om ‖staden som ett företag‖, så länge resultat och högkvalitativ service 

levereras – som avkastning på boendeinvesteringen – spelar processen mindre 

roll.  

På sin hemsida låter kommunen återberätta hur processen Lomma Hamn gick 

till. Startpunkten för berättelsen är att kommunen inte hade tillräckliga resurser för 

att genomföra projektet själva, och att arbetet skulle komma att kräva ett brett 
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samarbete (LoHe1). Kommunen beslöt sig även för att arbeta utifrån ‖parallella 

uppdrag‖; det vill säga bjuda in ett antal olika arkitektfirmor och låta de 

presentera sina förslag i en pågående process ihop med markägare och kommun: 

 

Vi fem intressenter har ju samarbetat väldigt väldigt nära[...]Vi hade tur att det var bra 

personer från alla intressenter[...]Det var i form av parallella uppdrag det här planprogrammet togs 

fram, och när man har parallella uppdrag sitter alla intressenterna och hjälper till att utforma det 

här, och som bas hade vi en ortsanalys[...] - TH 

 

Slutligen antogs arkitektbyrån Brunnberg & Forsheds planförslag, vilket låg 

till grund för det planprogram som antogs 2003. Brunnberg & Forshed kom sedan 

att vara närvarande under hela processen som ‖dialogpartners‖ och 

‖idéutvecklare‖, och processen som helhet uppfattades som ‖öppen‖ och 

‖informell‖ för allmänhet, näringsliv och intresseföreningar. Framtagandet av 

planprogrammet beskrivs som en öppen process, där gemensamma referensramar 

erhölls mellan markägare, kommun och arkitekter (LoHe2). 

Styrningsinstrumenten som framkommer är således mjuka och icke-hierarkiska. 

Den ortsanalys som nämns i ovan citat genomfördes av ett externt konsultbolag 

och analysen syftade till att utgöra någon form av tankeram för de involverade 

aktörerna vid framtagandet av planprogrammet, ett sätt att framhäva gemensamma 

normer och samtidigt visualisera en enande målbild (LoHe1) . I ortsanalysen 

stipuleras att Lommas läge är attraktivt, och att det finns stor potential i orten, 

men att den är tyngd av historien om eternitfabriken (OaLo). Relationen mellan 

kommunen och de privata ägarna återspeglas väl i PG-modellen, där ‖stadseliten‖ 

möjliggör tillstånd för den ‖ekonomiska eliten‖ som står för resurserna (Pierre 

1999:383, 2011:67): 

 

Att forma en vision är ofta betydligt enklare än att genomföra den, det var vi väl medvetna 

om! Kommunens markinnehav var litet, men med det kommunala planmonopolet, en avtalsstrategi 

med samarbets- ram- och exploateringsavtal i flera steg och med styrande kvalitets- och 

miljöprogram skulle vi lyckas (LoHe1). 

 

Kommunen är här en möjliggörare, genom att kanalisera flera olika aktörers 

resurser och koordinera arbetet. Samtidigt så ordnar kommunen med tillstånd åt 

de privata markägarna, som i sin tur åtar sig olika genomföraruppgifter: 

 

Planprogrammet utformades i nära samarbete med markägarna. Samtidigt som programmet 

godkändes skrevs också ett ramavtal med den störste exploatören JM, ett samarbetsavtal med 

Skanska Nya Hem och en viljeförklaring med CA Fastigheter[...]Ramavtalet med JM innebar i 

korthet att kommunen överlåter delar av sitt markinnehav till JM, som sedan svarar för 

exploateringen[...]Kommunen undviker på detta sätt att ligga ute med stora investeringar, men 

garanteras, genom kopplingarna i avtalen till kvalitets- och miljöprogrammen, att det som utförs 

också faktiskt blir det som eftersträvats i visionen. – (LoHe3) 

 

Av ovan framkommer en arbetsprocess som strävat efter att forma en kollektiv 

målbild via interaktion och inlärningsprocesser. Ortsanalysen synes utgjort en 
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form av legitim grund för aktörerna att samla sig runt, för att sedan utveckla 

projektet utifrån analysens koppling till Lommas identitet. Dialogen mellan de 

olika parterna präglas av – ‖governance‖ – institutionellt lärande mellan parterna, 

där de i samförstånd använder varandras resurser – via delat risktagande och 

samarbetsavtal – och utifrån gemensamma målbilder genomförde projektet 

(Montin 2009:18-23, Granberg 2008:363 ff.). Det starka nätverk som växte fram 

mellan markägare och kommun runt hamnprojektet kan beskrivas som informellt, 

men dock har processen kopplat in allmänheten och externa referensgrupper i 

form av universtiet och andra instanser; CG-modellens betoning på samhällelig 

delaktighet framkommer här i Lomma. Relationen mellan det informella och de 

hierarkiska instituionerna uttrycks väl i nedan citat:  

 

I hela processen, vi har ju arbetat genom styrgruppen, som det politiska organet, som haft en 

väldigt nära styrning av projektet. Och när styrgruppen har sett att här behövs ett beslut i ett annat 

organ; det kan vara tekniska nämnden, det kan vara miljö- och byggnadsnämnden och ibland 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen också. Så har vi väldigt tidigt planerat för att det 

ärendet ska dit[...]Man har ju inte lämnat ett mandat till styrgruppen att fatta beslut som skulle 

fattas enligt normala rutiner i facknämnder och i KS eller KF. Så vi har ju skickat vidare 

det[...]Den politiska styrgruppen hade en väldigt väldigt viktig funktion att vara ett politiskt 

samordningsorgan. – (TH) 

 

Styrgruppen framställs ovan som en länk mellan de formella institutionerna 

och nätverket och att de lyft in de frågor som behövts ‖möjliggöras‖ för att det 

stadspolitiska projektet skulle kunna genomföras resurseffektivt och snabbt. 

4.2.4 Avslutande reflektioner Lomma 

Lommas utveckling går att konceptualisera utifrån Jon Pierres stadstyper. 

Under 70-talet var orten präglad av industriproduktionen, men nedläggningen 

förändrade staden och successivt har PG-modellens normer tagit alltmer utrymme. 

Valet att bygga småhus synes idag utgjort en viktig byggsten för att profilera 

staden som en exklusiv boendeort. Villaområdena attraherade medelklassen och 

med tiden verkar beslutet om att bygga hamnbostäder framstått som alltmer 

självklart. PG-modellen – och dess emfas på tillväxt och framtidstillförsikt – är 

svår att argumentera emot, vilket även syns i den idéprocess som föregick 

beslutet. Alternativet att förstärka industrin framställs närmast som orealistiskt år 

2003, med flera hänvisningar till en konkurrensutsatt geografi och Lommas 

förmånliga läge att profilera sig som boendeort. WG-modellens historia har ersatts 

med PG-modellens – det vill säga, stadspolitiska boendesatsningar istället för 

industrisatsningar. 

Lommas förändring hade redan påbörjats innan hamnprojektet, men projektet 

kom att förstärka Lommas karaktär som exklusiv boendeort med ett utmärkt läge. 

Exklusiviteten och den ‖lummiga‖ karaktären är dock paradoxal ur ett 

tillväxtperspektiv; konkurrensfördelarna kräver att kommunen balanserar 

befolkningstillväxten så att den inte utvecklas i för snabb takt – risken är att 



 

 52 

stadens karaktäristik och exklusivitet förloras (ÖPLO2010). I Lomma är det 

tydligt att småstaden som idé påverkat utformningen av projektet. På hemsidan 

stipuleras att hamnbygget uppfördes utifrån idén om ‖småstaden
14

 och dess goda 

egenskaper‖ (LoHe4), småstaden som rum används som en konkurrensstark 

egenskap, i Lommas strävan efter att bli en attraktiv pusselbit i Region Skåne, 

genom att erbjuda någonting annat – lummigare, småskaligare – än de närbelägna 

städerna. En annan anledning till att kontrollera kommunens tillväxttaktär de 

släpeffekter som uppstår vid en alltför hög inflyttning, risken är då att 

välfärdstjänsterna kräver mer pengar, men att utjämningssystemet inte hinner 

kalibreras förrän till nästkommande år.  

 

 

 

4.3 Avslutande reflektioner Lomma och Olofström 

I respektive stad kan olika idéparadigms genomslag urskönjas (Hudson & Lowe 

2009:60-63). Under 90-talet förordade den svenska staten en förändring av den 

offentliga sektorn, med marknadshärmande förvaltningsåtgärder som ideal. 

Kommunerna skulle effektiviseras och fokusera på resultat (Premfors 282-283, 

Montin 2007:12-13, 46-47). I Olofström fasades normer som effektivitet, service 

och kundorientering in i verksamheten under saneringstiden. I Lomma 

institutionaliserades dessa normer genom antagandet av nya styrningsprinciper 

som stipulerade att politikerna skulle sätta visioner och proffsen genomföra. 

Premfors beskriver denna skola som ‖Företaget‖. Skolan förespråkar åtskillnad 

mellan beställning och utförning och konkurrensutsättning samt involverandet av 

fler – ej offentliga – aktörer för att kunna krympa och effektivisera den offentliga 

sektorn (2009:359), och i MG-modellen framkommer dessa normer – 

avpolitisering – tydligt och antas ha särskilt gynnsam grogrund i den mer 

konsensusinriktade lokalpolitiken (Pierre 2011:29). Dessa normer och ideal 

präglar i stor utsträckning aktörernas syn på kommunens uppgift. God offentlig 

service ska levereras till kunderna och resultat går före process. I Lomma är 

föreställningen särskilt tydlig. Staden liknas vid ett företag som medvetna 

konsumenter investerat dyrt i, kommunens uppgift blir att leverera god välfärd. 

Kommunernas resultat jämförs sedan via olika rankinglistor och kundindex likt en 

form av tävlan och det framstår som att en tävlingsinstinkt växt fram; även inom 

de välfärdspolitiska områdena. Tävlan och kundorienteringen inom kommunens 

kärnverksamheter verkar sedan spillt över till det stadspolitiska området.  

Stadspolitiken framställs i uppsatsens fall som nödvändig för att leverera god 

service. Den motiveras genom att referera till en konkurrensutsatt geografi och för 
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att i fortsättningen kunna tävla i god välfärdsservice krävs stadspolitiska åtgärder 

som förstärker stadens varumärke och kärnverksamhet. Fallens utövning av 

stadspolitik, och den omgivande policyprocessen skiftar, så även tillkomsten, men 

resonemangen som omger den är liknande, och kan förstås utifrån de teoretiska 

förändringsresonemang om statens ideologiska omdaning som fördes i uppsatsens 

inledning (Dannestam 2009:25). Den-andra-politik-generationens 

styrningsrelation till kommunerna – statligt hierarkiskt beordrad välfärd – och 

dess politikinnehåll – fördelad välfärd – lever i symbios med den nya politiken. 

Välfärdsutförningen förstås även den som en chans att positionera sig i 

konkurrensen med andra kommuner, och för att förbättra exempelvis den 

kommunala skolans konkurrenskraft krävs idealen och politikinnehållet ur den-

tredje-politik-generationen  för att på så vis skapa en rigid skattebas som kan 

finansiera en stark välfärdsservice (Montin 2009:15-19). Tävlan inom 

kärnverksamheter, och tävlan mellan städerna via stadspolitik, bör således förstås 

i relation till statens reformarbeten; dels förvaltningsreformen – NPM – men även 

utjämningssystemets förändring – undanröjandet av ‖tillväxtfientliga‖ faktorer – 

och den allmänna retoriken om nödvändigheten med kommunernas 

‖möjliggörande‖ arbete. 

I Olofström kom stadspolitiken att primärt fokusera på att skapa arbeten, 

genom tät interaktion och samverkan med EU och det lokala näringslivet. I 

Lomma kom stadspolitiken att fokusera på vackert boende. Båda projekten 

präglas av en kommunal entreprenörsanda, med strävandet att nå tillväxt och 

skapa attraktivitet (Hall & Hubbard, 1996:153, Mukhtar-Landgren 2009:131-132, 

Pierre 2011:83-84). Lomma hade dock ynnesten att välja sin inriktning. Det 

gynnsamma regionala läget med en omgivande arbetsmarknad, den vackra 

naturen, byggandet av småtomter under miljonprojektet och inflyttningen av en 

medelklass möjliggjorde en helhjärtad satsning på vackra bostäder. Den politiska 

kontexten i Lomma var mottaglig för ett trickle-down-resonemang (Pierre 

2011:80); dyra bostäder leder till tillväxt – som i längden gynnar staden även om 

alla inom staden inte har råd att ta del av projektets ‖utfall‖. Jon Pierres 

konstaterande att en stad har väldigt liten påverkan på tillväxten – endast privata 

företag genererar tillväxt – och att staden i sig självt är inbegripen i ett globalt och 

nationellt ekonomiskt system de inte kan kontrollera (Pierre 2011:82), är 

påtagligt. Dels är det tydligt att städerna är i stort beroende av nationella och 

globala förändringstendenser såväl materiella som idémässiga, men även att de är 

‖extremt öppna ekonomier‖ beroende av sin omgivning (SOU 2011:39:57-58). 

Dock kan staden – likt Pierre konstatera – försöka parera strukturernas 

möjliggörande men samtidigt begränsande inramning.  

De nödvändiga villkor som omger studiens fall är främst bortom 

lokalpolitikernas makt. I Olofström kom stadspolitiken primärt att handla om hur 

staden skulle kunna utveckla ett så gynnsamt klimat som möjligt för företagare i 

staden, vilket belyser ett utvecklat ömsesidigt beroende mellan näringsliv och 

politiker, som formats under lång tid (Pierre 2011:73). Projektet präglas av en 

betoning på stadens lokala möjligheter och lokala drivkrafter att kunna ‖locka‖ en 

del av den omgivande ekonomin till just sin stad. Statens ‖övergivande‖ av 

Olofström vid finanskrisen kan förstås som ideologiskt; städer på tillbakagång 
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prioriteras inte längre (Pierre 2001:101). Olofström byggde aldrig småhus i någon 

större utsträckning under miljonprojektet, och har inte heller haft någon 

tillströmning av en ekonomisk medelklass. Staden kunde därmed inte satsa på 

exklusiva bostäder som främst gynnar en medelklass (Pierre 2011:80), utan 

stadens trickle-down-resonemang utgår istället från industrins nödvändighet – 

med industrin kommer arbeten, som i sin tur leder till servicearbeten. Olofström är 

präglat av den klassiska samhörigheten mellan socialdemokrater och industrin, en 

samhörighet som gjorde sig gällande även i Lomma under 70-talet, men relationen 

mellan socialdemokrater och industriarbetare i Lomma kom även till uttryck 

genom socialdemokraternas – förlorande – policyalternativ att förstärka 

industrihamnen. Olofströms prekära läge – jobb försvinner från staden – gör att 

processen inte blir ideologisk, utan konsensus uppstår mellan opposition och 

styrande då staden behöver arbete! Därav fanns inga ideologiska 

‖policyalternativ‖ som i Lomma. I princip motsatt förhållande råder i Lomma, där 

staden får arbeta med att ‖bevara‖ varumärkets exklusivitet; de kan kosta på sig 

att vara ‖choosier‖ då de har ett gynnsamt marknadsläge (Pierre 2011:84). 

Att städerna verkar under ‖öppna ekonomiska förhållanden‖ hindrar inte att de 

arbetar med tillväxtfrämjande projekt. Under intervjuerna framställs 

utjämningssystemet som en nödvändig komponent i det svenska systemet, om än 

med vissa detaljspecifika nackdelar. Främst motiveras arbetet med stadspolitik 

utifrån rollförväntningar. Politikerna finner incitament – trots ekonomiernas 

‖öppenhet‖ och utjämningssystemet – att positionera staden; det åligger deras 

ansvar som politiker. Samtidigt synes det som att centralstatens reformer – NPM – 

och liknande uppmuntrat normer om konkurrens och tillväxtfrämjande arbete.  

Tesen ‖från centralstyrning till interaktiv styrning‖(Jacobsson & Sundström 

2006:20-21) har empirisk bäraktighet i studiens fall. Supranationella organ – EU – 

deltar i formandet av dagordningen – se Olofström–, externa aktörer som 

markägare, konsulter och arkitekter är även delaktiga. Båda städer bedriver 

specifika projekt som förutsätter olika aktörers resurser och styrningsinstrumenten 

präglas av ‖lärande‖, ‖idéutveckling‖ och ‖dialog‖. Den ‖tredje-politik-

generationen‖ är således representerad hos fallen (Montin 2009:18-26), och 

Statskontorets konstaterande att staten inte längre är enda styrningsaktör med 

styrmedlet offentligt reglering är påtagligt (Statskontoret 2005:28:20–21). Dock 

spelar kommunföreträdarna en stor roll inom nätverken. De framstår ofta som 

koordinerare och pådrivande krafter och utgör länken mellan policynätverken och 

de formella institutionerna (Pierre 2009:48). Men föreställningen om 

‖governancestyrningens‖ effektiva sätt och nödvändigheten i konsensuspräglade 

samarbetsideal för att kunna genomföra politik är tydligt närvarande i städernas 

policyprocesser. I Lomma var de privata markägarna och arkitektbyråerna 

ständigt närvarande i idé- och genomförandeprocessen, och den politiska 

styrgruppen fick inte – enligt oppositionen – vara just ‖politisk‖. Dock 

förankrades processen där via formella beslut och seminarium där medborgare var 

inbjudna. I Olofström framgår att initiativet att skapa nätverk är taget av 

kommunföreträdarna. Måhända beror skillnaden i de privatas engagemang och 

initiativvillighet mellan städerna på att de privata aktörerna såg ett mer uppenbart 

vinstintresse i Lomma, men att de privata aktörerna i Olofström än inte övertygats 
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om projektets framtida avkastning. Men att governance-tesen – makten går uppåt 

till supranationella organ, nedåt till lokala enheter och utåt till privata aktörer – 

inramar städernas stadspolitiska policyprocesser, och att dess styrningsideal 

‖förutsätts‖ för stadspolitiken – som går bortom ‖välfärdskommunens uppgifter‖ 

som bygger på en statscentrisk uppfattning – framgår av resultaten; även om 

fallen har valt olika utvecklingsstrategier – baserat på olika förutsättningar och 

omständigheter (Dannestam 2009:230, Granberg 2008:363 ff, Hajer&Wagenaar 

2003:2ff, Montin 2009:7, Pierre 2011:77).  
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5 Slutsats 

Målet med uppsatsen var att studera småstäders stadspolitiska policyprocess ur ett 

governance-perspektiv, med ambitionen att förstå valet och tillkomsten av olika 

stadspolitiska strategier i småstaden. För att skapa en sådan förståelse användes 

process-spårning; hur såg den historiska processen ut, och hur kan den förstås 

utifrån uppsatsens teoretiska ramverk? Resultatet pekade på att småstädernas 

arbete med stadspolitik bör förstås i relation till omgivande strukturer, som 

begränsade men även möjliggjorde utvecklingsstrategier i städerna, men att 

policyprocessen även påverkades av den lokala politik-kontexten och lokala 

aktörers drivkrafter. Projekten präglades av ‖governanceinnovationer‖; 

dagordningen utformades i samarbete med EU, privata aktörer och andra externa 

aktörer. Politikerna hade en viktig roll inom nätverken, då de koordinerade 

processen och förankrade den i formella instanser. Resultaten pekar även på att 

stadspolitik i småstaden bör förstås i relation till andra politikområden. 

Stadspolitik bedrivs för att garantera en hög välfärdsservice – beordrad och styrd 

av staten –, men för att kunna tävla inom välfärdsområden krävs att staden – 

utifrån småstadens förutsättningar – som helhet kan tävla med andra städer om 

invånare och företag.  

Kritik mot uppsatsen är att en del historiska skeenden blir fragmentariska. 

Tätheten i återgivningen skulle kunna vara betydligt mer rigorös. Balansgången 

mellan att säga någonting om processen i helhet – med risk att mista operationell 

skärpa – och att ge en mer detaljspecifik och skarp återgivning – med risk att 

mista helheten – är svårt att upprätthålla i process-spårning. Det har funnits 

otaliga möjligheter att förstärka den empirisk-teoretiska analysen. Den slutliga 

framställningen är ett resultat av intensiv filtrering – teoretisk som empirisk – där 

intressanta skeenden och teoretiska resonemang som kunnat stärka analysen fått 

prioriterats bort. Ibland blir teorikonstruktionens alla stickspår och ändlösa 

möjligheter att förbättra påtaglig, och verklighetens komplexitivitet slående. 

Förhoppningen är dock att teorikonstruktionen och analysen i någon mån vidrör 

ambitionen om att begripliggöra en komplex policyprocess. Förhoppningsvis 

säger uppsatsen något väsentligt om nutida småstäders politikskapande, och att 

teori-ramverket fördjupat förståelsen inför fenomenet stadspolitik. Intervjuerna 

med centrala aktörer som varit med under hela policyprocessen garanterar i någon 

mån studiens empiriska relevans, trots de förhållandevis få intervjuerna.  

Förslag till framtida forskning vore att välja mer ‖nyanserade fall‖. Studiens 

fall är ‖extremer‖ i politisk färg och ekonomisk utveckling; kanske är det så att 

stadspolitik i småstaden föds ur antingen djupa kriser eller en väldigt stark 

utvecklingskurva – men inte i småstäder med en förhållandevis oförändrad 

utvecklingskurva utan tydliga majoritetspartier vid makten? Ett annat relevant 

studieperspektiv – som helt försummats i denna uppsats – är det demokratiska. 
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Denna uppsats har identifierat politik som skapas bortom ‖det formella‖, hur ska 

den representativa demokratin – som utformats efter ‖den formella styrkedjan‖ – 

hantera detta på lokalnivå? Innebär ‖governanceinnovationer‖ och ‖stadspolitik‖ 

ett reellt problem för medborgarinflytandet?  Hur kan påverkansmöjligheter 

införlivas? 
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6 Executive Summary 

Since the decline of the Keynesian welfare state – because of the economic crises 

during the 70‘s – the role of the state has changed. Influenced by the ideology of 

neo-liberalism, the public sector in the west was downsized during the 70‘s and 

80‘s. As a result, norms as ―competiveness‖ and ―innovation‖ were adopted by the 

state. This transformation is mentioned as ―from the Keynesian welfare state to 

the competition state‖.  In the competition state, cities have to compete against 

each other in order to achieve the overall policy goal; economic growth. The 

national government does no longer have resources to uphold a ―balanced 

geography‖ through redistribution. Instead, cities compete on a global arena, and 

they are the national growth-machines. In order to be competitive, special growth 

oriented city strategies are developed; and this change the manifestation of local 

politics. During the Keynesian era, local politics were equated with the delivery of 

welfare services ordered and governed by the state. This state-centric view and 

understanding of local politics has for a long time been prevailing in the social 

sciences. However, critics mean that in order to understand the manifestation of 

local politics of today, new theoretical perspectives are needed. By using 

governance theory, new manifestations of local politics can be highlighted and 

analyzed.   

This study investigates how and why two Swedish small towns have 

developed growth oriented policy strategies. In Sweden local politics have for a 

long time been equated with their obligations to deliver welfare services, ordered 

and governed by the national government. This view of local politics is heavily 

influenced by the arrangements developed during the Keynesian era. During the 

expansion of the welfare state in Sweden, municipalities were merged in order to 

be able to deliver welfare services. This means that municipalities as territorial 

units is a product of the Keynesian era; and embody its policy goals of 

redistribution and central planning. However, also Sweden has changed during the 

last decades, and the role of the state has undergone some dramatic changes due to 

the transformed world economy. Former studies in the field have shown that big 

cities in Sweden, for instance Malmö, have developed growth oriented city 

strategies, in order to handle the negative effects that emerged when the city‘s 

industries declined. In order to secure the city‘s welfare services in the future, the 

local politicians initiated partnerships with private actors to be able to realize 

different renewal projects. The study shows how local politics in Sweden not only 

can be understood as welfare service ordered by the state operated through 

hierarchical regulations. Instead the new innovations of local politics have to be 

highlighted. Local politicians engage in partnerships with private actors outside 

the formal political institutions. If a ―classic state-centric‖ perspective is used this 

new manifestations – and how it is created – of local politics will not be 
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identified. Therefore, this study applied a governance perspective that aimed to 

investigate how politics actually are made at the local level in Sweden.  

In order to understand how and why small towns develops growth oriented 

city strategies I developed a theoretical framework that adjusted the governance 

theory to a Swedish context, and I also included an institutional perspective in 

order to understand from where the local actors achieved their notions of how 

local politics should be made. The institutional perspective also highlights how 

the local actors act under structures that both enable and constrain their 

possibilities to act in a certain way.  Moreover, I also included John Kingdons 

model ―multiple streams‖ in my theoretical framework, in order to understand 

how and when and why a question – growth oriented city strategies – reached the 

local political agenda and how it was presented as a policy solution to a problem 

in the city. A range of interviews with local politicians who were central during 

the development of growth oriented city strategies were conducted. Moreover, I 

also used official documents and articles from the local newspapers about the 

policy process that led to a growth oriented city strategy in order to receive a 

reliable and comprehensive story of the process. The empirical data was then 

analyzed and interpreted through the theoretical framework of the study. The 

empirical cases of the study were two Swedish small towns – Lomma and 

Olofström – which during the last years have implemented growth oriented city 

strategies, embodied through two different projects in each city.  

The result of the study shows that both of the cities have conducted grow 

oriented city strategies. However, the focus of the study was not to establish if 

they had developed growth oriented city strategies or not, instead it was to 

understand the process; why did they develop growth oriented city strategies? 

And how did the policy process unfold? How could the choices of strategies be 

explained? What alternatives were on the policy agenda? Which actors – private, 

EU, officials – were involved during the policy process? How did the surrounding 

structures affect the policy process? In order to understand the policy process, the 

method of process tracing was used. Process tracing is used to reveal a historical 

process that foregoes a political outcome; in order to understand what really 

happened. 

The results of the study showed that the content of the small towns‘ growth 

oriented city strategies differed due to several factors during the process. 

Olofström has for a long time been dependent on the local car-factory. This 

dependency cause several problems when the world economy fluctuates; a cold 

market means less car buyers, and less car buyers means trouble for the local 

factory in Olofström. For a long time Olofström has been ruled by the social 

democrats – often associated with the working class – and when they did not 

receive any support by the central government when the fiscal crises detonated 

during 2008 they were forced to try to save the local job market. As a result, a 

project ―Jobb till 1000‖ was started – in cooperation with EU – that aimed to 

strengthen the local industry and expand the local tax base. In Lomma – which 

have experienced a tremendous growth in population and economy during the last 

decades – the chosen strategy aimed to attract new citizens by building exclusive 

apartments at the former industrial area in the harbor. The policy process in 
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Lomma included a policy-alternative; instead of building apartments at the harbor 

the social democrats proposed that the town should strengthen the industrial 

activity in the harbor. However, the politicians in Lomma decided to build 

exclusive apartments. Moreover, in Olofström the process was heavily influenced 

by the town‘s experience of fiscal crises. Lomma did never experience any 

decline in the town‘s economy, instead the town underwent an identity crisis, 

when the town was de-industrialized during the 70‘s. The decision to build 

exclusive apartments was possible to make 2003, because the right wing parties 

achieved support from the private land owners but they also received a political 

mandate from the middle class that had begun to move in to the town during the 

70‘s. Furthermore, Lomma is located near two bigger cities with big job markets; 

this circumstance also enabled them to choose the strategy of building exclusive 

apartments. 

The policy process in each case was highly informal and involved a range of 

different actors. In Olofström was EU and external consultant‘s important partners 

during the development of the project ―Jobb till 1000‖, and in Lomma a range of 

private land owners and architects were involved in the process. The politicians 

motivated the informal character of the policy process by referring to the necessity 

of growth oriented strategies; in order to secure the delivering of competitive 

welfare-services in the future. In both cases the local politicians were included in 

informal policy-networks but legitimized their ideas by approve them in the 

formal local political institutions. However, the results from the study shows how 

small towns – even if they are small and open economies, unable to control the 

external processes that affect the cities economies – develop growth oriented city 

strategies in order to fulfill their obligations towards the central state and their 

population; deliver welfare-services. The development of growth oriented city 

strategies seems to be justified by the local politicians by referring to a 

competitive geography. 
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[Elektronisk] http://commersen.lokaltidningen.se/tusen-nya-jobb-i-

olofstr%C3%B6m-/20110216/artikler/702169782/ Hämtdatum: [2011-10-18] 

Commersen-110812 = Lokaltidningen Commersen, Fokus på barnfamiljer. 

[Elektronisk] http://commersen.lokaltidningen.se/fokus-paa-barnfamiljer-

/20110812/artikler/708179755/ Hämtdatum: [2011-10-20] 

OlAn1 = Näringsbolagets Ansökning om anslag till ‖Entreprenörskap i 

Olofström‖, EU:s strukturfonder, Tillväxtverket. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/issj.1998.50.issue-155/issuetoc
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ehlh%7C%7Cjdb%7E%7Ehlhjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Journal%20of%20Critical%20Realism%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
http://commersen.lokaltidningen.se/tusen-nya-jobb-i-olofstr%C3%B6m-/20110216/artikler/702169782/
http://commersen.lokaltidningen.se/tusen-nya-jobb-i-olofstr%C3%B6m-/20110216/artikler/702169782/
http://commersen.lokaltidningen.se/fokus-paa-barnfamiljer-/20110812/artikler/708179755/
http://commersen.lokaltidningen.se/fokus-paa-barnfamiljer-/20110812/artikler/708179755/
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OlAn2 = Olofströms Kommunstyrelse Beslut, Innovativ miljör för produktion och 

teknikutveckling i Olofström ”Jobb till tusen”. Sammanträdesdatum: 2011-03-

01 

OlFa = Olofström Fallstudie, Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling i 

Olofström, Addendi. Presenterad: [2010-12-29] 

OlHe1 = Olofströms Kommun Hemsida, Statistik. [Elektronisk] 

http://www.olofstrom.se/CM.php?PageID=26463 Hämtdatum: [2011-10-17] 

OlHe2 = Olofströms Kommun Hemsida, Se hela filmen från TV 4 reklamen 

[Elektronisk]http://www.olofstrom.se/CM.php?PageID=25521&news_id=539

0 Hämtdatum: [2011-10-24] 

OlHe3 = Olofströms Kommun Hemsida, Jobb till 1000 / Entreprenörskap i 

Olofström. [Elektronisk] http://www.olofstrom.se/jobb Hämtdatum: [2011-10-

19] 

OlHe4 = Olofströms Kommun Hemsida, Visit Us – företagsträffar. [Elektronisk] 

http://www.olofstrom.se/CM.php?PageID=173978 Hämtdatum: [2011-11-30] 

OlHe5 = Olofströms Kommun Hemsida, Vision och mål för Olofströms kommun. 

[Elektronisk] http://www.olofstrom.se/CM.php?PageID=26487 Hämttid: 

2011-11-12 

OlHe6 = Olofströms Kommun Hemsida, Strategiskt utvecklingsprogram för 

Olofströms kommun 2009-2011. [Elektroniskt] 

http://www.olofstrom.se/System/FileArchive/97/File_17100.pdf Hämttid: 

[2011-11-03] 

ONAB = Olofströms Näringslivs AB:s hemsida, Om oss. [Elektronisk] 

http://www.yourvismawebsite.com/olofstroms-naringsliv-ab/om-oss 

Hämtdatum: [2011-10-21] 

ReSa = Region Blekinge, Regionstyrelsens sammanträdesprotokoll Mötesdatum: 

2011-04-13.  

SR-081130 = Sveriges Radio, Metall oroas över utflyttning. [Elektronisk] 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=2476377 

Hämtdatum: [2011-10-18] 

SR-081205 = Sveriges Radio, IF Metall besviken på regeringen. [Elektronisk] 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=2489542 

Hämtdatum: [2011-10-29] 

SR-100126 = Sveriges Radio, Volvo förlorade miljoner på dåligt krisstöd. 

[Elektronisk]http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=

3396828 Hämtdatum: [2011-10-18] 

SR-110810 = Sveriges Radio, Kommunen gjorde reklamfilm för 30000 kronor. 

[Elektronisk]http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=

4639115 Hämtdatum: [2011-10-23] 

SR-111008 = Sveriges Radio, Volvo Pv varslar 3300. [Elektronisk] 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=2362258 

Hämtdatum: [2011-10-23] 

TvBe = Tillväxtverket, Beslut om Entreprenörskap i Olofström. Beslutsdatum: 

[2011-07-15] 

http://www.olofstrom.se/CM.php?PageID=26463
http://www.olofstrom.se/CM.php?PageID=25521&news_id=5390
http://www.olofstrom.se/CM.php?PageID=25521&news_id=5390
http://www.olofstrom.se/jobb
http://www.olofstrom.se/CM.php?PageID=173978
http://www.olofstrom.se/CM.php?PageID=26487
http://www.olofstrom.se/System/FileArchive/97/File_17100.pdf
http://www.yourvismawebsite.com/olofstroms-naringsliv-ab/om-oss
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=2476377
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=2489542
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=3396828
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ÖPOL = Översiktsplan Olofström, 2011. Nära till allt. [Elektronisk] 

http://www.olofstrom.se/System/FileArchive/97/File_25276.pdf Hämtdatum: 

[2011-10-21] 

 

7.2.2 Lomma 

BoSka = Bostad Skanska, Lomma Hamn. [Elektronisk] 

http://www.bostad.skanska.se/bostader-och-projekt/Lomma-Hamn-Allehusen/ 

Hämttid: [2011-11-12]  

CaFas = Ca Fastigheter AB, Lomma Hamn. [Elektronisk] 

http://www.cafastigheter.se/Pages/LommaHamn.aspx Hämttid: [2011-11-12] 

E24-091209 = E24 Näringsliv, Villan – en god affär på sikt. [Elektronisk] 

http://www.e24.se/pengar/bostad/villan-en-god-affar-pa-sikt_1718531.e24 

Hämtdatum: [2010-11-03] 

Fokus-110526 = Fokus, Vinnande välstånd. [Elektronisk] 

http://www.fokus.se/2011/05/vinnande-valstand/ Hämtdatum: [11-10-28] 

KoBe = Lomma Kommuns Hemsida, Konsekvensbeskrivning för Lomma Hamn. 

[Elektronisk] 

http://www.lomma.se/download/18.34b2e98512d7f59252480006519/Konsekv

enbeskrivning%2Bf%C3%B6r%2BLomma%2BHamn_KF%2B030227%5B1

%5D.pdf Hämttid: 2011-10-28 

Lind, Marcus, 2008. Kommunen som möjliggörare – Lomma kommun. Dalarnas 

Forskningsråd.  

HöLo 2005 = Kulturmiljöprogram Lomma, Historisk Översikt. [Elektronisk] 

http://www.lomma.se/download/18.7a48a90b12c665dedb4800020016/Histori

sk%2B%C3%B6versikt%2Bf%C3%B6r%2BLomma%2Bkommun.pdf 

Hämtdatum: [2011-10-28] 

LoHe1 = Lomma Kommuns Hemsida, Från fiskeläge till brukssamhälle till 

attraktiv stadsdel i Öresundsregionen. [Elektronisk] 

http://www.lomma.se/huvudmeny/byggaboochmiljo/aktuellabyggprojekt/lom

mahamn/bakgrund.4.7a48a90b12c665dedb4800019146.html Hämtdatum: 

[2011-10-23] 

LoHe2 = Lomma Kommuns Hemsida, Projektorganisation. [Elektronisk] 

http://www.lomma.se/huvudmeny/byggaboochmiljo/aktuellabyggprojekt/lom

mahamn/bakgrund/projektorganisationenlommahamn.4.34b2e98512d7f59252

4800013046.html Hämtdatum: [2011-10-21] 

LoHe3 = Lomma Kommuns Hemsida, Planprogram för Lomma Hamn. 

[Elektronisk] 

http://www.lomma.se/huvudmeny/byggaboochmiljo/aktuellabyggprojekt/lom

mahamn/planer/planprogramlommahamn.4.7a48a90b12c665dedb4800019654

.html Hämtdatum: [2011-11-03] 

LoHe4 = Lomma Kommuns Hemsida, Visionen Lomma Hamn. [Elektronisk] 

http://www.lomma.se/huvudmeny/byggaboochmiljo/aktuellabyggprojekt/lom

http://www.olofstrom.se/System/FileArchive/97/File_25276.pdf
http://www.bostad.skanska.se/bostader-och-projekt/Lomma-Hamn-Allehusen/
http://www.cafastigheter.se/Pages/LommaHamn.aspx
http://www.e24.se/pengar/bostad/villan-en-god-affar-pa-sikt_1718531.e24
http://www.fokus.se/2011/05/vinnande-valstand/
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http://www.lomma.se/download/18.7a48a90b12c665dedb4800020016/Historisk%2B%C3%B6versikt%2Bf%C3%B6r%2BLomma%2Bkommun.pdf
http://www.lomma.se/download/18.7a48a90b12c665dedb4800020016/Historisk%2B%C3%B6versikt%2Bf%C3%B6r%2BLomma%2Bkommun.pdf
http://www.lomma.se/huvudmeny/byggaboochmiljo/aktuellabyggprojekt/lommahamn/bakgrund.4.7a48a90b12c665dedb4800019146.html
http://www.lomma.se/huvudmeny/byggaboochmiljo/aktuellabyggprojekt/lommahamn/bakgrund.4.7a48a90b12c665dedb4800019146.html
http://www.lomma.se/huvudmeny/byggaboochmiljo/aktuellabyggprojekt/lommahamn/bakgrund/projektorganisationenlommahamn.4.34b2e98512d7f592524800013046.html
http://www.lomma.se/huvudmeny/byggaboochmiljo/aktuellabyggprojekt/lommahamn/bakgrund/projektorganisationenlommahamn.4.34b2e98512d7f592524800013046.html
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http://www.lomma.se/huvudmeny/byggaboochmiljo/aktuellabyggprojekt/lommahamn/planer/planprogramlommahamn.4.7a48a90b12c665dedb4800019654.html
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http://www.lomma.se/huvudmeny/byggaboochmiljo/aktuellabyggprojekt/lommahamn/bakgrund/visionenlommahamn.4.34b2e98512d7f592524800013117.html
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mahamn/bakgrund/visionenlommahamn.4.34b2e98512d7f592524800013117.

html Hämtdatum: 2011-10-11 

Lommabladet-110920 = Lommabladet, Egen majoritet för moderaterna. 

[Elektronisk] http://lommabladet.lokaltidningen.se/egen-majoritet-

f%C3%B6r-moderaterna-/20100920/val/709229784/ Hämtdatum: [11-10-29] 

LoKf = Lomma Kommun, Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll 2003-02-

27. 

LoKs = Lomma Kommun, Kommunstyrelsen sammanträdesprotokoll, 1998-02-

25.  

OaLo 2001 = Scandiaconsult, Ortsanalys för Lomma. [Elektronisk] 

http://www.lomma.se/download/18.c6921bc12efbc93a6180002251/Ortsanalys

+Lomma.pdf Hämtdatum: 2011-10-30 

PlaPo = Lomma Kommuns Hemsida, Planprogram för Lomma Hamn – Fastställt 

av kommunfullmäktige 2003-02-27. [Elektronisk] 

http://www.lomma.se/download/18.34b2e98512d7f59252480006518/Planpro

gram%2Bf%C3%B6r%2BLomma%2BHamn_KF%2B030227%5B1%5D.pdf 

Hämttid: [2011-10-12] 

SCB1 = Statistiska Centralbyrån, Medelpriser för småhus 2010 per kommun med 

prisförändringar under 1, 5, 10 och 20 år. [Elektronisk] 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____139523.aspx Hämtdatum: 2011-

10-28] 

StPr = Styrgruppen Protokoll, Lomma Hamn – projektet, Uppföljning och 

avrapportering 1. [Elektronisk] 

http://www.lomma.se/download/18.7a48a90b12c665dedb4800022191/Uppf%

C3%B6ljning+och+avrapportering+nr+01.pdf Hämttid: [2011-11-02] 
SVT-110803 = Sveriges Television, Sveriges största arbetsmiljöskandal. 

[Elektronisk]http://svt.se/2.22577/1.2494291/sveriges_storsta_arbetsmiljoskan

dal&queryArt549588=mellan&sortOrder549588=0&doneSearch=true&sd=22

634&from=siteSearch&pageArt549588=0 Hämtdatum: [2011-10-29] 

Sydsvenskan-020122 = Sydsvenskan, Klassisk småstad i Lomma Hamn. 

[Elektronisk] 

http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/lomma/article13743/Klassisk-smastad-

i-Lomma-hamn.html Hämtdatum: [2011-11-02] 

Sydsvenskan-100921 = Sydsvenskan, Lomma lyser blåast i landet. [Elektronisk] 

http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/lomma/article1244440/Lomma-lyser-

blaast-i-landet.html Hämttid: [2011-11-03] 

Sydsvenskan-110803 = Sydsvenskan, Eterniten blev faderns död. [Elektronisk] 

http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/article1521239/Eterniten-blev-faderns-

dod.html Hämtdatum: [2011-10-27] 

Sydsvenskan-111014 = Sydsvenskan, Lomma på sin kant. [Elektronisk] 

http://www.sydsvenskan.se/opinion/huvudledare/article1560437/Lomma-pa-

sin-kant.html Hämtdatum: [2011-10-23] 

ÖPLO2010 = Lomma Kommun Översiktsplan, För Lomma Kommun. 

[Elektronisk]http://www.lomma.se/download/18.3c18111c12f9741591280001

4499/%C3%96P+2010+antagen+110210.pdf Hämttid: [2011-10-21] 
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7.3 Intervjuer 

 

Berngarn, Anders, (M). Kommunalråd, Lomma Kommun(111115). 

 

Bäck, Lisa, (S). Minoritetsföreträdare, Lomma Kommun (111115). 

 

Håkansson, Thomas, (M). F.d. kommunalråd, Lomma Kommun. (111114) 

 

Nagy, Erika, (Fp). Ledamot i kommunstyrelsen, tele, Olofströms Kommun. 

 

Nyberg, Karin, (S) f.d. oppositionsråd, tele, Lomma Kommun (111125). 

 

Olsson, Margaretha (S). Kommunalråd, Olofströms Kommun (111109) 

 

Robertsson, Irene. Kommunchef, Olofströms Kommun (111107) 

 

Rockbäck, Calle. Journalist, tele, Lomma, (111128)   
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8 Bilaga 1: Intervjufrågor 

Frågorna nedan ställdes till de företrädare som intervjuades på plats (inspelningar 

finns att tillgå vid begäran). Telefonintervjuerna innehöll endast ett urval av nedan 

frågor, då de främst tjänade till att förstärka informationen om vissa saker som 

framkommit angående policyprocessernas historiska skeenden. 

 
Inledande frågor 

 

- Hur länge har du suttit på din position? 

 

- Berätta lite allmänt om stad X, vad är X för stad?  

 

- Vilken makt har kommunen att själv påverka sin situation anser du, och till hur stor 

del är man beroende av externa omständigheter? 

 

- Hur ser du på utjämningssystemet (Robin Hood)-skatten, är den rättvis eller orättvis? 

Hur är stad X:s förhållande till den? 

Bakgrund historia  

 

- Er befolkningsutveckling har sjunkit/ökat sedan 1970-talet, hur vill du beskriva den 

utvecklingen? Varför har det blivit så? Avgörande händelser?   

 

- Hur har stämningen varit i stad X varit under denna tiden? Hur har detta diskuterats 

lokalt? 

 

- Vilka kriser under senare år har ni genomgått, angående industrinedläggningar och 

arbetsförflyttningar, tänker på den senaste finanskrisen? 

 

Stadspolitik  

 

- Tycker du att sättet man arbetar inom en kommun har förändrats mycket? Vad man 

arbetar med, eller ser det likadant ut idag som förr, eller finns det nya områden? 

 

- Finns där några nya aktörer med, är involveringen och samarbetet mellan privata och 

offentliga aktörer mer utvecklat idag än vad det varit tidigare? 

 

- Några konkreta exempel? Samarbete mellan näringslivsförening och det offentliga? 
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- Hur ser du på kommunfullmäktiges roll idag? Hur mycket av politiken skapas utanför 

de klassiska beslutskedjorna, för att sedan ‖beslutas‖ i KF? 

 

- Fokuset på tillväxt och befolkningsutveckling, har det alltid varit så mycket i fokus, 

eller är det någonting nytt? När kom det upp på agendan? Vad är skillnaden gentemot 

förr? 

 

- Varför är det så viktigt att satsa på marknadsföring för er del? Räcker det inte att 

arbeta med obligatoriska uppgifter? 

Projektet X 

 

- Berätta om ‖Projekt X‖, vad är det för något? 

 

- Hur växte projektet fram? Om du tänker dig en startpunkt noll för projektet, när 

startade det, vem födde idéen? Varför blev det just det projektet? Varför kom det till 

nu och inte tidigare?  Mötte det någonsin motstånd, vilka andra alternativ fanns? 

Politisk enighet?  

 

 

- Var diskuterades detta projekt? Vilka aktörer var med om att diksutera fram detta? Var 

det näringsliv eller det offentliga? Vilket stöd fick detta projektet av 

kommunfullmäktige?  

 

- Berätta om den ledningsgrupp som är framtagen för att leda projektet, hur mycket 

informellt nätverkande sker där? Hur viktigt är nätverken? 

 

- Ni pratar om marknadsföring, berätta gärna om det? Varför är det konsensus? Eller 

vilka motsatte sig det hela? Hur påverkar statsbidraget – passivitet? Eu:s 

strukturfonder? 

 

- Vilka andra alternativ än ‖projekt X‖ har funnits? Varför är ‖projekt X‖ utfallet? 

Övrigt 

- Statsbidragen; hur påverkar utjämningssystemet stad X, är det rättvist eller orättvist? 

Grad av autonomi i förhållande till stat och EU? Strukturfonden? 

 

- Hur beroende är man av regionens tillväxt? Hur stor chans har man själva att verkligen 

påverka? 
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