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Uppsatsen syftar till att undersöka vad som motiverar människor att engagera sig i den lokala 

utvecklingen av platsen där man bor och hur det engagemanget praktiskt tar sig uttryck. Vidare ämnar 

uppsatsen undersöka hur kommuner – i rollen som den politiska nivån av offentlig sektor närmast 

medborgarna – tänker kring och agerar för att främja engagemang för lokal utveckling.  Syftet är 

aktuellt i och med pågående polarisering kopplad till ekonomi, geografi och demokrati samt 

jämlikhet. Konstruktivistisk grundad teori används som metodinspiration, med två fallstudier där 

medborgare, politiker och tjänstepersoner intervjuas i två lokalsamhällen på landsbygd, nämligen 

Svågadalen i Hudiksvalls respektive Röstånga i Svalövs kommun. Resultatet visar att kommunerna 

till viss del präglas av traditionella och hämmande strukturer kopplade till såväl urban norm som 

tillväxtnorm, samtidigt som politiker och tjänstemän ser behov av förändring. Lokalsamhällena 

präglas till stor del av sammanhållning och social innovation med god potential för omställning till 

ett hållbart samhälle. En slutsats är att organisering på lokala samhällsnivåer kan ses som en sorts 

subpolitik, som visar på självorganisering som ett sätt att bemöta upplevelsen av att det gamla 

systemet inte förmår hantera förändringar i tillräckligt hög takt och i tillräckligt demokratiska former. 

Att främja hållbar utveckling implicerar att ta tillvara på det lokala engagemanget på olika sätt. 
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1. INLEDNING 

I Sverige är det ett växande problem att människor inte känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen 

och upplever att offentlig sektor frånsäger sig ansvar, vilket märks särskilt tydligt på landsbygd. Som 

ett exempel på detta problem har Stockholms handelskammare (2018) nyligen utgivit en rapport som 

visar att svenskarna upplever en klyfta mellan stad och land som fortsätter växa. Rapporten visar även 

på ett starkt samband mellan synen på den egna bygdens utveckling det senaste decenniet och vilket 

förtroende man har för riks- och lokalpolitiker: ju sämre utveckling man upplever att den egna bygden 

haft på senare tid, desto mindre förtroende har man för samhällets makthavare. Jämlikhet och 

demokrati är två kärnfrågor som denna studie berör. Stadsområden har strukturellt priviligierats av 

en samhällsstyrning som dominerats av fokus på tillväxt och urban norm på bekostnad av 

demokratiska värden och jämlikhet. (Schmelzer, 2016; Rönnblom, 2014) Det leder till civilsamhällets 

stora betydelse och lokalt engagemang för platsen där man bor och verkar. (SOU 2016:1, SOU 

2016:5, SOU 2017:1) SKL beskriver i sitt positionspapper Civilsamhället som utvecklingskraft (2017) 

att kommuners förhållningssätt och aktiva insatser spelar en avgörande roll för att stärka 

civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner. Detta gör det särskilt 

aktuellt att undersöka engagemang för lokal utveckling på landsbygder och kommuners roll i att 

främja lokalt engagemang.  

Globalt befinner sig samhället och mänskligheten i en omdaningarnas tid, som präglas av ökande 

komplexitet parallellt med ett ökat behov av förändrade samverkansformer och fördjupad demokrati 

(Meadowcraft, 2010). Samtidigt som det pågår en polarisering kopplad till faktorer som geografi, 

ekonomi och demokrati – samtliga relaterade till ojämlikhet och maktobalans – ökar behovet av att 

ställa om till ett mer hållbart samhälle. Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen är ett sätt att få 

alla länder att delta i omställningen (FN, 2016). Att ställa om till ett mer hållbar samhälle kräver i 

grunden politisk delaktighet, och flera forskare (Amnå 2007; Abrahamsson 2016; Beck 2003 mfl) 

menar att det just nu finns ett fönster för en demokratisk vändning till en mer deltagande och 

medskapande demokrati. Behovet av fördjupad demokrati är även något som tas upp i 

kommittédirektivet inför den senaste Demokratiutredningen, där det konstateras att demokratin 

ständigt måste utvecklas för att folkstyrets former ska vara relevanta – förutom de allmänna valen ska 

var och en ska kunna påverka det politiska beslutsfattandet genom ett medborgerligt engagemang 

mellan valen (Dir. 2014:111). Att ställa om till ett mer hållbart samhälle inbegriper ett behov av 

reflexivitet kring vilken typ av modernt samhälle vi vill ha. Det demokratiska samtalet är således en 

nödvändighet för social hållbarhet liksom för hållbarhet ur bredare perspektiv. Även detta gör det 
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aktuellt att undersöka lokalt engagemang på landsbygder, från perspektiv från såväl medborgare, 

politiker och tjänstepersoner.  

Den här uppsatsen syftar till att undersöka vad som motiverar människor att engagera sig i den lokala 

utvecklingen av platsen där man bor och hur det engagemanget praktiskt tar sig uttryck. Vidare ämnar 

uppsatsen undersöka hur kommuner – i rollen som den politiska nivån av offentlig sektor närmast 

medborgarna – tänker kring och agerar för att främja engagemang för lokal utveckling.   

Två fallstudier som utmärker sig på olika sätt har valts för att kunna fånga in många aspekter av 

fenomenet lokalt engagemang. Den ena kommunen (Hudiksvalls kommun) valdes för att det där finns 

en inrättad geografisk nämnd för en by (Svågadalen), till vilken lokalt engagerade invånare 

partipolitiskt obundet kandiderar att delta. Kommunen i fråga uttalar sig tydligt på sin hemsida om 

att kommunens roll är att stimulera de lokala krafterna för lokal utveckling. Den andra kommunen 

(Svalövs kommun), å andra sidan, har inget uttalat på sin hemsida om synen på lokalt engagemang 

Likväl finns i kommunen en by (Röstånga) som utmärker sig genom att invånarna aktivt tar tag i 

utvecklingen av sin ort. Genom att metodmässigt inspireras av konstruktivistisk grundad teori, som 

är en framför allt induktiv metod, har empirin fått vägleda arbetet och gemensamma nämnare från 

fallstudierna har format resultatet.  

1.1  Syfte och frågeställningar 

Med en allt mer komplex och föränderlig värld måste människan kunna anpassa sig till förändringar 

och samverka. Denna förmåga krävs på lokalsamhällesnivå, eftersom det är där människors 

vardagsliv utövas. Den här uppsatsen syftar till att i första hand undersöka vad som motiverar 

människor att engagera sig i den lokala utvecklingen av platsen där man bor och hur det 

engagemanget praktiskt tar sig uttryck. I andra hand ämnar uppsatsen undersöka hur kommuner – i 

rollen som den politiska nivån av offentlig sektor närmast medborgarna – tänker kring och agerar för 

att främja engagemang för lokal utveckling. Det är viktigt att undersöka just detta i och med behovet 

av att ställa om till en hållbar utveckling, konkretiserat i Agenda 2030. Uppsatsens frågeställningar 

är sålunda:  

 Vad motiverar medborgare att engagera sig i den lokala utvecklingen och hur sker den lokala 

organiseringen?   

 Vad i en kommuns organisation och struktur kan främja respektive motverka initiativ 

underifrån?  
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 Vad uttrycker respondenterna kring makt och ansvar för hållbar samhällsutveckling?  

1.2  Avgränsning 

Uppsatsen undersöker lokalt engagemang avgränsat till två lokalsamhällen på landsbygd.  Vidare är 

studien avgränsad till hur medborgare, politiker och tjänstepersoner i valda kommuner ser på det 

fenomenet. Kommunnivån valdes eftersom det är den nivån av offentlig sektor som finns närmast 

medborgarna och för att kommunerna har ett självstyre som syftar till att ge människor ansvar och 

inflytande över gemensamma frågor och som innebär att kommunerna har ett stort 

handlingsutrymme. Kommunal- och oppositionsråd valdes för att de i högre grad sysselsätter sig inom 

politiken jämfört med övriga folkvalda och därmed kan antas ha en större inblick. 

Landsbygdsstrateger eller tjänstepersoner med dylika funktioner valdes för att de kan antas ha en bred 

kännedom om hur det lokala engagemanget tar sig uttryck i sin kommun. Medborgare finns 

representerade i form av personer hemmahörande de två lokalsamhällen och valdes för att de är 

engagerade i det lokala utvecklingsarbetet.  

1.3  Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel. Inledningen (1) innehåller problemformulering och kontext inför 

syfte och frågeställningarna. Efter den inledande förklaringen av uppsatsens utgångspunkter följer en 

översikt av tidigare forskning (2). Den består av en redogörelse kring ekonomism, demokrati och 

urban norm samt hur dessa relaterar till varandra, en del om social hållbarhet, en annan del om lokalt 

engagemang på landsbygd och slutligen en del om kommuners roll för lokal utveckling. Därefter 

redogörs för teoretiska utgångspunkter (3) i form av reflexiv modernisering och subpolitik, interactive 

governance och medskapande demokrati samt organisation och ledarskap för hållbar utveckling. I 

metodkapitlet (4) diskuteras konstruktivistisk grundad teori och studiens upplägg med huvudsakligen 

fallstudier och semistrukturerade intervjuer beskrivs.  Efter detta redovisas empiri och analys (5) av 

empirin i relation till de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen. Slutsats och 

slutdiskussion av analysen (6) presenteras avslutningsvis.  

  



4 

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

I det här avsnittet redogör jag för tidigare forskning och behandlar relationen mellan social 

hållbarhet, resiliensförmåga, lokalt engagemang på framför allt landsbygd och kommuners roll i 

sammanhanget. Till att börja med redogörs för hur ekonomism inneburit demokratiskt underskott 

samt hur tillväxtnorm är kopplat till urban norm. Efter det beskrivs hållbar utveckling och social 

hållbarhet kopplat till civilsamhälle, demokrati och resiliens. Kopplat till detta beskrivs därefter 

tidigare forskning om lokalt engagemang på landsbygd. Slutligen berättas om kommuners roll för 

lokal utveckling.  

2.1 Ekonomism, demokrati och urban norm 

För att få ett tidsperspektiv beskrivs tillväxtbegreppet genom en historisk tillbakablick. Under 1900-

talet har tillväxt kommit att jämställas med utveckling och välstånd av ekonomer och politiker. 

(Schmelzer, 2016) Det var under 1930-talet som främst USA och andra länder började mäta 

bruttonationalprodukten, BNP. Det är ett mått på den sammanlagda produktionen i ett land, uttryckt 

i monetära termer. Den sammanlagda produktionen (utbudet) måste gå till antingen privat 

konsumtion, offentlig konsumtion, investeringar, export eller import. Omvänt: allt som konsumeras 

eller används inom ett land (efterfrågan) måste också produceras (inom landet eller via import). 

Ekonomisk tillväxt innebär alltså ökande produktion. Innan 1800-talet var den globala 

produktionstillväxten i princip noll. Den industriella revolutionen, den teknologiska utvecklingen och 

expansionen av utomeuropeiska kolonier med tillgång till råvaror och billig arbetskraft är några 

faktorer som gjorde att den ekonomiska tillväxten tog fart. Mycket talar för att tillgången till fossila 

bränslen varit avgörande för den storskaliga ekonomiska tillväxten. (Malmaeus, 2011) Ekonomisk 

tillväxt har varit ett officiellt mål för politiken i många västländer sedan 1950-talet.  Sedan dess har 

den ekonomiska utvecklingen påverkats av bland annat framväxten av multinationella 

företagskoncerner, expanderande finansmarknader och modern informationsteknologi. Snabbt 

växande ekonomier har flyttat fram sina positioner, i synnerhet ett antal länder i östra Asien. 

Tillväxthegemonin har visat sig flexibel och anpassningsbar på så sätt att den integrerar problem och 

perspektiv utan att förändra dess grundläggande princip om ökande produktion. Tillväxthegemonin 

överlevde kalla kriget och anpassades till en mångfald av geografiska och sociala kontexter runtom i 

världen. Å ena sidan skulle man kunna tänka sig att tillväxt kan förenas med ett miljövänligt och 

socialt inkluderande förhållningssätt, uttryckt i begrepp som till exempel "hållbar tillväxt", 

"inkluderande tillväxt" och "grön tillväxt", men å andra sidan kan detta ses som ett sätt för fortsatt 

tillväxtekonomi som enbart retoriskt integrerat den sociala och ekologiska kritik som vuxit sedan 
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1970-talet. (Malmaeus, 2011 och Schmelzer, 2016) Malmeus beskriver i sin bok Ekonomi utan tillväxt 

(2011) möjliga effekter av en världsekonomi som fortsatt expanderar som hittills och försöker 

uppmuntra en mental omställning till en ekonomi utan tillväxt, i en framtid med begränsade resurser. 

Den globala ekonomin möter ekologiska gränser i form av klimatförändringar och förlust av 

ekosystem, men även sociala och ekonomiska i form av att sambandet mellan inkomst och välmående 

blir allt svagare. (Malmaeus, 2011) En ekonomisk tillväxthegemoni påverkar alltså även den sociala 

hållbarheten.  

2.1.1 Kopplingen ekonomism och urban norm 

Tillväxthegemonin är kopplad till en urban norm kring städer som tillväxtmotorer. Tillväxt, eller 

kapitalackumulation, är något som David Harvey (2011) funnit formar de urbana processerna. 

Storskalig planering som präglade 1960-talet fick under 1970- och 80-talet ge plats för 

entreprenörsmässiga handlingsformer för att gynna städers ekonomiska utveckling. Det urbana 

entreprenörskapet innebär att det i städer ofta är den lokala handelskammaren, lokala finansiärer, 

industrimän, köpmän, företagsledare, byggherrar och markspekulanter som är den dominerande 

kraften i den lokala tillväxtpolitiken genom platsmarknadsföring. Privat-offentlig samverkan är 

central i det urbana entreprenörskapet, där platsmarknadsföring kombineras med lokala politiska 

insatser. Det urbana entreprenörskapet leder till konkurrens mellan städer, med effekter som 

gentrifiering, forskningscentra, handelscentra, kultur- och underhållningskomplex. Konkurrens leder 

till att städer måste hålla sig framme, vilket leder till flyktighet istället för långsiktighet vad gäller 

såväl samhällsplanering som kulturella trender: ”mediet snarare än budskapet och ytan snarare än 

innehållet” (2011, s.121). 

Att det urbana är norm innebär att det finns en territoriell maktordning, som innebär ett urbant 

tolkningsföreträde. Malin Rönnblom gjorde år 2014 en diskursanalys av ett antal nationella strategier 

inom ett antal områden, på uppdrag av Jordbruksverket. Hennes tolkning är att avsaknaden av 

explicita problemformuleringar och benämnande av de dimensioner eller relationer som är centrala 

för en policy tenderar att förstärka underliggande maktrelationer. Problem-formuleringar som görs i 

flera policies lägger primärt ansvaret på landsbygden på så sätt att det är landsbygden och dess 

medborgare som ska utveckla allt från utvecklingskraft till flexibilitet, medan inga krav ställs på 

staden och dess medborgare. Rönnblom menar att denna problematik handlar om svårigheten att 

politisera den territoriella maktrelationen: för att en fråga ska vara politiserad krävs att den presenteras 

i termer av motsättningar. Att problematiken handlar om en motsättning mellan till exempel land och 

stad, där det urbana intar en priviligierad position, delvis på bekostnad av det rurala:  
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När en policy talar om att alla kommer att kunna delta och att insatsen ska gynna alla 

minskar utrymmet att tala om exempelvis fördelningspolitiska frågor. Att när samhället 

har begränsade resurser så måste de fördelas. Så rättvist som möjligt tycker de flesta, 

samtidigt som vad som är rättvist inte är någon självklarhet utan i sig en fråga som kan 

– och bör – politiseras. (Rönnblom, 2014, s.18) 

Att tala om normer, i det här fallet urban norm, och urbant tolkningsföreträde – har inte till syfte 

att skuldbelägga den priviligierade parten, utan att visa på hur dessa privilegier skapas genom 

att analysera hur det görs. Genom kunskap om hur privilegier ges även kunskap för hur de kan 

motverkas och omskapas. (Rönnblom, 2014) 

2.1.2 Kopplingen ekonomisk och demokratiskt underskott 

Idén om ekonomisk tillväxt påverkar även offentlig sektor. Det offentliga har genomgått en 

kommersialisering som innebär att människan blir en kund snarare än en medborgare, vilket innebär 

att fokus blir individuella rättigheter på bekostnad av kollektiva skyldigheter. Detta enligt Lundquist 

(2010), som också menar att den här förändringen, vilken han kallar ekonomism, pågått under de 

senaste decennierna och att det attackerar demokratin genom förvaltningen – vilket äventyrar det 

demokratiska systemet. Lundquist menar att ekonomismen innebär att stark blir starkare på svages 

bekostnad, och att det är kopplat till effektivitet, kortsiktighet och egoism samt individualism. 

Kommersialisering av det offentliga är en del av sk New Public Management (NPM), en neoliberal 

ideologi som märks i så väl privat som offentlig sektor och som i princip innebär mer hierarkisk 

styrning kombinerad med decentralisering av genom och avskalning av skyldigheter för att kunna få 

ut mer värde för (skatte)pengarna, dvs öka kosteffektiviten. När kostnadseffektivitet sätts högst på 

prioriteringslistan förändras rollen för kommuner och ideella organisationer, från en brygga mellan 

stat och medborgare till instrument för att förverkliga politiska mål. (Trädgårdh, 2007) NPM är i sig 

en del av förändringen från government till governance. Övergången nationalstatsprojektet med sina 

traditionella metoder för samhällsstyrning – government – till det postnationella nätverkssamhället 

med mer partnerskapsbaserade sätt för styrning – governance – (Pierre, 2011) stärker inflytandet av 

ekonomiskt viktiga aktörer i nätverkssamarbetet och partnerskapet på bekostnad av andra 

(Abrahamsson, 2012). Generellt kan det beskrivas som att governance innebär en utmaning att 

balansera effektivitet och demokrati (Torfing, 2012).  

Demokratiskt underskott på grund av ekonomisk tillväxthegemoni, kommersialisering, NPM och 

governance är något som kolliderar med regeringsformens första paragraf om att ”All offentlig makt 

i Sverige utgår från folket”. Dåvarande regeringen startade år 2014 en utredning om demokratisk 
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delaktighet och inflytande: enligt kommittédirektivet engagerar sig allt fler i enskilda sakfrågor, mer 

kortvarigt och informellt, och mer sällan med en ideologisk utgångspunkt. Färre medborgare är 

medlemmar eller aktiva i politiska partier, vilket dock enligt kommittédirektivet inte betyder att 

människor inte vill vara en del av demokratin – utan att möjligheterna för engagemang måste 

utvecklas för att säkerställa att den offentliga makten utgår ifrån folket. Eftersom färre engagerar sig 

partipolitiskt får partier svårare att vara en länk mellan den offentliga makten och medborgarna, och 

kan innebära att politiska partier får svårt att omhänderta alla de olika opinionerna. I 

kommittédirektivet konstateras att demokratin ständigt måste utvecklas för att folkstyrets former ska 

vara relevanta – förutom de allmänna valen ska var och en ska kunna påverka det politiska 

beslutsfattandet genom ett medborgerligt engagemang mellan valen. (Dir. 2014:111)  

Sammanfattningsvis har ekonomism inneburit att samhället genomsyras av såväl tillväxtnorm som i 

sin tur inneburit kapitalackumulation i städer och att en urban norm präglar samhället. Dessutom har 

ekonomism präglat styrformer med effektiviseringsiver på bekostnad av demokrati och jämlikhet. 

Sammantaget går det att observera en samhällskris som är såväl urban som rural, grundad i 

ekonomismen, med kärnorna jämlikhet och demokrati.  

2.2 Social hållbarhet 

Det här avsnittet fördjupar relationen mellan social hållbarhet, resiliens, civilsamhälle och demokrati. 

Sedan Brundtlandrapporten år 1987 har den vedertagna definitionen av hållbar utveckling varit ”En 

hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Brundtland, 1987). Vanligtvis beskrivs 

hållbar utveckling genom tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, som är 

ömsesidigt beroende av varandra. Social hållbarhet kan beskrivas som kärnan i hållbar utveckling, 

eftersom det är människor som styr det ekonomiska och som påverkar det ekologiska. (Giddings et 

al, 2002). Hållbarhetsbegreppet i sig saknar dock entydig definition, till stor del därför att det är ett 

orienterande begrepp som anger en riktning och visar på perspektiv för en möjlig framtid. 

Perspektivets innehåll varierar beroende på värderingar och normer om det önskvärda.  (Olsson, 

2012) 
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Figure 1: En illustration över de tre dimensionerna av hållbar utveckling – ekologisk, social och ekonomisk – som visar 

på att och den ekologiska dimensionen är grundläggande och att ekonomin är beroende av den sociala dimensionen.   

Social hållbarhet brukar beskrivas utifrån två tankeramar. Den första utgår från ett välfärdsperspektiv, 

och social hållbarhet handlar då om att människor ska leva med god standard och välfärden fördelas 

rättvist. Den andra utgår från problemlösningskapacitet, och social hållbarhet handlar då om sociala 

systems förmåga att lösa problem och hantera intressen. (Olsson, 2012) Denna 

problemlösningskapacitet kan kopplas till begreppet resiliens. Resiliens är sammankopplat till 

omställning, och som används i en rad av discipliner så som ekologi, ekonomi och psykologi. Kärnan 

i resiliensbegreppet är förmågan att hantera olika typer av turbulens och behålla eller snabbt återfå 

funktionell kapacitet. (Hudson, 2012) Perspektivet från psykologi fokuserar på individens förmåga 

att hantera motgångar, medan det ekologiska fokuserar på ekosystemets och/eller det socio-

ekologiska systemets förmåga att anpassa sig och ändå hålla sig inom de planetära gränserna. 

Resiliens på lokalsamhällesnivå överlappar dessa båda perspektiv, och utmärks av kapaciteten att 

samverka för gemensamma mål. Lokalsamhällesresiliens kan definieras som “the existence, 

development and engagement of community resources by community members to thrive in an 

environment characterized by change, uncertainty, unpredictability and surprises” (Berkes & Ross, 

2013). Faktorer som är av vikt för att bygga upp resiliens i ett lokalsamhälle är bland annat tillit och 

social sammanhållning – vilket civilsamhället bidrar till.  

Resiliens och problemlösningskapacitet går att koppla till såväl individer som organisationer. Ur ett 

samhällsplaneringsperspektiv blir således samspelet mellan offentlig sektor och civilsamhället 

viktigt, när det handlar om social hållbarhet. Civilsamhällets samspel med offentlig sektor har 

påverkats av övergången från government med mer central styrning till governance med mer 

partnerskapsbaserade sätt för styrning. Det senare innebär mer påverkan från olika aktörer. Det 

kommunala självstyret i Sverige innebär att kommunen blivit en intressant samarbetspartner för det 

lokala näringslivet och lokala organisationer/föreningar eftersom viktiga beslut fattas på kommunal 

nivå, inte enbart av statliga institutioner på högre nivå. Kommunen kan bilda partnerskap eller fasta 
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samarbetsorgan med kommunens företagare och idrotts-, kultur- eller andra typer av föreningar 

(Pierre, 2010). Ett tecken på det kan vara att många kommuner har någon form av formell samverkan 

mellan kommun och näringsliv (exempelvis i form av näringslivsbolag för att främja 

näringslivsutveckling), i högre grad än mellan kommun och föreningsliv.  

Civilsamhället har stor betydelse för den sociala hållbarheten på flera sätt: det skapar ömsesidig tillit 

mellan människor och det bidrar till social gemenskap och sammanhållning (Putnam, 1992). I den 

senaste Demokratiutredningen beskrivs civilsamhället på lokal nivå som en av de viktigaste källorna 

till att fördjupa demokratin: 

Det civila samhället har en särskilt viktig roll när det kommer till ett arbete med att stärka 

kunskapen om demokratin och att stimulera den demokratiska delaktigheten. Genom att 

organisera sig tillsammans med andra kan enskilda stärka sina möjligheter att komma till 

tals och påverka. Ett organiserat politiskt engagemang kan också motivera fler till att delta. 

Det är därför viktigt att civilsamhällsorganisationer har goda förutsättningar att involvera 

och engagera individer. (SOU 2016:5, s.142) 

Även Landsbygdsutredningen kopplar samman demokrati, civilsamhälle och hållbar utveckling: 

I vårt delbetänkande konstaterar vi att det finns ett rikt föreningsliv i de svenska 

landsbygderna. Ett föreningsliv som har betydelse i flera avseenden. Människors 

engagemang och förmåga till samarbete och organisering är grunden för en hållbar 

utveckling. Föreningsliv och organisering i andra former ger glädje och mening för 

människor, både som utövare och åskådare. Ideella föreningar bidrar med olika 

aktiviteter, men är också arbetsgivare och skapar jobb. De skapar lokal identitet och 

attraktivitet. Föreningar utvecklar, driver och förvaltar lokal service och infrastruktur. 

Genom ett rikt föreningsliv stärks en bygds sociala kapital. En landsbygdspolitik måste 

därför ta till vara och underlätta för den avgörande insats som civilsamhället bidrar 

med. (SOU 2017:1, s.211) 

För att fokusera på demokrati och civilsamhällets betydelse kan stärkt samhällelig sammanhållning 

ökad social tillit sägas handla om tilltro, förtroende och politisk delaktighet. (Abrahamsson, 2012) 

Trädgårdh (2015) använder begreppet lokalsamhälletillit, vilket innebär tillit till människor i ens 

närområde (bekanta som obekanta). Lokalsamhälletillit varierar med benägenheten att vilja 

samarbeta med andra i närområdet för att lösa gemensamma problem, ju högre lokalsamhälletillit 
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desto fler är benägna att samarbeta för att lösa problem i närområdet. Det är också främst i det lokala 

som engagemanget inom civilsamhället organiseras och i stor utsträckning också tar sin 

utgångspunkt. Lokalsamhälletilliten varierar mer inom Sverige, och mellan olika bostadsområden i 

olika kommuner, än vad den generella tilliten gör. Lokalsamhälletilliten varierar också mer med 

faktorer i den lokala omgivningen. Lokalsamhälletilliten tenderar att vara lägre i samhällen som 

präglas av inkomstojämlikhet i befolkningen. Tidigare studier har visat på att lokalsamhälletilliten är 

lägre i storstadsområden än i mindre kommuner men viktigt att notera är att variationen inom olika 

bostadsområden i kommuner kan vara betydande. I det lokala sammanhanget framstår betydelsen av 

lokalsamhälletillit som viktig både för att civilsamhällesorganisationer ska uppstå och fortleva lokalt 

men inte minst för invånarnas livskvalitet. Att bo i ett område där man uppfattar att det inte går att 

lita på grannar eller andra i närområdet kan påverka personers vardagsliv och närmiljö negativt.  

Civilsamhällets betydelse är också relaterat till innovation, på så sätt att ideella/idéburna 

organisationer ständigt utvecklat nya lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov, vilka i 

många fall kommit att permanenteras som en del i samhällets ordinarie utbud av varor, tjänster och 

verksamheter. Dessa nya lösningar omnämns sällan som innovation, utan begreppet innovation har 

istället främst förknippats med teknisk utveckling, privata företag och enskilda uppfinnare. (Lindberg, 

2017)  

Enligt Amnå (2007) tillfrågas civil sektor i Sverige allt mer att kompensera där staten drar sig tillbaka, 

samtidigt som civilsamhällets roll som kritisk röst inte utvecklats – vilket kan tolkas som att den 

förändringen av civil sektor är en del snarare än en lösning på demokratins utmaningar. För att 

verkligen kunna fördjupa demokratin måste civilsamhällets aktörer främja engagemang bland alla 

grupper, särskilt unga och utrikesfödda. Analyser pekar på att delaktighet i föreningsliv och politiskt 

kapital hör ihop: ju mer aktiv en person är i en eller flera föreningar, desto troligare att personen deltar 

politiskt genom att rösta och protestera. Samtidigt har föreningar blivit sämre på att övertyga, särskilt 

unga, om att medlemskap erbjuder meningsfulla möjlighetsstrukturer. (Ibid) Det verkar alltså finnas 

en tro på att den civila sektorn kan användas för att nå politiska mål både billigare och med högre 

legitimitet än offentlig sektor. Det stämmer dock inte nödvändigtvis, och dessutom är det kanske 

civilsamhällets standardisering till offentlig sektors önskemål som har försämrat föreningslivets 

förmåga att engagera människor med varierande socioekonomisk bakgrund, kön, hudfärg och 

födelseort. Amnå menar att det just nu finns ett fönster för en demokratisk vändning från att stärka 

output-orienterad legitimitet (effektivisering) genom liberalisering av välfärdsbyråkrati till att stärka 
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input-orienterad legitimitet (deltagande i beslutsprocesser) genom mer deltagande demokrati. (Amnå, 

2007)  

 

2.3  Lokalt engagemang på landsbygd 

Det här avsnittet fokuserar på lokalt engagemang på landsbygd, i enlighet med uppsatsen 

avgränsning, mot bakgrunden av social hållbarhet, demokrati, tillväxtnorm och urban norm. 

Westholm och Waldenström föreslog år 2008 lokal utveckling som ett av sex huvudområden inom 

svensk landsbygdsforskning. Enligt de två forskarna har begreppen plats, lokalsamhälle, lokal 

utveckling och landsbygdsutveckling den gemensamma kärnan att betrakta ”det lokala” som 

relationer mellan människor som på något sätt strävar efter att åstadkomma något (gemensamt) inom 

ett begränsat territorium. Det är till stor del fråga om det civila samhällets institutioner; normer, 

organisation, resurser, osv. Lokal utveckling har starka kopplingar till övriga teman, till exempel 

ekonomi.  Forskarna konstaterar att frågor om relationer till platser, platspolitik och platsers betydelse 

tycks växa i ett alltmer mobilt samhälle och i takt med att platsers attraktivitet har blivit uppvärderad 

som utvecklingsfaktor. På kommunal nivå har blocköverbryggande konstellationer 

och ”platsideologiska” partier blivit allt vanligare. På lokal nivå i lokalsamhällen har 

samhällsföreningar och utvecklingsgrupper vuxit fram de senaste decennierna. Nya lösningar för 

service som bygger på samverkan mellan kommunen och lokala grupper bygger i grunden på ett 

lokalt engagemang och behöver vara anpassade till den enskilda platsens behov och resurser. Flera 

olika institutionella lösningar som är lokalt anpassade kommer att behövas i framtiden. Lokala 

grupper engagerar sig i frågor om service, säkerhet, näringslivsutveckling och boendefrågor såväl 

som kulturella aktiviteter. Framgångsrika grupper har ofta goda relationer med aktörer utanför bygden 

och nätverk med stor räckvidd. Något forskarna efterfrågar i fortsatt forskning kring lokal utveckling 

är hur maktfrågor och intressemotsättningar hanteras när ansvar delegeras till lokala och 

subkommunala nivåer. (Westholm/Waldenström, 2008) 

A. Forsbergs etnologiska avhandling (2010) handlar om lokalt utvecklingsarbete med aktörerna i 

centrum. Forsberg menar att bygdeutveckling i huvudsak är ideella insatser som investeras i frågor 

och områden där kommunerna och staten frånsäger sig ansvar, men även en kamp för särskilda värden 

och ordningar. En kamp för att hålla landsbygder levande, som pågått länge, på många sätt, på flera 

platser och mer eller mindre högljutt. Forsberg förklarar att lokalt utvecklingsarbete sedan 1980-talet 

har kommit att framträda som en särskild strategi för landsbygders upprätthållande. Den politiska 

tolkningen omnämner demokratiska aspekter, som förnyelse av lokal demokrati – men det största 

intresset har riktats mot utvecklingsarbetets ekonomiska samhällsnytta och tillväxtpotential. Forsberg 
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ställer tillväxttolkningen i relation till aktörernas erfarenheter, som snarare handlar om en kamp för 

överlevnad. När begrepp som lokal kraft och lokalt utvecklingsarbete blir politiska omskrivningar för 

kamp betonas vissa aspekter medan andra förminskas. Det uppstår dessutom (politiska) förväntningar 

på vad den lokala kraften ska bidra till: Positivt laddade uttryck som utveckling och kraft kan också 

läsas som politikens sätt att framhålla konsensus och dölja konflikt. För aktörerna handlar 

bygdeutveckling många gånger om just konflikt och kamp.  

G. Forsberg (2005) förklarar att byarörelsen kan ses som en reaktion på uppfattningen att 

kommunerna inte tar ansvar för de små tätorterna utan koncentrerar alla resurser och all makt till 

centralorten. Därför vill byarna ha självförvaltning. De skapar en ny planeringsnivå i det vakuum som 

uppstått mellan den lilla bygden och den större kommunen. Dessa grupper kan ta sig an 

planeringsuppgifter så som att sköta landsvägen eller utarbeta en heltäckande översiktsplan för 

område. En del ser detta som ökad demokratisering, andra som segregering eller uttryck för 

egenintresse. Onekligen är det dock en vitalisering och ofta en effekt av att inflyttare och infödda går 

samman för att få sina gemensamma intressen tillgodosedda.  

Cras (2017) undersöker i sin avhandling Landsbygdssamhällets medborgarskap: en studie av 

organisering av service och infrastruktur i gränslandet mellan det ideella, kommersiella och politiska 

hur organisering av allt mer service och infrastruktur i föreningsregi på landsbygden formar 

landsbygdssamhällets medborgarskap. Slutsatsen är att hanteringen av service- och 

infrastrukturproblematik formar en särskilt typ av medborgarskap på mindre orter, nämligen ett 

kommunitärt medborgarskap. Kommunitärt medborgarskap är ett medborgarskap där människor blir 

tydligt beroende av varandra i lokalsamhället och beroende av organisering utanför de formella 

politiska strukturerna. Avhandlingen visar hur förutsättningarna på landsbygden drar 

medborgarskapet i en allt mer kommunitär riktning. Studien visar även att det kommunitära 

medborgarskapet utgör en underliggande norm i landsbygdspolitiken.  

Berglund (1998) beskriver att lokala utvecklingsgrupper kan fungera som platsrelaterade sociala 

rörelser, definierat som bärare av en kollektiv identitet som representerar en eller flera platsrelaterade 

gemenskapers socio-ekonomiska eller politiska behov och önskemål. Några viktiga uppgifter inom 

den platsrelaterade sociala rörelsen är att mobilisera resurser i bygden, koordinera socialt och 

ekonomiska utbyte genom att utveckla former för samverkan och samutnyttjande samt att skapa 

kontakter och utveckla relationer med omvärlden för att få det stöd om behövs i olika 

utvecklingsprojekt. Berglunds fallstudier visade att kollektiv handling ”för det gemensamma bästa” 

kunde ta sig uttryck tack vare att befolkningen ständigt gavs tillfällen till insyn och delaktighet i beslut 

– något som är nödvändigt för att det lokala utvecklingsarbetet inte ska bli uttryck för särintressen. 
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De demokratiska aspekterna av lokalt utvecklingsarbete blir särskilt angeläget om arbetet går från att 

syfta till lokal mobilisering och förverkligande av långsiktiga mål till att ha en formaliserad 

organisation för beslutsfattande, en uppdelning av verksamhetsområden och målsättning att införa en 

lokal beslutsnivå och lokal förvaltning inom ordinarie kommunala ansvarsområden. Det senare 

stadiet ställer nämligen förankringen på prov, eftersom den lokala utvecklingsgruppen då blir mer 

som en regelstyrd institution på sub-kommunal beslutsnivå.  

2.4 Kommuners roll för lokal utveckling 

Det här avsnittet handlar om kommuners roll för lokal utveckling, med kännedom om det 

demokratiska underskottet på grund av ekonomism kopplat till urban norm och tillväxtnorm, den 

sociala dimensionen som en kärna i hållbar utveckling, civilsamhällets betydelse för social hållbarhet 

och resiliensförmåga samt vikten av lokalt engagemang på landsbygden. 

Alla kommuner i Sverige ska ha en översiktsplan där det bland annat ska framgå ”hur kommunen i 

den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella 

och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen” (SFS 

2010:900).  De flesta kommuner bygger sitt resonemang på Brundtlandrapporten och 

generationsperspektivet för att beskriva hållbar utveckling i sina översiktsplaner. (Boverket, 2017). 

Att säkerställa omställning till en hållbar utveckling kräver dock mer. I mars år 2016 tillsatte 

regeringen en nationell delegation med uppdrag att ta fram ett förslag till övergripande handlingsplan 

för Sveriges genomförande av Agenda 2030 – den FN:antagna agendan med 17 globala mål för 

hållbar utveckling. I direktivet framgår att det är ”Det är av särskilt stor betydelse att Agenda 2030 

genomförs på lokal och regional nivå genom att kommuner, samverkansorgan, landsting, länsstyrelser 

och andra statliga myndigheter verkar och samråder med exempelvis näringslivet, arbetsmarknadens 

parter och civilsamhället. (Kommittédirektiv 2016:18) I regeringskansliets första rapport till FN:s 

politiska högnivåforum om hållbar utveckling, som presenterar Sveriges arbete med Agenda 2030, 

står att en utgångspunkt för arbetet är ”att det finns ett brett ägarskap och delaktighet bland alla aktörer 

i samhället som utvecklas och fördjupas över tid. Det gemensamma engagemanget, byggt på kunskap 

och insikt, från den lokala till den nationella nivån, är en nödvändig grund.” (2017) Från statligt håll 

finns således en skarp ambition om att genomföra Agenda 2030, vilket i slutändan leder ned till lokal 

nivå – lokalsamhällen – där kommunen är den offentliga samhällsnivån närmast lokalsamhällena och 

därmed har en viktig roll att agera för att bidra till att lokalsamhällen är delaktiga i att genomföra 

omställningen till en hållbar utveckling.  
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Den här uppsatsen riktar in sig på social hållbarhet, och undersöker kommunens roll i att främja lokalt 

engagemang. Det kommunala självstyret är ett sätt att säkerställa att den offentliga makten utgår från 

folket, genom att det förenar människors ansvar och inflytande (SKL, 2004). SKL förklarar att 

kommunalt självstyre innebär att frågor avgörs lokalt och att medborgarna därmed har möjligheter 

till inflytande över den lokala samhällsutvecklingen. Närhet till beslut ger människor möjligheter att 

delta i samtal om avvägningar och prioriteringar, och väljarna kan föra fram åsikter och idéer till sina 

förtroendevalda och påverka den politiska dagordningen. SKL understryker att kommuner måste sikta 

mot att öka medborgarinflytandet – då förtroendevalde får ett bredare underlag för sina beslut ju mer 

medborgare får delta – vilket kan ske dels genom att fördjupa ett politiskt intresse bland medborgare, 

dels genom att inkludera och stimulera de inaktiva medborgarna. Ökat medborgarinflytande kräver 

ökad delaktighet från medborgarna, vilket innebär att en av utmaningarna för Sveriges kommuner 

således är att främja lokalt engagemang.  

Ett allt vanligare verktyg för kommuner att bjuda in medborgare till delaktighet är medborgardialog. 

Det är dock inte ovanligt att såväl politiker som medborgare är motsträviga till medborgardialog, men 

av olika anledningar. Politiker är ofta motsträviga för att de är rädda att medborgardialog urholkar 

den representativa demokratin, medan medborgare är motsträviga för att det inte upplevs genuint och 

snarast ett ”spel för gallerierna”. (Abrahamsson, 2012) Civilsamhällsutredningen ser ett behov av 

genomtänkta förhållningsregler för dialogen, ett slags ramverk. Utan gemensamma utgångspunkter 

riskerar de i dialogen ingående parterna att ha olika uppfattning av vad som ska uppnås. 

Förhållningsreglerna bör enligt utredningen syfta till goda förutsättningar för dialogen mellan en 

offentlig aktör och det civila samhället som berörs. Därför är det viktigt med ett tydligt syfte för 

medborgardialogen och som offentlig part bör man klargöra varför en dialog önskas.  

Kritiken mot medborgardialog som deltagandepolitik är att den stärker maktpolitikens dominans över 

och manipulation av medborgarna, genom att den neutraliserar motstånd i syfte att konservera 

ojämlikheter. Medborgardialog kan ses som en legitimitetsskapande funktion, som tas till när 

makthavare uppfattar att det existerar en skadlig distans till väljarna och upplever bristande 

legitimitet. När syftet är stärkt legitimitet, men deltagandet inte får en meningsfull och tydlig roll 

inom ramen för det etablerade beslutsstrukturer blir det ett trivialt deltagande - som därför kan bli 

skadlig för demokratins legitimitet, eftersom deltagarna kan bli besvikna och desillusionerade. 

(Tahvilzadeh, 2014)  

Medborgardialog innebär en djupare form av delaktighet än ren information från politiker och 

tjänstemän, men är dock en form av inbjudet deltagande – vilket sällan medför en jämlik 
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samhällsutveckling genom beslut som till exempel omfördelar materiella och symboliska resurser till 

marginaliserade grupper. Effekten tycks istället bli den omvända. Deltagandesatsningarna konstateras 

ofta vara dysfunktionella när det gäller att åstadkomma reell och ömsesidig samverkan. Det inbjudna 

deltagandet har märkbara begränsningar och processer kollapsar inte sällan eftersom det uppstår 

konflikter mellan medborgare och myndigheter om agendan. Samverkan utlovas, men i praktiken 

uppträder mönster av kontroll och misstro. Individer som saknar resurser att tillgodogöra sig 

information och kommunicera på förvaltningens eller på resursstarka gruppers villkor osynliggörs. 

Retoriken om samverkan och konsensus kan dessutom dölja de många tvångsmekanismer som 

disciplinerar oliktänkande deltagare inom ramen för etablerade politiska handlingsvägar. 

(Tahvilzadeh, 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren ovan visar steg för delaktighet, och många kommuner använder sig som sagt framför allt av 

dialogsteget som ett sätt att öka medborgarnas delaktighet. Huruvida medbeslutande som 

deltagandemodell – steget längst upp på delaktighetstrappan – blir framgångsrikt beror på den 

etablerade maktelitens motiv samt de institutionella arrangemangen som förverkligar deltagande, 

enligt de exempel som Tahvilzadeh (2014) tittar närmare på. 

Samspelet mellan lokal utvecklingsgrupp och kommun är undersökt av Berglund (1998). Hennes 

avhandling visar att när kommun i ökande grad försöker styra lokala utvecklingsgruppers verksamhet 

riskerar det lokala utvecklingsarbetet att mista sin särart som platsrelaterad social rörelse. Det kan ske 

genom att den lokala utvecklingsgruppen genomgår en inre organisatorisk utveckling som skapar fler 

situationer där regelstyrda handlingar dominerar utvecklingsarbetet och tillfällena för spontana 

aktiviteter minskar. Ökad påverkan från kommun kan innebära målstyrda strategier och arbetssätt för 

att effektivt uppnå resultat, vilket kan marginalisera utvecklingsgruppens lyhördhet för invånarna. 

Figur 2: Delaktighetstrappan, SKL 2013 
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Fortsatt relaterat till kommunens roll understryker Berglund att goda kontakter med 

kommunpolitiker- och tjänstemän samt med andra myndigheter och organisationer har visat sig vara 

en framgångsfaktor för lokalt utvecklingsarbete. 

En kommun har genom tjänstepersoner och/eller politiker möjlighet att hjälpa eller stjälpa invånare 

som är engagerade i den lokala utvecklingen (Forsberg, 2009). Det är inte ovanligt att invånare 

upplever en känsla av osynlighet. I värsta fall förminskas och osynliggörs bygdeaktören, 

bygdeprojektet och i förlängningen bygden inom byråkratins rum och språk. Som bygdeaktör 

förväntas man inta en underordnad position, vilket beskär lokalt engagerades handlingsutrymme, 

kunskaper och kompetens och kan leda till att personer förminskar sig själva. En annan tolkning är 

att lokalt engagerade med erfarenheter och kompetens upplevs så pass hotfulla att de måste sättas på 

plats. Forsberg (2005) menar att landsbygdsutvecklare – planerare, utredare, forskare eller 

konsulenter – inte är neutrala aktörer. De inte bara beskriver och åtgärdar en utveckling, utan är också 

i högsta grad själva en del av denna utveckling. Att skolor och övriga anläggningar läggs ned eller 

minskar trots ökad inflyttning kan således delvis bero på att planeringen håller kvar vid den dikotoma 

världsbilden där landsbygden står i motsats till staden och att tjänstepersoner bidrar till centralisering. 

(Forsberg, 2005) 

2.4 Kapitelsammanfattning  

Den tidigare forskningen visar att ekonomism inneburit såväl en tillväxtnorm som i sin tur inneburit 

urban norm präglar samhället. Dessutom har ekonomism präglat styrformer med effektiviseringsiver 

på bekostnad av demokrati och jämlikhet. Detta har lett till ohållbarhet i såväl stad som land, som 

skulle kunna beskrivas i en urban såväl som rural kris. Landsbygden har drabbats av att offentlig 

sektor dragit sig undan, till förmån för att centralisera i mer tätbefolkade och koncentrerade områden 

– och städerna har drabbats av utmaningar som segregation, mm. Generellt genomsyras samhället 

även av en demokratikris, som behöver bemötas på djupet. Tidigare forskning visar dock att 

lokalsamhällen på landsbygd i hög grad präglas av sammanhållning och tillit, vilket är förutsättningar 

för resilienta lokalsamhällen och omställning till ett mer hållbart samhälle. Det tyder på att det finns 

motiv för att utforska vad det är som motiverar medborgare att engagera sig i den lokala utvecklingen 

av platsen där de bor likväl som kommunala politiker och tjänstepersoners syn på lokalt engagemang 

samt hur det är möjligt att främja lokal utveckling. I den här uppsatsen ligger fokus på lokalsamhällen 

på landsbygd eftersom potentialen för resiliens mot bakgrund av tidigare forskning antas vara större 

där, men slutsatserna är av relevans för såväl urbana som rurala områden. Det kommunala självstyret 

innebär goda möjligheter att fördjupa demokratin i och med att många frågor avgörs på kommunal 
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nivå och medborgare därmed borde ha goda möjligheter till inflytande över den lokala 

samhällsutvecklingen. Ett av de vanligaste verktygen för kommuner att främja deltagande är 

medborgardialog, vilket dock är en form av inbjudet deltagande, inte medbeslutande. Hur det är 

möjligt att främja lokalt engagemang och fördjupa demokratin framstår utifrån detta som en särskilt 

angelägen fråga.  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

De teoretiska utgångspunkterna har fungerat som ramverk analys och diskussion av empirin, 

tillsammans md tidigare forskning. Det första teoretiska temat handlar om reflexiv modernisering och 

subpolitik, som är relaterat till grundläggande frågor om makt och ansvar för samhällsutvecklingen. 

Det andra teoretiska temat handlar om interactive governance och medskapande demokrati, vilket är 

relaterat till hur medborgare organiserar sig, vad en kommun kan göra för att främja respektive 

motverka initiativ underifrån. För att svara på dessa frågor används även det tredje teoretiska temat, 

som handlar om organisation och ledarskap. 

3.1 Reflexiv modernisering och subpolitik 

Som hållbar utveckling är ett orienterande begrepp, vilket kräver reflektion om vilket sorts samhälle 

och framtid vi vill ha.  

Begreppet reflexiv modernisering introducerades av sociologen Ulrich Beck och kan definieras som 

en samhällsförändring från industrisamhället till ett nytt, modernt samhälle. Beck menar att det sker 

en urbäddning och ombäddning (disembedding och re-embedding) av industriella samhällsformer 

som en anpassning till ett nytt sorts risksamhälle. Detta andra moderna samhälle jämförs med det 

tidigare första moderna samhället: Det första, simpel modernitet, kännetecknades av tydliga gränser 

som var institutionellt garanterade (mellan till exempel sociala sfärer, mellan natur och samhälle, 

mellan vetenskap och icke-vetenskap) och en samhällssyn präglad av dikotomi och linjäritet. Det 

andra moderna samhället, det reflexiva, kännetecknas av bland annat hög förändringstakt, flytande 

och multipla gränser och erkännande av dessa samt turbulens vad gäller institutionellt beslutsfattande 

(ökande konflikter vad gäller ansvar, ad-hoc lösningar mm). Det reflexiva i sig handlar inte (enbart) 

om en ökad självmedvetenhet, utan om en ökad medvetenhet om det moderna samhällets förändringar 

och en sorts kritisk medvetenhet. (Beck, 1994, 1997 och 2003) 

Modernisering är enligt Beck en process som i mångt och mycket sker i tystnad och oplanerat i en 

intakt politisk och ekonomisk ordning, som likväl omstruktureras, framför allt underifrån. I den 

reflexiva moderniseringen transformeras såväl nyckelinstitutioner som samhällets grundprinciper. 

Beck tror att politik i framtiden kommer att kretsa allt mindre kring vänster-höger-skalan och allt mer 

kretsa kring tre dikotomier: trygg-otrygg, inuti-utanför, politisk-opolitisk. (Beck, 1994, 1997 och 

2003) Teorin om reflexiv modernisering hävdar att det moderna samhället genomgår en 

"metaförändring", där samhället, våra politiska och sociala system, rekonstrueras och omstruktureras. 

Beck menar att det är samhällsvetenskapens uppdrag att försöka greppa, beskriva, förstå och förklara 

dessa förändringar.  



19 

 

Vidare definierar Beck subpolitik som åtskiljande från politik på så sätt att agenterna befinner sig 

utanför det politiska systemet samt att agenter kan vara såväl sociala, kollektiva som enskilda 

individer. Subpolitik innebär att forma samhället underifrån. Beck säger att: 

even if one can say from the depth of her or his heart that she or he believes that the 

transformation from a national economy of self-destruction to a global and democratic 

world civilization will really succeed, it will still be possible to achieve a consensus that 

the present obsolete institutions will be unable to achieve these goals under any 

circumstances (1997, s.37)  

det vill säga att oavsett om en tror på idén om en global om demokratisk världscivilisation eller inte, 

borde det gå att nå konsensus om att de nuvarande institutionerna inte skulle kunna förverkliga den 

idén. Beck menar att vi befinner oss i en politiskt status qou av ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning 

och social trygghet, ett tillstånd som måste omvärderas och omstruktureras. Det behövs en kreativ 

och självskapande politik som inte bygger på tidigare motstridigheter, utan istället bygger nytt. Beck 

menar att statliga uppgifter förändras, vissa elimineras, nya definieras och införs – och frågan är hur 

dessa uppgifter skapas. En hel del uppgifter skulle kunna delegeras tillbaka till samhällets 

organiserade subpolitik. (Beck, 1997) 

3.2 Interactive governance och medskapande demokrati 

Styrformer i samhället och omvandlingen till governance har som sagts tidigare präglats av fokus på 

effektivitet snarare än demokrati. Allt mer komplexa situationer och behovet av omställning till 

hållbar utveckling kräver förändrade institutionella ramverk och fördjupad demokrati för att kunna 

skapa en mer inkluderande samhällsutveckling.   

3.2.1 Interactive governance 

Torfing et al. (2012) har forskat om interactive governance, som de definierar som ”the complex 

process through which a plurality of social and political actors with diverging interests interact in 

order to formulate, promote, and achieve common objectives by means of mobilizing, exchanging, 

and deploying a range of ideas, rules, and resources” (ibid, s.14) – fritt översatt till svenska handlar 

det om interaktiv samhällsstyrning som en komplex process genom vilken en mångfald av sociala 

och politiska aktörer med olika intressen interagerar för att formulera, skapa och uppnå gemensamma 

mål genom att mobilisera, utbyta och använda en rad av idéer, regler och resurser. Torfing förutspår 

att staten kommer att fortsätta spela en viktig roll i att styra samhället, men att förändringarna under 

de senaste årtiondena mot mer governance också kan förmodas fortsätta eftersom den sociala 

komplexiteten och globaliseringen inte förväntas minska.  Författarna målar upp olika 
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framtidsscenarier: det första inbegriper en växande skepticism mot interactive governance, på grund 

av dess ansvarsförskjutning, ogenomskinligt beslutsfattande. Detta kan leda till att medborgare och 

politiker kräver en stärkt roll för representativa och formella institutioner, offentlig byråkrati och 

traditionella regeringsformer – vars förmåga att hantera ökad komplexitet tidigare ifrågasatts, och en 

förstärkning av dessa skulle leda till brist på bland annat flexibilitet, innovation och resursutbyte. Det 

andra scenariot inbegriper en utveckling som helt omfamnar interactive governance, vilket kan leda 

till demokratiskt underskott. Visserligen kan sådan styrning innebära effektiv problemlösning på ett 

annat sätt än vid starka formella institutioner, men risken är att ansvaret grundläggande 

samhällsuppdrag faller mellan stolarna om alla samhällsärenden ska hanteras genom interaktiva 

processer. Även om traditionella och formella samhällsinstitutioner skulle försöka anta en 

övervakande roll och fungera som hierarkisk ”skugga”, skulle denna roll vara svår att upprätthålla. 

Resultatet av att governance flyttas helt till interaktiva, kontexualiserade och tillfälliga arenor skulle 

vara en växande klyfta mellan formella institutioner och dess faktiska roller eller uppdrag. I det tredje 

scenario sker en mer försiktig expansion av interaktiva former av governance, grundat på reflexiva 

och pragmatiska avväganden mellan styrform i förhållande till aktuella problemet eller uppdraget. De 

representativa och formella institutionerna skulle omdefinieras, men mycket makt skulle fortfarande 

finnas kvar hos dessa. Interactive governance skulle här bli något som existerar sida vid sida med den 

traditionella offentliga sektorn, vilket gör det möjligt att balansera samhällsstyrningsformer och på så 

sätt dels skörda frukterna av dem båda.   

3.2.2 Medskapande demokrati 

Medborgardialog, som togs upp under tidigare forskning, är som sagt en form av inbjuden dialog 

även om det finns ett tydligt syfte och ramverk för dialogen. Medborgardialog anordnas utifrån vilka 

frågor politikerna anser påverkbara, vilket således innebär att de ofta utgår från politikernas och 

förvaltningens normer, värderingar och intressen. Ett deltagande som syftar till att förverkliga 

medborgares egna projekt måste genomföras på deltagarnas villkor. Politisk jämlikhet bygger på att 

stärka marginaliserade gruppers möjligheter att delta i komplexa processer för att åstadkomma en 

omfördelning av värden och resurser till gruppens fördel. Mot denna bakgrund är frågan om det är 

möjligt med ett deliberativt deltagande som fördjupar demokratin utan ett tydligt politiskt ledarskap 

som prioriterar jämlikhetsvärden. Ett sådant värde är att inkludera uteslutna och missgynnade 

individer som står långt ifrån etablerade former för politiskt deltagande. Ett annat är att 

deltagandeprocesserna inte ska bidra till en ojämlik samhällsutveckling och politiska åtgärder som 

berövar utsatta grupper symboliska och materiella resurser. Dessa värden förverkligas troligen inte 
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utan ledarskap och institutionella arrangemang som tillmäter deltagandeprocesserna en tydlig och 

icke-trivial roll i etablerade beslutssystem. (Tahvilzadeh, 2014) 

Behovet av fördjupad demokrati kräver således ett aktivt medskapande och medbeslutande, snarare 

än ett inbjudet deltagande. Abrahamsson definierar medskapande som ”en samverkande process där 

beslutsfattare tillsammans med berörda invånare gemensamt kommer överens om vad som skall 

göras, varför det skall göras, på vilket sätt som det skall göras och av vem det skall göras” (2016), 

illustrerat i figuren nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Organisation och ledarskap för hållbar utveckling 

Samhällsplaneringsforskaren Healey beskriver i sitt verk Collaborative planning – shaping places in 

fragmented societies (1997) att de formella systemen ofta ses som kraftfulla och orubbliga system, 

men understryker att ingenting är konstant – strukturer är socialt konstruerade och omstruktureras 

genom dialog och nytänkande, genom att ändra perspektiv. Det är inte ett alldeles enkelt arbete, utan 

det krävs erkännande av tankar om vad vi gör, hur vi organiserar vad vi gör och hur makt existerar i 

våra dagliga praktiker. Det är med andra ord en maktutmanande process. Healey menar att det är 

nödvändigt med en process som hanterar våra kollektiva angelägenheter kopplade till samexistens 

och att förändra institutionella ramverk för att tillåta en rik, innovativ, lokalt betingad och 

inkluderande samhällsplanering. Detta är nödvändigt eftersom systemet, som det sett ut hittills, har 

försatt mänskligheten i praktiker som är ojämlika samt ekonomiskt och ekologiskt ohållbara. Healey 

menar att strategiskapande processer kan vara både institutionellt förankrade och transformativa tack 

vare kollektivt meningsskapande. I processen ingår nämligen flera olika aktörer som delar kunskap 

och resurser, vilket innebär att processen skapar kunskap och kan förändra värderingar. 

Strategiskapande processer är således dynamiska sociala konstruktioner som också bidrar till att 

stabilisera och skapa ordning i komplexa situationer. (2007) 

Figur 3: Medskapandets olika faser, Abrahamsson 2016 
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3.3.1 Organisation 

En förutsättning för medskapande demokrati är som sagt institutionella arrangemang som 

förverkligar deltagande. Det skulle kunna översättas till att det behöver finnas en organisation för 

medskapande demokrati. Samhällets ständiga utveckling innebär förändringar på organisationer 

genom en påverkan på organisationsmodellerna som bygger upp och definierar våra organisationer. 

Under de senaste årtiondena har effektivisering och vinstmaximering – ekonomism – bidragit till 

befintliga strukturer och former av organisering. (Ahrne & Papakostas, 2002).  

Samhällets befintliga strukturer och organisationsmodeller befinner sig i förändring. Wheatley och 

Frieze vid Berkanainstitutet, en amerikansk ideell organisation som bildades år 1991 och har till syfte 

att främja resilienta lokalsamhällen, har tagit fram en modell för att beskriva systemförändring. Two 

Loops-modellen beskriver att ett gammalt system på 

utdöende behöver härbärge, samtidigt som pionjärer 

behöver stöd i formandet av ett nytt system – för att 

göra övergången från det gamla till det nya systemet 

tydlig. 

Olika typer av organisationsformer har dominerat 

mänsklighetens olika utvecklingssteg där en viss 

världssyn dominerat, vilket Laloux beskriver i sitt verk 

Reinventing organizations (2014). De olika 

organisationsformerna illustreras genom olika färger. Den röda och impulsiva synen kännetecknas av 

konstant maktutövning och top-down styrning. Den bärnstensfärgade och likformiga synen 

kännetecknas av en strukturerad och stabil hierarki med tydliga arbetsbeskrivningar och titlar. Den 

orangea och effektiva synen kännetecknas av målstyrning, meritokrati och innovation för att vara 

konkurrenskraftiga. Den gröna och inlyssnande synen kännetecknas av fokus på värderingar och 

kultur, att stärka motivationen hos anställda och en bredare pluralism där såväl aktieägare, anställda, 

kunder, leverantörer och samhället i stort tas hänsyn. Teal är en evolutionär syn som kännetecknas av 

självorganisering istället för hierarkiska strukturer. Organisationen ses här som en levande entitet eller 

organism som ständigt utvecklas.  

Figur 4: Two Loops-modellen som beskriver systemförändring, 

Frieze och Wheatly 2010 
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Laloux menar att vi just nu befinner oss i fasen att ta ett utvecklingssteg mot teal.  Han beskriver det 

som att våra nuvarande praktiker och system är inkapabla att hantera med samhällsutmaningarna, och 

att vi därmed befinner oss i ett steg där det gamla systemet börjar fallera och det nya tar form. Vissa 

försöker hålla fast vid gamla strukturer, medan allt fler börjar ta språng för att försöka hitta nya 

lösningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Ledarskap 

En annan förutsättning för medskapande demokrati är att makthavare ser till att skapa organisationer 

som förverkligar deltagande. Med andra ord ett ledarskap för hållbar utveckling.  

Att främja en hållbar samhällsutveckling är präglat av s.k. vilda problem, komplexiteter som inte har 

en enkel lösning utan som är länkade till varandra och kräver kontinuerlig reflektion och handling 

utifrån olika perspektiv. (Rittel/Weber, 1973) Omställning till hållbarhet är således en bred 

sysselsättning och eftersom ingen riktigt äger frågan, utan många sektorer är inblandade, uppstår inte 

sällan institutionella tomrum där ingen tar ansvar och bestämmer riktning. Därför kräver hållbar 

utveckling orent ledarskap, som handlar om att kunna hantera vilda problem genom mod att ta risker, 

att samverka över gränserna – mellan discipliner, kunskapsideal, samhällssektorer, 

moraluppfattningar mm – och att kunna identifiera och utnyttja samt hjälpa andra att identifiera och 

utnyttja, sådant som frodas i det gränslandet. I praktiken kan orent ledarskap förklaras i termer av en 

kontextuell ledarskapsmodell som innebär att ledarskapet är flexibelt från fall till fall, ledare till ledare 

och organisation till organisation. (Kronlid, 2016) 

Sandberg och Targama (2013) har forskat kring förståelsebaserat perspektiv på ledarskap, och menar 

att människors handlingar inte styrs av yttre faktorer och omständigheter i sig – utan på deras 

Figur 4: Teal-modellen som illustrerar olika organisationsformer präglade av olika världssyner, Laloux 2014 
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förståelse av yttre faktorer och omständigheter. Författarna menar att det skett ett paradigmskifte inom 

ledarskap och deras tes är att ledare anammat en ny ledningsfilosofi med betoning på självständigt 

handlande och styrning via visioner och förståelseskapande – utan att riktigt veta vad förståelse är för 

något, och många ledare känner därmed inte till hur förståelse kan utvecklas och påverkas. Reflektion 

beskrivs som den mest centrala förutsättningen att utveckla förståelse. Genom att få distans till vårt 

handlande kan människor reflektera över varför vi gör som vi gör. Det kan genom att stöta på oväntade 

problem, överraskande händelser, diskussioner med andra – sådant som innebär frågor där vi inte har 

alla svaren och nya infallsvinklar. I samspelet mellan olika aktörer skapas en gemensam förståelse 

genom en meningsskapandeprocess, ett sorts kollektivt lärande. 

Vidare menar Sandberg och Targama (2013) att människors förståelse utvecklas som en följd av 

aktiviteter och erfarenheter som väcker reflektion. I enlighet med detta menar författarna att 

handlingsinriktade metoder (här inräknas att skapa förutsättningar för handlingar och erfarenheter) är 

mer effektivt än verbala metoder (här inräknas visioner, planer, policyer, enkelriktade budskap likväl 

som olika samtalsformer mm) för att främja reflektion och utveckla förståelse. Författarna menar att 

det krävs just ledarskap som underlättar för lärande och utveckling. 

Ett ledarskap för hållbar utveckling kan sammanfattningsvis förmodas kräva förmågan att anpassa 

ledarskapet utifrån kontext och ett förståelsebaserat perspektiv som främjar reflektion och kollektivt 

lärande.  

3.4 Kapitelsammanfattning 

De teoretiska utgångspunkterna tar vid där avsnittet om den tidigare forskningen slutade. Att främja 

lokalt engagemang och fördjupa demokratin ses som en förutsättning för att öka social hållbarhet och 

bidra till hållbar utveckling. Eftersom hållbarhetsbegreppet är ett orienterande begrepp kräver det ett 

gemensamt samtal om vilken sorts framtid vi vill ha, vilket går hand i hand med teorin om reflexiv 

modernisering. Det demokratiska underskottet på grund av ett politiskt status qou präglat av 

ekonomisk tillväxt och urban norm kan dock leda till en subpolitik, där förändring växer fram 

underifrån. En medskapande demokrati kräver en organisation som kan ge förutsättningar för 

detsamma, och detta kräver i sin tur ledarskap. Uppsatsen undersöker just dessa delar i form av två 

fallstudier på landsbygden.  
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4. METOD 

I det här avsnittet beskriver jag hur studien genomförts för att uppnå syftet och besvara 

frågeställningarna. Jag redogör för och motiverar valet av min undersökningsmetod samt diskuterar 

metod- och källkritik.  

4.1 Kvalitativ metod och konstruktivistisk grundad teori 

Kvalitativa forskningsmetoder är inriktade på att förstå, till skillnad från kvantitativa metoder som är 

inriktade på att förklara. Kvalitativ metod eftersträvar ett djup i några få studieobjekt medan 

kvantitativ metod eftersträvar en bredd i studieområden, något som kan användas som argument för 

att kvalitativ metod försämrar den statistiska generaliseringsmöjligheten av resultaten eftersom 

kvantitativ metod oftast består av mer data (Bryman, 2011). Å andra sidan går det att genom kvalitativ 

metod göra till exempel analytiska generaliseringar, där forskaren gör bedömningar av vad i resultatet 

som kan vara giltigt i andra fall samt att forskningsresultatet blir som ett perspektiv med 

arbetshypoteser (Fejer och Thornberg, 2009). Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur olika 

aktörer betraktar lokalt engagemang, varför kvalitativ metod valdes. Det centrala är nämligen att 

utforska respondenternas upplevelser av verkligheten. Utgångspunkten var således inte att testa en 

viss hypotes eller utgå från en särskild teori, utan att undersöka mer förutsättningslöst. Därför 

användes metoden konstruktivistisk grundad teori som inspiration. Grundad teori är dock en metod 

som kan användas vid såväl kvantitativa och kvalitativa undersökningar.  

Grundad teori är en medelväg – både induktiv och deduktiv – på så sätt att urval, datainsamling och 

analys görs interaktivt. Traditionellt görs induktivt arbete genom att först samla in data med en 

frågeställning som grund, och i analysen kommer man fram till den teori som besvarar utgångsfrågan. 

Deduktivt arbete görs traditionellt genom att först formulera en hypotes som besvarar frågan, sedan 

samlar forskaren in relevant data och gör sedan en analys för att se om hypotesen klarat testen. Inom 

grundad teori upprepas urval, datainsamlande och analys om och om igen - det är en interaktiv process 

som systematiskt spårar verkligheten. Forskaren vägleds genom att studera datan, vilket också 

innebär att undersökningens frågeställningar kan komma att ändras från vad forskaren först tänkt. 

(Hartman, 2001) 

Grundad teori består av en öppen fas, en selektiv fas och en kontinuerlig teoretisk fas. I den initiala, 

öppna fasen, kodas förutsättningslöst all data (som kan bestå av intervjuer, litteratur, mm) och 

kategoriseras. När sökandet efter kategorier är mättat och kärnkategori – det mest generella som kan 

sägas om undersökningsområdet – har växt fram kommer nästa fas. I den fokuserade, selektiva fasen 

undersöks vilka av kategorierna som kan relateras till kärnkategorin och man avgränsar fortsatt 
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datainsamling till de kategoriområden som har störst betydelse för kärnkategorin – dessa kommer 

troligtvis att finnas med i den slutliga teorin.  Under hela forskningsprocessen pågår den teoretiska 

fasen, som inbegriper att forskaren parallellt med kodning och kategoribildande skriver 

minnesanteckningar över alla tankar kring kategorier, egenskaper och relationen dem emellan. De 

teoretiska idéer som uppkommer sorteras och jämförs med varandra och med data. De idéer som den 

teoretiska fasen genererar leder därefter vidare till en eller flera omgångar av den selektiva fasen. 

Forskaren ska ta reda på hur de olika kategorierna förhåller sig till varandra och formulera hypoteser 

utifrån detta. När dessa relationer är etablerade är teorin färdiggenererad. (Hartman, 2001)  

Konstruktivistisk grundad teori innebär att forskaren går steget längre än att undersöka 

respondenternas syn på situationen och teoretisera utifrån det, utan erkänner också att den slutliga 

teorin i sig själv är en tolkning - en tolkning som beror på forskarens perspektiv och erfarenheter. En 

konstruktivistisk ansats tar en reflexiv ställning gentemot forskningsprocessen och betänker hur 

teorierna utvecklas, med utgångspunkten att både data och analys är sociala rekonstruktioner. 

Konstruktivister ser fakta och värdering som sammankopplad, och försöker bli medvetna om sina 

egna fördomar och sin egen påverkan på forskningen. Konstruktivistiska forskare måste alltså ha en 

reflexiv förmåga gällande både sina egna tolkningar och respondenternas. (Charmaz, 2006) 

4.2 Intervjuer  

Den huvudsakliga empiriska datan bestod av intervjuer kombinerat med dokument i form av 

exempelvis kommunernas hemsidor och översiktsplaner. Användningen av dessa dokument refereras 

till kontinuerligt i studien, varför de inte redovisas för mer detaljerat här i metoddelen.  

4.2.1 Intervjuer 

Intervjuer är en metod som ofta används i kvalitativa undersökningar, eftersom intervjuer är ett 

passande sätt att samla in människors tankar eller åsikter. (Bryman, 2011) Som metod kan intervjuer 

bli både tidsmässigt och ekonomiskt kostsamt, eftersom det tar lång tid att behandla materialet och 

om intervjupersonerna befinner sig långt bort kan det innebära många och långa resor. Det är således 

av vikt att överväga när det är lämpligt att använda sig av intervjuer som metod. (Denscombe, 2016) 

För denna studie har inte resornas längd varit en begränsande faktor, eftersom intervjuerna gjorts 

utifrån urvalet av fallstudier. För att inte behöva resa många gånger har intervjuer med olika typer av 

respondenter (medborgare, politiker, tjänstepersoner) skett vid samma resa. En grundläggande del av 

grundad teori är att få in tillräckligt med data, vilket innebär att tiden att behandla materialet varit 

nödvändigt. Att låta datan i sig styra har motiverat att semi-strukturerade intervjuer använts.  
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Semi-strukturerade intervjuer är ett mellanting mellan ostrukturerade och strukturerade intervjuer. 

Forskaren använder en lista med ämnen och frågor – en intervjuguide – som styr intervjun och ska 

besvaras av intervjupersonen. Den exakta ordningsföljden för frågorna och hur frågorna utvecklas är 

dock väldigt flexibelt, eftersom den intervjuades svar styr riktningen för intervjun. Intervjupersonen 

ska få möjlighet att utveckla sina svar och forskaren anpassar sig utifrån svaren (Bryman, 2011). För 

denna studies intervjuer har en intervjuguide använts. Frågorna har utformats för att besvara 

uppsatsens frågeställningar. För att inte styra intervjupersonerna är frågorna öppet utformade och inte 

ledande (Bryman, 2011). Även om intervjufrågorna följer varandra i en viss ordning ändrades 

ordningsföljder efter hur intervjun med varje individuell intervjuperson utvecklade sig (ibid.). De två 

intervjuguider som användes finns i bilaga 1 och 2.  

Intervjuerna i denna studie har varit gruppintervjuer (där flera intervjupersoner deltar) och personliga 

intervjuer (där bara en forskare och en respondent deltar). Gruppintervjuer har genomförts för att 

kunna få perspektiv från flera personer samtidigt, med förhoppningen att deras utsagor kompletterar 

varandra. En risk med gruppintervjuer är att någon hamnar utanför och inte får komma till tals eller 

föra fram sina synpunkter (Trost, 2010), men det bedöms inte ha varit fallet i dessa intervjuer. 

Inom urval 2 gjordes en intervju via telefon, främst på grund av att intervjun gjordes i slutet av 

forskningsprocessen och det därmed var lättare att hitta en telefontid än att hitta en tid för fysisk 

intervju. Telefonintervjuer har både fördelar och nackdelar. Till fördelarna hör att det finns belägg för 

att responsen inte skiljer sig nämnvärt från intervjuer som görs ansikte mot ansikte. För informanterna 

kan det vara lättare att svara på känsliga frågor när de inte behöver vara i samma rum som forskaren. 

En nackdel är att det inte går att registrera den icke-verbala kommunikationen, såsom gester, vid 

telefonintervjuer. En annan nackdel är att telefonintervjuer kan vara utsatt för störningar och det kan 

vara svårt att spela in samtalet. Sammanlagt är dock intervjuer via telefon en effektiv metod eftersom 

den genererar mycket data samtidigt som tid för resor sparas in (Bryman, 2011). Telefonintervjun i 

den här studien fungerade bra, dels tack vare att respondenten hade fått information på förhand och 

dels tack vare att det tekniskt fungerade smidigt med en app som spelade in samtalet.  

Ljudupptagningar av intervjuerna har gjorts för att kunna transkribera dem efteråt, samtidigt som 

även vissa anteckningar förts vid intervjuerna. Att spela in ljud tillåter forskaren att efteråt kontrollera 

vad som sagts samt hur det sagts. Tack vare ljudinspelning kan forskaren vid intervjun vara 

uppmärksam på vad intervjupersonen säger och kan lättare ställa följdfrågor. (Bryman, 2011). En 

vanlig invändning mot inspelningar är att det kan hämma respondenterna. Dock brukar detta inte 

lyftas fram som något stort problem så länge inspelningen sker på ett smidigt sätt (Trost, 2010). I den 
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här studien fungerade inspelningarna smidigt, med undantag för att vid ett tillfälle ta en kort paus 

(mindre än en minut) för att byta minneskort när det ena blev fullt.  

4.3 Urval 1 

Det initiala urvalet gjordes med åtanken att försöka maximera skillnad, genom att välja två fall som 

utmärker sig på olika sätt och för att kunna fånga in många aspekter av fenomenet lokalt engagemang. 

Den ena kommunen (Hudiksvalls kommun) valdes för att det där finns en inrättad geografisk nämnd 

för en by (Svågadalen), till vilken lokalt engagerade invånare partipolitiskt obundet kandiderar att 

delta. Kommunen i fråga uttalar sig tydligt på sin hemsida om att kommunens roll är att stimulera de 

lokala krafterna för lokal utveckling. Den andra kommunen (Svalövs kommun), å andra sidan, har 

inget uttalat på sin hemsida om synen på lokalt engagemang. Likväl finns i kommunen en by 

(Röstånga) som utmärker sig genom att invånarna aktivt tar tag i utvecklingen av sin ort. Inspirationen 

till just dessa två fall kom ifrån boken Den första samhällsnivån: lokal demokrati, planering och 

finansiering för en hållbar utveckling av Ulla Herlitz och Hans Arén (2017), där just Röstånga, 

Svågadalen samt Kosteröarna tillsammans används som en modell för lokal organisering. Denna bok 

innehåller författarnas idéer om lokal organisering och kan med andra ord beskrivas som normativ. 

Den här studien använder fall från boken för att fördjupa kunskapen om dem och få perspektiv från 

såväl medborgare som kommunpolitiker och tjänstemän i dessa områden. Kosteröarna (där det som i 

Svågadalen finns en lokal nämnd) har inte används som fallstudie i den här uppsatsen, för att fokusera 

på en lokal nämnd å ena sidan (Svågadalen) och icke-lokal nämnd å andra sidan (Röstånga) samt för 

att det är enklare att förhålla sig till och jämföra två fall än tre. Nedan följer en tydligare beskrivning 

av de två fallen. 

 

4.3.1 Om Hudiksvalls kommun och Svågadalen  

 

Figur 5: Karta över Hudiksvalls kommun, www.hudiksvall.se  
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Hudiksvalls kommun har ca 37 000 invånare, varav ca 60 procent bor utanför Hudiksvall och ca 30 

procent bor utanför de 10 tätorterna. Kommunens övergripande Vision 2020 är att vara ”Sveriges 

bästa kommun att leva och verka i”. Under 2014 togs en utvecklingsstrategi för landsbygden i 

Hudiksvalls kommun fram, bland annat utifrån kommunens översiktsplan och en inventering under 

2013 där fjorton föreningar (266 personer) och fem politiska grupperingar (92 personer) fick svara 

på följande frågor: 1. Är landsbygden en bidragande del av Hudiksvalls kommuns tillväxt år 2020? 

2. Vad krävs för att det ska bli så?  

Under rubriken tillvägagångssätt i utvecklingsstrategin stipuleras att: 

Lokal utveckling stimuleras bäst genom människor som lever och verkar på orten. 

Där finns det engagemang och den drivkraft som behövs. Kommunens roll är att, 

inom sina ramar, stimulera de lokala krafterna. Tillvägagångssättet ska vara:  

• att säkerställa landsbygdens delaktighet och engagemang i den demokratiska 

processen och det kommunala utvecklingsarbetet.  

• att som kommunkoncern vara lyhörd för landsbygdens behov.  

• att utgå från ett långsiktigt hållbart perspektiv för ekonomisk, social och 

ekologisk utveckling i det kommunala arbetet. 

 

Svågadalsnämnden är en geografisk och partiopolitisk nämnd som funnits sedan 1996, då Hudiksvalls 

kommunfullmäktige beslutade att tillsätta nämnden. Nämnden utgör ett försök med lokal demokrati, 

där tanken är att nämnden, utan partifärg och med ledamöter valda direkt på sitt personliga förtroende, 

ska förvalta skattemedlen för området och stå i tät och nära kontakt med medborgarna. Nämnden 

handlägger skola, barnomsorg, äldreomsorg samt kultur och fritid mm. Nämnden består av sju 

ledamöter som sammanträder varje månad. Nämnden anordnar även särskilda dialogkvällar på olika 

orter i bygden. Svågdalsområdet har ca 600 invånare. År 1990 byggdes Svågagården - en anläggning 

som inrymmer låg- och mellanstadieskola, förskola samt lokaler för hemtjänstpersonal och 

förvaltningsadministration. Inom skolans lokaler finns kompletta slöjdsalar samt egen idrottshall som 

även nyttjas av den lokala Folkets Hus-föreningen samt Ängebo IF.  Anläggningen rymmer 

dessutom även en tvättstuga för allmänheten och handikappanpassade lägenheter.  
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4.3.2 Om Svalövs kommun och Röstånga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svalövs kommun har ca 14 000 invånare, varav ca 4000 bor i Svalöv och 35 procent bor utanför de 

6 tätorterna. Under 2009 togs Tillväxtprogram fram för Svalövs sex tätorter och de uppdaterades 

2013. I Tillväxtprogrammen presenteras förutom översiktsplanens utbyggnadsplaner även förslag till 

ett flertal nya detaljplaneområden i kommunens tätorter. Tillväxtprogrammen för de olika tätorterna 

har även utgjort en del av kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen. Under 2017 har det pågått 

en parallell arbetsprocess för att ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen samt en ny 

kommunövergripande översiktsplan, och under processen har Tillväxtprogrammen varit en 

utgångspunkt. Efter antagandet av dessa dokument kommer dock Tillväxtprogrammen ha spelat ut 

sin tidigare roll som vägledande dokument för kommunens tillväxt och bostadsförsörjning. 

Röstånga är en av kommunens sex tätorter, där ca 800 personer bor och totalt ca 1500 inklusive 

omnejden. År 2009 samlades många engagerade invånare och föreningar i Röstångabygden för att 

tillsammans hitta teman och samarbetsformer för att utveckla bygden. Ett par stora 

mobiliseringsmöten hölls och olika utvecklingsgrupper bildades, främst inom boende, natur, kultur 

och näringsliv. För att formalisera och strukturera processen bildades den ideella föreningen Röstånga 

Tillsammans, med uppgift att driva olika utvecklingsprojekt i bygden. År 2011 bildade Röstånga 

Tillsammans ett aktiebolag: Röstånga Utvecklings AB (RUAB). Företagets mål är likt det för 

Röstånga Tillsammans, nämligen att utveckla Röstångabygden, fast på en kommersiell plattform. De 

verksamheter som startas och drivs skall vara lönsamma och komma bygden och aktieägarna tillgodo. 

RUAB drivs som ett kommersiellt bolag med de risker och möjligheter som en marknadsekonomi 

Figur 6: Karta över Svalövs kommun, www.svalov.se 
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erbjuder, dock kan i vissa fall andra värden prioriteras än att maximera vinsten. Bolaget är registrerat 

med begränsningen SVB, vilket betyder särskild vinstutdelningsbegränsning.   

4.3.3 Om respondenterna 

Respondenterna valdes utifrån uppsatsens avgränsning att fokusera på kommunnivå och 

lokalsamhällesnivå för att utforska fenomenet lokalt engagemang: politiker, tjänstepersoner samt 

medborgare engagerade i sin boendeort. Kommunal- och oppositionsråd valdes för att de i högre grad 

sysselsätter sig inom politiken jämfört med övriga folkvalda och därmed kan antas ha en större 

inblick. Landsbygdsstrateger eller tjänstepersoner med dylika funktioner valdes för att de kan antas 

ha en bred kännedom om hur det lokala engagemanget tar sig uttryck i sin kommun.    

Hudiksvalls kommun och Svågadalen 

Kommunal- och oppositionsrådet i kommunen har haft sin respektive position sedan år 2014.  Båda 

har varit med i den parlamentariska landsbygdsgrupp som finns i kommunen och som ska lyssna in 

vad invånarna på landsbygden ser som angeläget för framtiden. 

Tjänstepersonen har titeln landsbygdsstrateg och har haft sin position sedan år 2011 då tjänsten 

inrättades. Han hade innan dess arbetat på kommunens näringslivsbolag. Personen i fråga bor i 

kommunen och ska gå i pension år 2018.  

Svågadalsnämndens respondenter består av ordförande och vice ordförande samt nämndens 

sekreterare tillika platschef. Platschefen har haft sin position sedan år 2011, övriga nämnda har haft 

sin respektive position sedan år 2017 men har suttit i Svågadalsnämnden sedan år 2011 (vice ordf.) 

respektive 2015 (ordf.).  

Svalövs kommun och Röstånga 

Kommunalrådet har haft sin position sedan år 2018, då han ersatte det tidigare kommunalrådet som 

hoppade av. Han har dock varit ledamot i Svalövs kommun under mandatperioden 2004-2008 och 

även från år 2014. Oppositionsrådet har haft sin respektive position sedan år 2014.  

Tjänstepersonen har fram till sin pension 2017 haft titeln strategisk utvecklare och hade haft sin 

position sedan början på 2000-talet. Han har jobbat i Svalövs kommun sedan 1990-talet och under 

sin tid i kommunen bland annat varit miljöchef. Personen i fråga bor i kommunen. 

Röstångarespondenterna består av ordförande respektive sekreterare i den ideella föreningen 

Röstånga Tillsammans. De var med och startade upp föreningen 2009 och har varit aktiva i föreningen 

sedan dess. Båda två var även med och startade upp bygdens aktiebolag (RUAB) under 2011. 
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Ordföranden har bott i Röstånga sedan år 2006, och sekreteraren flyttade dit år 2012 (men var alltså 

engagerad i bygden innan dess). 

4.4 Urval 2 

För att få perspektiv efter det första urvalet och som en del av den selektiva fasen användes ytterligare 

två respondenter, från nationella organisationer för offentlig sektor respektive civilsamhälle.   

4.4.1 Om Hela Sverige ska leva  

Hela Sverige ska leva bildades år 1989, efter en tvåårig kampanj med samma namn. Organisationens 

syfte är att ge allmännytta genom att verka för goda villkor i hela landet, en god landsbygdsutveckling 

och en god balans mellan stad och land. Hela Sverige ska leva är riksorganisation för lokala 

utvecklingsgrupper: en grupp som har öppet medlemskap för alla, som bor inom det geografiska 

område gruppen har som arbetsområde, som arbetar för sin bygds framtid och utveckling, som arbetar 

utifrån värdegrunderna demokrati, mångfald och jämställdhet samt arbetar för socialt, miljömässigt 

och ekonomiskt hållbar utveckling. Det finns drygt 5 000 lokala utvecklingsgrupper i Sverige, främst 

i form av byalag, samhällsföreningar och intresseföreningar men även i form av exempelvis 

hembygdsföreningar, lokala idrottsföreningar och omställningsgrupper. (HelaSverige.se)  

4.4.2 Om SKL 

Sveriges Kommuner och Landsting är medlemsorganisationen för alla kommuner, landsting och 

regioner i Sverige. Organisationen är således inte en offentlig myndighet, utan en 

intressesammanslutning. Organisationens syfte är att stödja och bidra till att utveckla medlemmarnas 

verksamhet. Nuvarande organisation bildades år 2007 efter en sammanslagning av 

Kommunförbundet och Landstingsförbundet. (SKL.se) 

4.4.3 Om respondenterna 

Ulla Herlitz är i grunden kulturgeograf och har sedan år 1984 arbetat som konsult inom 

samhällsplanering.  

Anna-Karin Berglund är i grunden kulturgeograf, vars avhandling vid Uppsala universitet år 1998 

handlade om lokala utvecklingsgrupper på landsbygden. Berglund har arbetat på SKL sedan år 2005 

med frågor som rör offentlig sektors samverkan med civilsamhället. Intervjun med Berglund gjordes 

inte unikt för den här studien, utan en redan befintlig intervju på samma tema användes som underlag. 

Intervjun finns tillgänglig på videodelningstjänsten youtube. Dessutom användes ett positionspapper 

från SKL om civilsamhället.  
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5. EMPIRI OCH ANALYS 

I det här kapitlet presenteras den empiriska data som samlats in från intervjuer och dokument och 

analyseras utifrån forskningsfrågorna, relaterat till varandra samt till tidigare forskning och de 

teoretiska utgångspunkterna.  

5.1 Urban norm och tillväxtnorm 

Det första temat som svarar på frågan om varför medborgare engagerar sig i den lokala utvecklingen 

är urban norm och tillväxtnorm. Normer av dessa slag tar sig uttryck i form av att offentlig sektor 

dragit sig undan samt att kommunens långsiktiga planer är fokuserade på centralort-/er och näringsliv. 

Detta känns igen från tidigare forskning (Forsberg, 2005; Forsberg, 2010; Rönnblom 2014) och kan 

förstås som tecken på ett sorts politiskt stillestånd eller att det befintliga samhällsystemet nått sin 

kulmen samtidigt som förändring växer fram underifrån (Beck 1994, 1997, 2003; Wheatley och 

Frieze 2010).    

5.1.1 Offentlig sektor drar sig undan 

De olika platserna möter olika motgångar, men en gemensamma upplevelse är att offentlig sektor drar 

sig undan från landsbygd.  

Grundläggande service försvinner först på landsbygd – trots att man betalar samma skatt. 

säger en av de engagerade medborgarna i Röstånga. En i Svågadalen uttrycker ungefär samma sak:  

Många politiker och tjänstepersoner ser inte behovet av service på landsbygden och vill dra in 

– men alla betalar ju skatt. Det är lätt att bli bortglömd i jämförelse med centralorten. 

I Svågadalens fall uppstod nämnden av att det under 1970-talet fanns många eldsjälar i bygden och i 

slutet av 1980-talet bildades ett självförvaltningsråd som med villkorad delegation skötte kommunala 

uppgifter. Från 1996 omvandlades rådet till en folkvald nämnd med eget ansvar och eget reglemente. 

Idag är således själva nämnden en förlängd arm av offentlig sektor, i och med att den är en etablerad 

del av kommunen och har en egen budget. Däremot känner sig inte de partiopolitiskt folkvalda säkra 

på att nämnden kommer finnas kvar, utan rädslan att kommunen ska besluta att lägga ned nämnden 

är ständigt närvarande: 

Det räcker med att en i kommunfullmäktige inte stödjer Svågadalsnämnden längre, så 

läggs vi ned. 

säger nämndens ordförande. Hon uttrycker också att det är ett ständigt uppdrag att kräva sin 

existens för att bevara välfärden, och på så vis erbjuda fler möjligheten att flytta till bygden: 
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Att tala om att vi finns, att det här området finns. Jag tror att fler kommer vilja flytta 

hit därför att man inte orkar med stress och kanske vill ha det lugnare, och då behöver 

det finnas kvar skola, affär och allt.  

Citatet visar att även privat sektor spelar en viktig roll i lokalsamhällen, tydligt i form av att 

till exempel matvaruaffär är en del av den grundläggande servicen och något som gör orten 

attraktiv för boende och potentiella nyinflyttare. Slutsatsen är att hanteringen av service- och 

infrastrukturproblematik formar en särskild typ av medborgarskap på mindre orter, nämligen 

ett kommunitärt medborgarskap. Kommunitärt medborgarskap är ett medborgarskap där 

människor blir tydligt beroende av varandra i lokalsamhället och beroende av organisering 

utanför de formella politiska strukturerna. 

Att offentlig sektor drar sig undan innebär att det blir en kamp för orterna att överleva 

(Forsberg, 2010) och civilsamhället allt mer tar vid där offentlig sektor avsäger sig ansvar 

(Amnå, 2007). När offentlig sektor går till reträtt från landsbygdsområden kan det ses som 

ett uttryck för en urban norm (Rönnblom, 2014) och en tillväxtnorm som fokuserar på 

centralorten.   

5.1.2 Planer och program 

Kommuner planerar samhällsutvecklingen genom framför allt översiktsplaner och andra program 

för fysisk planering, men även genom framåtsyftande dokument så som visioner. Innehållet i dessa 

planer och program blir ett sätt att forma utvecklingen inom kommunen, och kan bidra till att främja 

eller motverka initiativ underifrån.   

Det finns ett s.k. Tillväxtprogram för Röstånga, där medborgardialog användes i framtagandet, men 

att exempelvis systematiskt stärka samverkan med civilsamhället ingår sedermera inte i programmet. 

I kommunens översiktsplan understryks näringsliv och företag som ”en viktig del i samhället” med 

flera riktade näringslivssatsningar. Föreningsliv ingår under rubriken Kultur och fritid och ett rikt 

föreningsliv är kopplat till att ”vad vi gör på lediga stunder är viktigt”. Retoriken visar att 

civilsamhället inte ses som en självklar del av hållbar framtid på samma sätt som näringsliv. Under 

rubriken Dialog och inflytande beskrivs medborgardialog som sättet att öka medborgares inflytande 

och delaktighet. Medborgardialog är dock inte en form för aktivt medskapande av 

samhällsutvecklingen, utan ett verktyg för att lyssna in synpunkter på frågor som politiker ansett vara 

påverkbara (Tahvilzadeh, 2014 och Abrahamsson, 2012).  

I Svalövs översiktsplan, som reviderats 2014-2017, ska landsbygden prioriteras som ett uttryckt 

område. I en artikel från den lokala tidningen (Lundin, 2017) beskrivs att kommuninvånare i tidigare 
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samrådsmöten kring översiktsplanen uttryckte kritik mot att landsbygden vid dessa möten, och i 

arbetet med översiktsplanen, inte varit tillräckligt prioriterad. Två politiker i kommunstyrelsen håller 

med:  

Vi har lagt förslag om att man skulle skapa tillväxtprogram för landsbygden. Det saknas 

menar vi. Vi har haft med det i arbetet med att ta fram översiktsplan, att vi vill ha ett 

avsnitt som bara handlar om landsbygd. 

Vi har inte jobbat med landsbygden så aktivt som vi borde göra. Det är vi överens om. 

Därför kommer ett avsnitt om landsbygden att finnas med. Det finns lite andra 

utmaningar för landsbygd och tillväxt på landsbygd. Det är till exempel tillgång på fiber, 

kommunikationer, hur det är att vara barn på landsbygd, hur man förflyttar sig.  

I Översiktsplanen finns rubriker för såväl tätortsutveckling som landsbygdsutveckling. Båda dessa 

fokuserar på fysisk planering och ny bebyggelse. Under rubriken Landsbygdsutveckling finns dock 

ett antal delmål: 

• Befintliga samhällsresurser utnyttjas optimalt.  

• Näringsliv och turism främjas.  

• Kommunikationerna förbättras internt och externt.  

• Jordbruket prioriteras i jordbruksbygden.  

• Skogsbruket prioriteras i skogsbygden.  

• En långsiktigt stabil befolkningsutveckling eftersträvas. 

Delmålen är fokuserade på näringsliv och infrastruktur, med målet att attrahera fler invånare för en 

stabil befolkningsutveckling. Det kan konstateras att det under rubrikerna för tätorts- och 

landsbygdsutveckling, genomgripande i översiktsplanen likväl som i de s.k. tillväxtprogrammen 

aspekten av civilsamhället likväl som medskapande demokrati saknas.  

Att man i Svalövs kommuns översiktsplan nu har separata avsnitt för tätort och landsbygd innebär att 

kommunen å ena sidan gör skillnad mellan dem, men å andra sidan jämställer dem – eftersom det 

åtminstone finns avsnitt för båda delarna, inte enbart en rubrik för landsbygd och resten per automatik 

handlar om tätort. Tillväxt och näringslivsfokus kan beskrivas som en gemensam nämnare. Svalövs 

kommun har inte, och har inte tidigare haft, någon landsbygdsutvecklare eller landsbygdsstrateg, utan 

näringslivsutvecklare och strategiska utvecklare – som jobbat brett över kommunen.    

Att jämföra med Hudiksvalls kommun, där man under flera år haft en landsbygdsstrateg – som 

beskriver det som fundamentalt att ha fått en egen budgetpost för landsbygdsutveckling för att 
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exempelvis kunna anordna processmöten kring hur medborgare vill utveckla sin bygd. När denne 

tjänsteperson, som kommunalråd och oppositionsråd båda understryker som viktiga, lutar det mot att 

inte anställa en ny landsbygdsstrateg, utan en strateg som ska verka för lokal utveckling oavsett plats. 

Är det att inte prioritera landsbygd, eller att jämställa stad och land? Visionen för Hudiksvalls 

kommun är att ”Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare 

i kommunen varav 25 000 i staden år 2050”, vilket innebär å ena sidan innebär att målet är att stad 

och land har lika många invånare men å andra sidan ett fokus på befolkningstillväxt i centralorten 

jämfört med dagens läge (där 60 procent bor utanför Hudiksvall). Att ställa sig frågor som denna 

skulle vara ett sätt att analysera hur privilegier kan skapas, omskapas och motverkas. (Rönnblom, 

2014) Ett sätt för kommunerna att granska sig själv vad gäller normer kring tillväxt och urbanitet är 

således att granska sina egna planer och program samt därefter reflektera och samtala om huruvida 

dessa faktiskt bidrar till en hållbar utveckling.  

5.1.3 Civilsamhället tar vid 

När offentlig sektor (exempelvis i form av kommunen) drar sig tillbaka från vissa områden, får det 

effekt att civilsamhället tar vid (Forsberg, 2010; Amnå, 2007). 

I flera fall jämför respondenter i lokalsamhällen och kommuner civilsamhället och det ideella 

engagemanget i stad respektive land:  

I Hudik finns gatubelysning. Här är det ideella som driver det, med bidrag från 

kommunen. Det krävs mycket mer av människorna här. 

Avståndet är kortare och att dela saker med varandra skapar tillit – i staden måste man 

bygga plattformar för att bygga tillit. 

Skillnaden i en liten by eller stor by, som större centralort eller stad, är enligt min erfarenhet 

att det är en större mångfald på landet – man kan liksom inte riktigt välja vilka som engagerar 

sig, åldersmässigt, kön, bakgrund… Civilsamhällets roll blir på många sätt tydligare på landet, 

där det finns andra incitament, drivkrafter, logiker och resurser kring utvecklingen. 

Hur kan man använda gemenskapen som utvecklingskraft? Den, lokalsamhällets eller 

kvarterets identitet, har man i stad tappat bort på många sätt. Man har till och med aktivt 

arbetat bort den. 

Respondenter från samtliga kategorier (medborgare, politiker, tjänstemän) understryker 

civilsamhällets betydelse:  
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Det måste finnas engagemang, det måste finnas ett civilsamhälle – genom den kan man 

göra mycket.  

Idéburen sektor är grundad i individuella drivkrafter. 

Kommunen är aldrig starkare än när invånare engagerar sig. 

Det de kan åstadkomma kan vi aldrig köpa. 

En av de engagerade i Röstånga beskriver civilsamhällets betydelse så här: 

Det går inte att överskatta vikten av civilsamhället, det är mångfacetterat och allt spelar in – 

allt bidrar till samhällsutvecklingen. 

SKL beskriver i sitt positionspapper (internt styrdokument) från år 2017 att ”civilsamhället är en kraft 

för demokratisk förankring och vitalisering, för lokal och regional utveckling och för välfärdens 

förnyelse” samt att ”samspelet mellan offentlig sektor och civilt samhälle är centralt för en god 

samhällsutveckling”. Bland annat mot denna bakgrund anser SKL att ”kommuners, landstings och 

regioners förhållningssätt och aktiva insatser spelar en avgörande roll för att stärka civilsamhället 

som utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner” samt att ”lokala och regionala 

utvecklingsarbeten bedrivs bäst utifrån lokala behov och i samverkan mellan berörda, civilsamhället, 

kommunen och landstinget/regionen samt övriga samverkansaktörer i det geografiska området”.  

Att SKL uttrycker sig så är ett tecken på att organisationen ser behov av att kommuner och offentlig 

sektor i stort tar tillvara på initiativ underifrån (Frieze och Wheatley, 2010) för en hållbar 

samhällsutveckling.  

5.2 Platsgemenskap  

Det andra temat som svarar på frågan om varför medborgare engagerar sig i den lokala utvecklingen 

är platsgemenskap. Upplevelsen av platsgemenskap är en viktig grund för lokalt engagemang, 

eftersom plats är en gemensam och sammanhållande faktor. Människor som engagerar och 

organiserar sig för lokal utveckling av platsen där de bor förenas av en platsgemenskap som innefattar 

en process där frågor om både vad och hur bearbetas.  

Vad:et kretsar ofta kring sakfrågor som är akuta på något sätt, till exempel att en ort tvingas ta ställning 

till om huruvida de lokalt ska ta över exempelvis en nedläggningshotad skola eller nedgångna 

fastigheter.  Dessa akuta behov är, som föregående avsnitt visat, inte sällan relaterade till geografisk 

ojämlikhet och urban norm som gör att det inte satsas på orten. På platser som drabbas av 

nedskärningar blir det nödvändigt för medborgarna att agera. Mer generellt handlar vad-et ofta om en 
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vilja att göra platsen bättre. Samtidigt existerar inte den viljan på bekostnad av att vilja göra gott för 

samhället på det stora hela, utan lojaliteten lokalt-globalt är parallell: här och där hör samman.  

Hur:et handlar om att dessa medborgare engagerar sig tillsammans med andra. Det blir tydligt att 

medborgaren inte är en kund av samhällstjänster, utan en medskapare av samhället. Det krävs social 

sammanhållning eller gemenskap, vilket i sig kräver tillit och transparens – vilket blir en grund för 

att våga testa nya vägar och lösningar. Alltsamman leder i sin tur till att lokalsamhällets resiliens 

stärks, och resiliensförmågan blir fundamentalt viktigt i ett komplext samhälle. 

Flera medborgare beskriver samhörigheten på platsen där de bor, dels i termer av att beskriva att den 

finns där och är en förutsättning för gemensam handlingskraft och dels i termer av att den erbjuder 

livskvalitet. En medborgare uttrycker det så här:   

Här finns en gemenskap och livet är okomplicerat – man hjälper varandra. 

Även politiker och tjänstepersoner beskriver samhörighet på platser, oftast i förhållande till en kamp 

för något: 

Det finns en gemenskap, man samlas kring något. 

Det finns ett engagemang för att utveckla sin bygd, eller få dalen att överleva till exempel. 

Att medborgarna understryker samhörigheten tyder på att den är påtaglig i vardagen. De är invånare 

på en gemensam plats, där vägarna mellan varandra är korta – man vet vem man ska ringa för att be 

om att få låna ett verktyg eller annat.  

Respondenternas beskrivningar reflekterar att medborgarna på platsen har tillgång till ett socialt 

nätverk och känner en samhörighet till platsen och människorna som bor där – samtliga är faktorer 

som är av vikt för att bygga upp resiliens i lokalsamhället.  

5.1.4 Lokalt och globalt engagemang 

Ett vanligt motiv bland medborgare för sitt lokala engagemang i såväl Svågadalen som Röstånga är 

att man vill att platsen ska leva:  

Jag vill ha en levande landsbygd. 

Jag vill att det ska finnas en valmöjlighet för fler att flytta hit – vill man bo här ska man 

kunna det. 

Det är viktigt att huspriser inte går ned och att skolan finns kvar.  
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Medborgarna i framför allt Röstånga beskriver sitt engagemang för lokal utveckling i termer som 

inspirerande, kreativt, roligt, viktigt och kollektivt samt vidgar det till att handla om global utveckling 

genom lokalt engagemang:  

Jag vill vara aktiv i utveckling som är viktig för världen, och lokalt blir det konkret. 

Jag är bärare av en helhet. 

För mig är det ett livsval, ett sätt att leva. 

Det finns med andra ord en skala som går från ”här” till ”där”, där det lokala kopplas till det globala. 

Att börja i det lilla och konkret vardagliga beskrivs av Abrahamsson som ”viktiga steg i det 

mödosamma arbetet med att bygga social tillit och socialt kapital” (2012).  

Medborgarnas koppling mellan lokalt och globalt visar på såväl självmedvetenhet och ökad 

medvetenhet om det moderna samhällets förändringar och det ömsesidiga beroendet mellan platser. 

Det utgör tecken på att medborgarna i dessa lokalsamhällen har en förmåga till reflexivitet, som är 

grundläggande för att kunna omkonstruera samhällssystemet (Beck, 1994, 1997 och 2003). 

5.2 Rural norm?  

Eftersom den urbana normen och tillväxtnormen inneburit stora utmaningar för medborgare i 

lokalsamhällen på landsbygd, har det tvingat fram socialt innovativa lösningar underifrån – vilket 

skulle kunna beskrivas som utmärkande för en rural norm.  

 

Röstånga och Svågadalen organiserar sig på olika sätt, som kommer att redogöras för i kommande 

underavsnitt. Båda fallen visar på olika sätt att främja innovation underifrån. En engagerad i Röstånga 

förklarar:  

En sak jag verkligen gillar med att bo här är att det hela tiden blir utmanad i saker som 

jag tror och hur saker ska göras, det är så utvecklande. Jag tänker så här, och då säger 

någon annan ’men jag har tänkt så här’. Man har en idé om att göra något, men så blir 

det inte alltid som man tänkt – och det blir bäst så. Det är ett livselixir. Den ambitionen 

och synsättet tror jag skulle vara nyttigt för offentliga aktörer att ha, att tänka att ’Vi kan 

detta, men på den här frågan har vi inte svaret och vi ska inte agera som att vi har det. 

Vi får testa det här och vi gör det tillsammans med...’ 

Citatet belyser att det är tillsammans med andra som diskussioner om utveckling sker och att det sker 

genom att inte nödvändigtvis ha alla svaren, utan genom modet att våga misslyckas och prova igen. 
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På lokalsamhällesnivå blir det tydligt hur viktigt det är med flexibilitet och kollektivt lärande, vilket 

är nödvändigt i komplexa situationer. (Sandberg, Targama, 2013 och Kronlid, 2016).  

Mer om behovet av tillåtande strukturer och medskapande samverkansformer i slutdiskussionen, först 

en fördjupning i på vilka sätt innovation underifrån främjas i Röstånga och Svågadalen. 

5.2.1 Lokal drivbänk och lokalt kapital  

Röstånga Tillsammans beskriver sin roll som en drivbänk för engagemang. Föreningen är en 

utvecklingsförening som kan jobba överskridande genom att vara en neutral plattform. Styrelsen 

består av representanter från olika föreningar, vilket ger en bredd och en legitimitet. Föreningens syfte 

och form leder till en inbyggd tillit, menar respondenterna.  

Det fanns ingen naturlig bärare av utvecklingen här, så vi bildade en ny och neutral plattform 

[…] Nu gör vi saker tillsammans som inte var och en förening hade kunnat göra var för sig 

Röstånga Tillsammans startade ganska kort efter sitt bildande ett aktiebolag med särskild 

vinstbegränsning, Röstånga UtvecklingsAB (RUAB) – för att bland annat kunna köpa in nedgångna 

fastigheter och göra om till hyresrätter. Röstånga Tillsammans och RUAB utgör i sin helhet en sorts 

hybridorganisation på så sätt att de jobbar med ideella krafter men med kommersiella verktyg. 

Sättet att organisera den lokala utvecklingen i Röstånga kan kopplas till såväl Two Loops-modellen 

och Teal-modellen. Two Loops-modellen beskriver hur det gamla systemet behöver härbärge, 

samtidigt som pionjärer behöver stöd i formandet av ett nytt system – för att göra övergången från 

det gamla till det nya systemet tydlig. (Frieze och Wheatley, 2010) Teal-modellen är en organisation 

som fungerar som en ständigt utvecklande organism, där helhet och förståelse är centrala delar av 

världssynen. (Laloux, 2014) I Röstånga finns pionjärer som stödjer varandra i formandet av det nya 

systemet – och som hittar nya vägar för självorganisering. Samtidigt ges det gamla systemet härbärge 

i form av att det inte är lösa nätverk som används, utan organiseringen sker med hjälp av 

föreningsformen och styrelseledamöterna utgörs av en mångfald av personer som har olika 

erfarenheter och kontaktnät. Röstånga kan ses som exempel på initiativ underifrån som formar ett 

nytt lokalt samhällssystem där medskapande står i centrum.  

5.2.2 Utmaning: Handlingskraft kontra förankring 

En utmaning i Röstånga har varit att det var många nyinflyttade som engagerade i Röstånga 

Tillsammans, vilket ledde till en svårighet att få legitimitet.  
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En del av problematiken var att många av oss var nyinflyttade: och hur har man både en 

öppenhet och transparens – som är en långsam materia – samtidigt som man gör något 

nytt och vill visa på handlingskraft. Vi gick på många minor längs den balansen. 

Föreningen bemötte detta genom stor öppenhet och transparens om att föreningens roll inte var att 

konkurrera med andra föreningar, utan komplettera som en plattform för gemensam kraft. En annan 

svårighet var att vissa kände sig överkörda när diverse projekt genomfördes. Lärdomar för Röstånga 

Tillsammans utifrån detta har varit att det behövs en balans mellan förväntningar på utvecklingen och 

resultat samt att det är lätt att ha ett önskeläge men svårt med konkretiseringen. Det går inte att ha 

alla med sig, men man måste vara transparent. Ju längre avståndet är till en handling, desto lättare är 

det att ha tankar och önskemål om den – men om man är med aktivt i en handling får fler en djupare 

förståelse.  Vikten av att i utvecklingsgruppen kontinuerligt ge tillfällen till insyn och delaktighet i 

beslut är något som är nödvändigt för att det lokala utvecklingsarbetet inte ska bli uttryck för 

särintressen (Berglund, 1998).  

5.2.3 Lokal nämnd  

Om Svågadalen som förlängd arm av offentlig sektor, men lokal förankring – om hur de främjar 

initiativ underifrån. I Svågadalen sker det genom att det finns en intresseförening samt andra 

föreningar, som kan samarbeta med nämnden. Kontinuerligt har också nämnden öppna möten där 

medborgare kan komma med synpunkter, och det går också att kontakta nämnden via mail, telefon 

och post förutom vardagskontakt med folkvalda som medborgare råkar stöta på.  

Att nämnden består av opolitiska medborgare beskrivs av platschefen som något som främjar 

transparens och samverkan:  

Nämnden har inga fastlåsta positioner, de diskuterar sig fram och när man inte behöver 

ha en dold agenda i ryggen kan man diskutera på ett friare sätt. Huvudsaken att resultatet 

blir bra.  

Svågadalsnämndens första försöksperiod (1996-2001) analyserades av forskarna Lennqvist-Lindén 

och Olsson (2001), som konstaterade att ”medborgarrollen i Svågadalen tycks ha förändrats till att bli 

mer aktiv”. Svågadalsborna hade ökat sitt engagemang i byalag och lokala föreningar under 

försöksperioden. Forskarna menade avslutningsvis att ”ur ett demokratiskt förnyelseperspektiv är den 

partiopolitiska nämnden en modell som bör prövas mer grundligt och långsiktigt”. Mer än 10 år efter 

analysen rekommenderade Demokratiutredningen försök med direktval till geografiska nämnder för 

att stimulera det demokratiska deltagandet på lokal nivå.  
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Att använda en lokal nämnd som får resurser och ansvar för den lokala utvecklingen kan beskrivas 

som ett sätt att ge härbärge till det gamla systemet (Frieze och Wheatley, 2010), eftersom nämnden i 

sig är en del av den traditionella nämndstrukturen inom kommunen. Svågadalsnämnden kan samtidigt 

ses som ett övergångsexempel mot ett nytt system, ur aspekten att det syftar till att fördjupa 

demokratin – vilket inte det gamla systemet (längre) gör. 

5.2.4 Utmaning: Lokal nämnd som traditionell struktur  

Svågadalens roll är att upprätthålla och förvalta välfärden i bygden, med ansvarsområdena 

barnomsorg och skola, äldrevård och hemtjänst, kultur och fritid samt landsbygdsutveckling. 

Nämnden har även drivit frågor så som flextrafik, drivmedelsstation, kulturfrågor, fiber mm. 

Svågadalsnämnden är med andra ord en sorts gyllene medelväg där offentlig sektor inte dragit sig 

undan, utan finns kvar – men i form av självförvaltning av medborgarna på den lokala nivån. 

Samtidigt innebär nämndens existens också en risk för passivitet – medborgarna i bygden kan 

förvänta sig att nämnden ska sköta mycket. de 

Ideella krafter måste finnas, som täcker upp det nämnden inte kan göra. Om kommunen 

skulle ha ansvar för allt som finns här i bygden, alla vallar, leder, stugor och så vidare, 

skulle vi inte kunna göra allt det med vår budget. Kommunen, eller offentlig sektor, mäktar 

inte med allt – men kan stötta ideella som vill göra insatser. Man tar udden av folks 

drivkraft om bara en nämnd ska göra allt. Det finns massor av folk med goda idéer, och 

om man säger att ’det gör nämnden’, då blir det att alla sitter på sina stugor och inte gör 

någonting. 

resonerar en i Svågadalsnämnden. Det är således av vikt såväl för en kommunorganisation som helhet 

som för en lokal nämnd att främja initiativ underifrån.  

Sammantaget finns tecken på att medborgarna som är engagerade i den lokala utvecklingen i hög 

utsträckning besitter såväl självmedvetenhet och ökad medvetenhet om det moderna samhällets 

förändringar. Denna kritiska medvetenhet är en grund i teorin om reflexiv modernisering (Beck, 1994, 

1997 och 2003), och innebär goda förutsättningar för en stark resiliensförmåga på lokalsamhällesnivå 

och samtal om hållbar utveckling. Frågan är huruvida kommunen och dess strukturer främjar 

reflexivitet och en organisation för medskapande demokrati.  

5.3 Traditionella och hämmande strukturer  

Empirin visar att samtliga kategorier av respondenter är av uppfattningen att kommuner präglas av 

traditionella och hämmande strukturer som inte främjar lokalt engagemang. 
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Lokalt engagerade medborgare i såväl Röstånga som Svågadalen beskriver det som att kommuner 

präglas av traditionella strukturer som leder till tröghet och inte tar tillvara på engagemanget:  

Det finns ingen samordning. Det kräver onödigt mycket från oss ideella. 

Kommunen vill ha befolkningstillväxt, men människor ska helst inte tycka. 

En politiker tar upp att det finns en konfliktyta mellan verksamhet som kommunen sköter och ideell 

verksamhet – att kommunen ibland ser det som hotfullt, och värnar sig själv istället för att se 

lösningar. Detta beskrivs som ett hinder för utveckling.  

Samtidigt uttrycker flera politiker i båda kommunerna en vilja att ta tillvara på engagemang:  

Vi gör vad vi kan för att understödja lokala utvecklingsgrupper. 

Vi politiker ska skapa utifrån behoven i lokalsamhällena. 

Det är lätt att sticka iväg i tankarna, men vi måste följa en budget. En utmaning är att 

fler behöver engagera sig, och en annan utmaning är budgetmedvetenhet.  

Det sista citatet visar på tillväxtnorm som en del av den traditionella och hämmande strukturen, 

kopplad till de styrformer som fokuserar på (kostnads)effektivisering (Torfing, 2012). En medborgare 

tar upp New Public Management som ett hinder för engagemang och samverkan, eftersom kommunen 

blivit en beställarorganisation och medborgare blivit kunder som förväntar sig tjänster. Samtliga dessa 

uttryck kan kopplas till att kommuner befinner sig i ett gammalt utdöende system (Wheatley och 

Frieze, 2010), kopplat till New Public Management, effektivitet och resultat – trots att politikerna 

säger sig värna civilsamhället och lokalt engagemang.  

Herlitz beskriver det som att vi är på väg in i något nytt, men är kvar i det gamla. Vi är på väg bort 

från industrialismens arenor där kommuner varit starka, till ett mer globaliserat samhälle där bygden 

och regionen blir mer centralt. Sverige har traditionellt haft ett starkt kommunalt självstyre, som 

kanske gör att många politiker fortsätter bevaka det reviret, medan andra politiker bejakar det nya – 

där det inte bara är partipolitiken som sätter agendan.  

Berglund uttrycker i intervjun att vi kanske måste lämna några styrmodeller bakom oss och skapa nya 

system och strukturer som är grundade i tillit mellan varandra och även mellan kommun och 

civilsamhälle. Hon säger också att vi måste ha kontakt med flera aktörer samtidigt. Det kan kopplas 

till idéerna om interactive governance (Torfing, 2012) och medskapande demokrati (Abrahamsson, 

2016).  
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5.3.1 Enskilda personer som möjliggörare 

”Att vara tjänsteman är ett hantverk”, säger en medborgare i Röstånga och refererar till en 

tjänsteperson som hjälpt föreningen i olika projekt. Denne tjänsteperson i sig beskriver det som att 

tjänstepersoner gynnas av förankring i platsen samt uthållighet och kontinuitet. En tjänsteperson 

måste skapa sin egen position, förklarar han. En utmaning för småkommuner kopplat till detta är att 

dessa ofta är en karriärplats där man jobbar ett tag och sedan fortsätter till en större kommun, vilket 

gör att det saknas en långsiktighet och gör det svårt att bygga upp ett ömsesidigt förtroende. Att det 

personliga engagemanget från kommunala tjänstemän är utslagsgivande i utvecklingen av ett lokalt 

klimatomställningsarbete är bland annat en slutsats som dras i en rapport från Centrum för 

kommunstrategiska studier (2014).  Goda kontakter med kommunpolitiker- och tjänstemän samt med 

andra myndigheter och organisationer har visat sig vara en framgångsfaktor för lokalt 

utvecklingsarbete (Berglund, 1998).  

Herlitz beskriver det som att det finns människor på alla nivåer som vill vara med och förändra 

samhället, och andra som inte vill utan snarare känner sig hotade och då bevakar sitt gamla revir. Det 

gäller att hitta ”vänner” på de olika nivåerna – oavsett om det handlar om politiker eller 

tjänstepersoner – som delar ens värderingar.  

Sammantaget visar det här avsnittet att det finns tecken på att makthavare inte har motiv att fördjupa 

demokratin, utan befinner sig i ett politiskt status quo präglat av ekonomisk tillväxt och 

effektivisering. (Beck, 1994, 1997 och 2003) Det finns dock enskilda individer i olika sfärer som 

utgör motkrafter och vill bidra till en fördjupad demokrati och förändrade strukturer för en mer hållbar 

utveckling.   

5.4 Organisation för innovation och samverkan 

Empirin visar att såväl medborgare i lokalsamhällen som politiker och tjänstepersoner i kommuner 

ser behov av att förändra befintliga strukturer till att bli mer tillåtande för social innovation och lokal 

självorganisering (Beck 1997; Wheatley och Frieze 2010; Laloux, 2014). Respondenternas uttryck 

om behov av att främja innovation och samverkan kan tolkas som tecken på att det befintliga systemet 

nått sin höjdpunkt.  Sammantaget visar såväl Röstånga som Svågadalen på hur nya system formas 

utifrån samhällets behov.  

Respondenter från samtliga kategorier (medborgare, politiker, tjänstepersoner) uttrycker på olika sätt 

behovet av att förändra befintliga strukturer till att bli mer tillåtande för innovation av framför allt 
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samverkansformer och lösningar på samhällsproblem.  En av de aktiva i Röstånga beskriver 

situationen så här:  

Kommuner har inte så innovativ höjd i att testa olika saker, och det hänger ofta ihop med 

finansiering, lagstiftning, tradition, och projekt och så vidare. Man vill gärna ha hängslen 

och livrem innan man drar igång, och det måste vi på något sätt komma ifrån. Vi måste 

tänka att vi till och med måste misslyckas på vägen, för att om vi ska hitta nya sätt måste 

vi prova oss fram. […] Vi måste ha resurser till att våga vara mer innovativa, både inom 

den offentliga förvaltningen men även inom civilsamhället och framför allt i hur vi ska 

samverka. Vi får inte vara rädda för att göra. 

Politikerna tar dock upp ekonomin som en begränsning för innovation. Kommunalrådet i Svalövs 

kommun uttrycker det så här: 

Det är lätt att sticka iväg i tankarna, men vi måste följa en budget. 

Detta budgetfokus kan ses som ett tecken på att kommuner fortfarande är starkt präglade av New 

Public Management och kostnadseffektivitet. (Trädgårdh, 2007) 

Samma kommunalråd gläds samtidigt åt medborgares engagemang, och understryker att innovation 

sker utifrån behov och inte sällan beroende på enskilda individers intressen:  

Utveckling och innovation som bygger på ett underifrånperspektiv är i regel det roligaste 

att arbeta med. Här ser man att utvecklingen sker i den egna individens behov. Långt i 

från alla gånger ett sådant initiativ skulle kommit från redan etablerade politiker. 

Exemplen kan bli oändliga utifrån allt engagemang som sker, men grunden i dom alla är 

att det finns ett genuint intresse. 

Landsbygdsstrategen i Hudiksvalls kommun resonerar kring ideellas förutsättningar och kommunens 

potentiella roll i att stödja civilsamhället: 

Jag tror att vi just nu befinner oss, inte minst tack vare den digitala revolutionen, i ett 

paradigmskifte där vi ändrar saker och ting i grunden. Det är bara det att hela 

föreningslivet är inlåst i ett ekonomiskt system, man måste söka bidrag, ha 

organisationsnummer, och så vidare. Tittar man på föreningslivet är det beroende av 

eldsjälar, och eldsjälars engagemang varierar över tid av naturliga skäl – det händer 

olika saker i livet som gör att man inte hinner vara engagerad, eller så har man bränt ut 

sig i båda ändar vilket inte är ovanligt. Föreningar kommer och går i förmåga att 

leverera. Samtidigt har det offentliga de sista 20 åren, som tog över mycket av 
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verksamheten från föreningarna som bildades för 100 år sedan […börjat] abdikera från 

sådant som det offentliga gjort, och förväntar sig att det ideella tar över. Men det ideella 

varierar över tid, och det är ingen bra partner för en kommun – för så snabbrörlig är inte 

kommunen […] Så det ligger i kommunens egenintresse att amplituden eller variationen 

är så liten som möjligt. Vi måste hjälpa föreningarna att minska svängningarnas storlek, 

det skulle gynna oss. 

Respondenternas uttryck om behov av att främja social innovation och att samverka mer kan tolkas 

som tecken på att det befintliga systemet nått sin höjdpunkt. Social Innovation Skåne har gjort en 

svensk översättning av Two Loops-modellen som tagits fram av Wheatley och Frieze (2010) vid 

Berkanainstitutet, en amerikansk ideell organisation som bildades år 1991 och har till syfte att främja 

resilienta lokalsamhällen. 

 

Figur 7: Two Loops-modellen som beskriver systemförändring översatt till svenska av Social Innovation Skåne/Maria 

Kullberg 2017 

 

SKL beskriver i sitt positionspapper Civilsamhället som utvecklingskraft (2017) att kommuners, 

landstings och regioners förhållningssätt och aktiva insatser spelar en avgörande roll för att stärka 

civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner. SKL efterlyser därför 

en nationell arena för möten och utvecklingsarbete där kommuners, landstings och regioners 

systematiska arbeten med samverkan och modeller för långsiktigt hållbara relationer med 

civilsamhället kan utvecklas och prövas. Vidare menar SKL att staten bör möjliggöra för kommuner 

och landsting/regioner att utveckla fler samarbetsmodeller med civilsamhällets ideella och idéburna 
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organisationer på annat sätt än genom upphandling. SKL tar upp flera verktyg och modeller för 

kommuner och offentlig sektor att använda för att stärka samverkan med civilsamhället. Däribland 

finns:  

Idéburet-Offentligt Partnerskap (IOP), vilket är en samverkansmodell mellan offentlig sektor och 

idéburen sektor. SKL menar att staten genom relevanta myndigheter bör uppmuntra och underlätta 

tillkomsten av överenskommelser om partnerskapssamverkan i form av t.ex. IOP samt att staten bör 

tillse att relevanta myndigheter utvecklar en praxis att ingå i t.ex. IOP tillsammans med 

kommuner/landsting/regioner och det civila samhällets organisationer.  

Överenskommelser på lokal (kommunal) och regional nivå, vilket åsyftar ett dokument som tagits 

fram tillsammans och med utgångspunkt i lokala/regionala behov och frågor som deltagande parter 

identifierar (SKL, 2014). SKL ser mycket positivt på framväxten av en mångfald samverkansmodeller 

där lokala och regionala överenskommelser ingår. SKL ser lokala och regionala dialoger och större 

samverkansprocesser som ett första samverkansmönster för att få till stånd samverkansplattformar/ 

principöverenskommelser för långsiktigt hållbar samverkan.  

Medborgarbudget är ett sätt att besluta om en kommuns budgetprioritering utifrån input från 

medborgare. SKL (2012) redogör för att i de medborgarbudgetprocesser som skett i Sverige så har 

förde förtroendevalda beslutat om storleken på resurserna och ofta utlovat att följa medborgarnas 

förslag till prioriteringar. Syftet har varit att dialog ska skapas mellan grupper av medborgare och inte 

bara mellan den enskilda gruppen och kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

Därutöver finns exempelvis verktyget Lokalekonomisk analys, LEA. Lokalekonomisk analys består 

av statistik från SCB:s många register för utvalda geografiska områden, och ger en uppfattning av 

förutsättningarna som lokalsamhället erbjuder i form av en statistisk bild av invånare, aktörer och 

aktiviteter. En LEA fungerar som underlag för att fatta beslut eller dra välgrundade slutsatser och 

Figur 8: Illustration som jämför medborgarbudget med traditionellt deltagande, SKL 2012 
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används företrädesvis av lokala utvecklingsgrupper som en grund för bygdens fortsatta utveckling. I 

en rapport från Centrum för kommunstrategiska studier från 2015 (Hultman) dras slutsatsen att LEA 

är värdefullt, ger överblick och sammanfattar bygdens tillgångar, uppvärderar lokal kunskap och 

sätter igång utvecklingsprocesser, höjer kompetensnivån på landsbygden, billigt verktyg för att skapa 

utveckling.  

Herlitz berättar att hon tagit fram en handbok för grön lokal ekonomisk analys, där den ursprungliga 

analysen tillförs kartläggning och analys av naturresurser samt integrerar generella energi- och 

klimatfrågor. Herlitz menar att lokalekonomiska analyser är ett sätt att komma åt 

samhällsförändring ”baklänges” ur den meningen att många myndigheter och delar av offentlig sektor 

är intresserade av lokalekonomisk analys, men inte lika intresserade av demokrati och 

lokalsamhällesnivån. Genom att använda lokalekonomisk analys kommer man dock automatiskt in 

på organiserings- och demokratifrågor.  Det kan beskrivas som att LEA är ett sätt att använda 

makthavares fokus på tillväxt och ekonomi som en ingång för att faktiskt komma åt frågor om 

fördjupad demokrati.  

5.5 Kapitelsammanfattning 

Lokalsamhällenas sätt att agera är tecken på en sorts subpolitik där det lokala civilsamhället formar 

samhället underifrån, med utgångspunkt i att utveckla platsen. Empirin visar att såväl Röstånga som 

Svågadalen kan ses som exempel på hur nya system formas underifrån utifrån samhällets behov. 

Medborgare engagerar sig på grund av en urban norm och tillväxtnorm, som gör att offentlig sektor 

drar sig undan från landsbygdsområden för att prioritera centralortsområden. Det leder till att 

medborgare i lokalsamhällen på landsbygd engagerar sig för att de måste, och tack vare en 

platsgemenskap där tillit och sammanhållning kan frodas. Det skulle kunna beskrivas som en rural 

norm, där social innovation och samverkan är en del av dess själva natur. Dessa faktorer är 

grundläggande för att kunna reflektera över samhällsutvecklingen och ställa om till ett mer hållbart 

samhälle. Samtidigt som lokalsamhällena förändras ter sig offentlig sektor tämligen oförändrad, med 

organisationsstrukturer som snarast hämmar reflektion och kollektivt lärande samt inte tar tillvara på 

det lokala civilsamhället.  

Kommunerna präglas av traditionella och hämmande strukturer som motverkar initiativ underifrån. 

Det skulle dock vara möjligt för kommunerna att införa en organisation som främjar lokalt 

engagemang och bidrar till en medskapande demokrati. En risk med att formalisera 

lokalsamhällenivån är om kommunen till exempel inför strukturer som tvingar utvecklingsgruppen 

eller lokalsamhället att utgå från målstyrda strategier och arbetssätt för att effektivt uppnå resultat. 
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Då riskerar tillfällena för spontana aktiviteter att minska, och utvecklingsgruppen kan bli mindre 

lyhörd för medborgarna. 

En organisation för mer interactive governance och medskapande demokrati där samtal om en framtid 

präglad av hållbar utveckling kan föras och handlingar genomföras kräver således att lokalsamhällena 

får både makt och ansvar för den lokala utvecklingen, utan allt för mycket styrning. Mer om detta i 

slutsats och slutdiskussion.  
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6. SLUTSATS OCH SLUTDISKUSSION 

I det här kapitlet svarar jag sammanfattande på forskningsfrågorna och redogör för slutsatser samt för 

en kort slutdiskussion. Forskningsfrågorna var: 

 Vad motiverar medborgare att engagera sig i den lokala utvecklingen och hur sker den lokala 

organiseringen?   

 Vad kan i en kommun främja respektive motverka initiativ underifrån?  

 Vad visar empirin i förhållande till makt och ansvar för samhällsutveckling?  

Medborgare i fallstudierna engagerar sig på grund av urban norm och tillväxtnorm som inneburit att 

offentlig sektor dragit sig undan från landsbygdsområden. Detta beror på dominerande styrformer 

och tankesätt som prioriterat effektiviseringar på bekostnad av demokrati och jämlikhet. Medborgarna 

i lokalsamhällena på landsbygd har känt ett behov av att ta kommando över den lokala utvecklingen 

för att säkra en hållbar utveckling av platsen. Tack vare en platsgemenskap präglad av tillit och social 

sammanhållning har det funnits goda förutsättningar att organisera lokalsamhället, en organisering 

som i sig är exempel på social innovation och samverkan och som även främjar detsamma.  I Röstånga 

kompletterar den ideella plattformsföreningen och det lokala utvecklingsaktiebolaget varandra. I 

Svågadalen har medborgarna lokalt fått makt och ansvar för en stor del av bygdens utveckling tack 

vare den geografiska nämnden som en del av kommunens ordinarie nämndsystem.  

För att främja initiativ underifrån och en utveckling ledd av lokalt engagerade skulle en kommun 

kunna införa lokala och geografiska nämnder med partiopolitiska direktvalda ledamöter, liksom i 

Svågadalen. En kommun skulle också kunna underlätta för självorganisering på det sätt som skett i 

Röstånga, genom att bland annat vara öppna för nya typer av samverkan. Det är viktigt att en kommun 

inte inför allt för strikt regelstyrning, utan faktiskt ger både makt och ansvar åt den lokala 

samhällsnivån – en balansgång mellan att formalisera men samtidigt inte hämma initiativ. 

Lokalsamhället i sig behöver kontinuerligt arbeta på att medborgarna där får insyn och tillfällen till 

beslut, för att det verkligen ska bidra till en medskapande demokrati.  

Makt och ansvar för en hållbar samhällsutveckling delas av oss alla, men fallstudierna visar att 

lokalsamhällen kan ta täten i omställningsarbetet. Organisering på lokala samhällsnivåer kan ses som 

en sorts subpolitik, som visar på självorganisering som ett sätt att bemöta upplevelsen av att det gamla 

systemet inte förmår hantera förändringar i tillräckligt hög takt och i tillräckligt demokratiska former. 

Att främja hållbar utveckling implicerar att ta tillvara på det lokala engagemanget, genom ökad 
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jämlikhet och fördjupad demokrati på olika plan genom nya organisationsformer och ledarskap för 

hållbar utveckling.  

Slutdiskussion 

Om offentlig sektor omstrukturerar sin organisation till att kunna ta tillvara på initiativen underifrån 

så kan övergången till ett nytt system ske där både det tidigare och det nya systemets fördelar tas 

tillvara. Att få till en samhällsorganisation med tillåtande strukturer och medskapande 

samverkansformer är relevant oavsett plats, men det är kanske framför allt brådskande att sådant 

arbete sker på landsbygd – eftersom det skulle blidka såväl problem på landsbygd (nedläggning av 

service, avfolkning, åldrande befolkning, mm) och problem i stad (segregation, bostadsbrist mm). 

Lokalsamhällena på landsbygd visar tecken på särskilt god potential för omställning genom social 

hållbarhet och social innovation tack vare dess avgränsade yta och närhet mellan medborgare – vilket 

gör det till en lämplig arena att testa nya samverkansformer.  

En utmaning med att lokalsamhällen tar initiativ och tar ansvar för sin lokala utveckling är jämlikhet. 

Ska en orts levnadskraft enbart bero på vilka som råkar bo där och deras förmåga att samverka, eller 

kan offentlig sektor bidra på något sätt? Makthavarna i en kommun skulle sonika på olika sätt kunna 

ge resurser och ansvar till den lokala samhällsnivån, vilket skulle främja hållbar utveckling. Genom 

att satsa på lokalt ledarskap i lokalsamhällena skapas också förutsättningar för lokal handling, vilket 

främjar reflektion och utvecklad förståelse. Det skulle tänkas vara ett hållbart system i och med att 

medborgarna är förankrade på orten, där finns samhörighet och långsiktighet. 

Lokalsamhällesinvånarna kan förmodas vara genuint intresserade av platsen där man bor och verkar 

samt vilja bo kvar på orten länge, till skillnad från risken med tjänstepersoner som arbetar några år 

och sedan byter plats samt politiker som är mandatperiodsberoende. 

Politiker är ytterst beslutsfattare i det nuvarande samhällssystemet och politiker på kommunal nivå 

har möjlighet att som samhällsledare gå före i att frambringa organisationsformer som tar tillvara på 

lokalt engagemang, i syfte att främja jämlikhet, demokrati och hållbar utveckling. Något av det 

viktigaste kommuner kan göra är att ta tillvara på lokalt engagemang och även främja det. Ett mer 

jämlikt samhälle kräver att politiker faktiskt vill ha det och med fördel agerar för att skapa ett sorts 

nytt samhällskontrakt, där det ingår att samtala med alla intressenter om vilket samhälle och framtid 

vi vill ha. Det krävs mod hos politiker att initiera ett sådant förändringsarbete. 

Tillsvidare, om inte makthavare vill och förmår fördjupa demokratin och öka jämlikheten kanske den 

rurala normen som framträder i fallstudierna kan fungera som inspiration för medborgare på platser 

som vill stärka samverkan, sammanhållning och främja social innovation för en hållbar utveckling.  
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Gällande vidare forskning är just makthavares inställningar och föreställningar något som skulle 

behöva undersökas. Generellt är det nödvändigt med tvärdisciplinär forskning kring exempelvis 

demokrati, ekonomi, miljö, organisation, folkhälsa för att belysa olika aspekter kring hållbar 

utveckling och lokalt engagemang. 
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BILAGA 1 – Intervjuguide 
 

Medborgare 

Intervjufråga Följdfrågor 

Berätta hur du är engagerad i den lokala utvecklingen?  

Vad motiverar dig att engagera dig i den lokala 

utvecklingen?   

 

Ge exempel på vad du vill förändra och vad du vill 

uppnå genom ditt engagemang.  

 

Hur långt sträcker sig ert engagemang – var går gränsen?  

Vilka aktörer är viktiga för lokal utveckling?  

 

På vilket sätt är politiker viktiga? 

 

På vilket sätt är tjänstemän viktiga?   

Har ni kontakt/utbyte med några andra 

utvecklingsgrupper inom kommunen eller annanstans? 

Om ja: Vad bidrar det till? 

 

Om nej: Varför? (Hinner inte? Ser inte vinster?)  

Vilka möjligheter och hinder finns det för att bedriva 

lokalt ledd utveckling? 

Har ni några exempel på stunder då det varit svårt att 

genomföra något, vad är det då som varit svårt?  

Vilket värde ser ni att utveckling ledd lokalt underifrån 

har? 

 

Om bra, vad gör du för att underlätta?  

 

Om nej, förklara hur ni tänker kring det?  

 

Ser ni att det kan främja ekonomisk utveckling? 

 

Ser ni att det kan främja social utveckling? 

 

Ser ni att det kan främja miljömässig utveckling? 

 

Hur skulle ni beskriva ideellt 

engagerades/civilsamhällets roll i 

samhällsutvecklingen generellt?  

 

Hur ser det ut i er kommun – upplever ni att 

civilsamhället spelar samma roll i centralorten/övriga 

orter?  

 

Tror ni engagemanget är likadant oberoende var man bor 

om ni tänker stad/land?  

 

Hur kompletterar civilsamhälle och näringsliv varandra?   

 

Hur ser ni på civilsamhällets roll som: 

a) röstbärare för olika grupper av människor 

b) som leverantörer av olika tjänster till medlemmar och 

samhälle 

c) som innovatörer av nytänkande lösningar på 

samhälleliga och organisatoriska utmaningar 

 

Politiker 

Intervjufråga Följdfrågor 

Berätta om medborgares engagemang i den lokala 

utvecklingen runtom i kommunen? 

 

 

Vad tror ni att det lokala engagemanget grundar sig på?  
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Pågår något arbete för att underlätta lokalt 

engagemang? 

Ja: vilken typ/hur? 

 

Nej: Hur resonerar ni kring det? 

 

Finns det någon samordning av lokal utveckling i 

kommunen? Om ja, hur ser det ut?   

Hur ser ni på kommunens ansvar att skapa goda 

förutsättningar för utveckling i hela kommunen?  

(Finns ett sådant ansvar? Hur skapar man 

förutsättningar?)  

 

 

”Avgörande för utvecklingen av ett landsbygdsområde 

är i vilken utsträckning det finns pendlingsmöjligheter 

till arbetsmarknader, en god miljö, tillgång till 

välfärdstjänster, samt en befolkning med intresse för att 

ta kontroll över de lokala resurserna” Gunnel Forsberg 

2005 

  

Vilka aktörer är viktiga för lokal utveckling?  

 

På vilket sätt är politiker viktiga? 

 

På vilket sätt är tjänstemän viktiga?   

 

På vilket sätt är invånarna viktiga? 

Vilka möjligheter och hinder finns det för att bedriva 

lokalt ledd utveckling? 

Har ni några exempel på stunder då det varit svårt att 

genomföra något, vad är det då som varit svårt?  

Ser du något att utveckling ledd lokalt underifrån har 

något värde? Om ja, beskriv.  

 

Om bra, vad gör du för att underlätta?  

 

Om nej, förklara hur ni tänker kring det?  

 

Ser ni att det kan främja ekonomisk utveckling? 

 

Ser ni att det kan främja social utveckling? 

 

Ser ni att det kan främja miljömässig utveckling? 

 

  

   

Hur skulle ni beskriva ideellt 

engagerades/civilsamhällets roll i 

samhällsutvecklingen generellt?  

 

Hur ser det ut i er kommun – upplever ni att 

civilsamhället spelar samma roll i centralorten/övriga 

orter?  

 

Tror ni engagemanget är likadant oberoende var man bor 

om ni tänker stad/land?  

 

Hur kompletterar civilsamhälle och näringsliv varandra?   

 

 

Hur ser ni på civilsamhällets roll som: 

a) röstbärare för olika grupper av människor 

b) som leverantörer av olika tjänster till medlemmar och 

samhälle 

c) som innovatörer av nytänkande lösningar på 

samhälleliga och organisatoriska utmaningar 
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Hur ser ni på det offentligas och privatas roll? Hur ser 

ni på att samarbeta med aktörer från privat sektor och 

civilsamhället? 

 

Bakgrund: Bredbandsutbyggnad ställer förväntningar på 

civilsamhället.  

 

 

 

Tjänstemän 

Intervjufråga Följdfrågor 

Berätta om medborgares engagemang i den lokala 

utvecklingen? 

 

 

Pågår något arbete för att underlätta lokalt 

engagemang? Om ja, beskriv arbetet.  

Ja: vilken typ/hur? 

 

Nej: Hur resonerar ni kring det? 

   

Vilka möjligheter och hinder finns det för att bedriva 

lokalt ledd utveckling? 

Har ni några exempel på stunder då det varit svårt att 

genomföra något, vad är det då som varit svårt?  

Ser du något att utveckling ledd lokalt underifrån har 

något värde? Om ja, beskriv.  

 

Om bra, vad gör du för att underlätta?  

 

Om nej, förklara hur ni tänker kring det? 

 

Ser ni att det kan främja ekonomisk utveckling? 

 

Ser ni att det kan främja social utveckling? 

 

Ser ni att det kan främja miljömässig utveckling? 

 

Har du något exempel där lokalt engagemang haft 

positiva och/eller negativa konsekvenser på olika 

sätt?  

 

 

Vilka aktörer är viktiga för lokal utveckling?  

 

På vilket sätt är politiker viktiga? 

 

På vilket sätt är tjänstemän viktiga?   

Vad tror du att det lokala engagemanget grundar sig 

på?  

 

 

   

Hur skulle du beskriva ideellt 

engagerades/civilsamhällets roll i 

samhällsutvecklingen?  

 

Hur ser det ut i er kommun – upplever ni att civilsamhället 

spelar samma roll i centralorten/övriga orter?  

 

Tror ni engagemanget är likadant oberoende var man bor 

om ni tänker stad/land?  

 

Hur kompletterar civilsamhälle och näringsliv varandra?  

 

 Hur ser ni på civilsamhällets roll som: 

a) röstbärare för olika grupper av människor 

b) som leverantörer av olika tjänster till medlemmar och 

samhälle 

c) som innovatörer av nytänkande lösningar på 

samhälleliga och organisatoriska utmaningar 
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Hur skulle du beskriva det offentligas och privatas 

roll i samhällsutvecklingen? Hur ser ni på att 

samarbeta med aktörer från privat sektor och 

civilsamhället? 

 

Bakgrund: Bredbandsutbyggnad ställer förväntningar på 

civilsamhället.  
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BILAGA 2 – Intervjuguide 

Först – kort sammanfattning av uppsatsens analysdel.  

 

- Hur ser du på analysen, utifrån din erfarenhet från Hela Sverige? 

- Vad är de största samhällsutmaningarna utifrån ditt perspektiv? 

- Vad är de största möjligheterna med lokalt engagemang?  

- Vad är hinder för och möjliga vägar för lokalt engagemang? 


