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Förord
Den här studien är ett resultat av ett projekt vid CKS som utvecklats i samver-
kan med Tillväxtverket och programmet ”Stärkt lokal attraktionskraft”. Syftet 
med programmet är att stödja lokal utveckling. De tio kommuner som stude-
ras ha varit delaktiga i programmet och dessa är mindre eller mellanstora 
kommuner som i huvudsak är lokaliserade utanför urbana centra. Ramen för 
rapporten är därmed ett uttryck för en sedan flera decennier tillbaka pågående 
trend som innebär en övergång från regional fördelningspolitik till regionali-
serad tillväxtpolitik. I denna rapport med kommunerna i fokus illustreras hur 
tillväxtpolitiken decentraliseras till den lokala skalan.

Författarna reflektioner över hur de studerade kommunerna ser på upp- 
draget att stärka attraktionskraft och utveckling är ett viktigt bidrag till 
diskussionen om det lokala utvecklingsuppdraget och om hur man väljer att 
genomföra detta. Dessa diskussioner handlar om kommunens externa rela-
tioner med andra samhällsaktörer och hur sådan styrning via externa nätverk 
har förutsättningar för att hantera pluralism. 

Från CKS sida ser vi att det är av stort värde att få följa statliga program 
riktade till kommunerna. Detta ger oss intressanta perspektiv på kommun-
strategiska frågor – som i denna rapport syftar på frågan om lokal utveckling. 
Därför är vi tacksamma för visat förtroende från Tillväxtverket att studera 
pilotkommunerna inom deras program ”Stärkt lokal attraktionskraft”

Brita Hermelin
Vetenskaplig ledare, Centrum för kommunstrategiska studier.
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Sammanfattning
Under de senaste decennierna har statens möjligheter att med reformpro-
gram genomdriva omfattande och politiska motiverade samhällsförändringar 
ifrågasatts allt mer. Det har sagts att staten varken kan eller bör försöka styra 
samhällsutvecklingen uppifrån. Inte minst gäller detta inom det regional-
politiska fältet.

Mot bakgrund av detta har Sveriges kommuner kommit att spela en allt 
viktigare roll i arbetet med att skapa tillväxt och utveckling i hela landet. 
Demografiska och ekonomiska strukturförändringar i kombination med 
föreställningar om att platser konkurrerar med varandra om invånare, 
besökare och investerare har också varit avgörande faktorer för kommunernas 
ökade intresse för lokala utvecklingsfrågor. Men hur bedrivs egentligen lokalt 
utvecklingsarbete i svenska kommuner? 

Syftet med denna rapport är att bidra med en ökad förståelse för hur 
svenska kommuner arbetar med lokal utveckling. Rapporten bygger på en 
studie där vi intervjuat 34 kommunala företrädare om hur de ser på det lokala 
utvecklingsarbete som bedrivs i deras respektive kommuner. I vår analys 
har vi intresserat oss för hur frågor om lokal utveckling och attraktionskraft 
hanteras på kommunal strategisk nivå, i synnerhet i relation till andra lokala 
aktörer. 

Rapporten slår fast att många informanter uppehåller sig kring två 
specifika teman; dels de målbilder som finns för kommunens arbete med 
lokal utveckling, dels kommunens övergripande strategier för genomförande 
av lokalt utvecklingsarbete. Genom att sortera intervjupersonernas utsagor 
utifrån dessa två teman kan vi se att det finns en stark uppfattning om att 
kommunerna har för otydliga målbilder för det lokala utvecklingsarbetet. 
Dessutom menar intervjupersonerna att kommunen arbetar för enskilt i 
arbetet med att genomföra lokala utvecklingsinsatser. Istället efterfrågar de 
kommunala företrädare vi intervjuat tydligare och mer enhetliga målbilder för 
lokalsamhällets utveckling på lång sikt. Förutom det menar de vi intervjuat att 
kommunen även måste utveckla strategier för att genomföra dessa målbilder i 
interaktion med medborgarna, föreningslivet och det lokala näringslivet.  

Den viljeriktning som studiens intervjupersoner visar på ser vi som ett ut-
tryck för ett ständigt sökande efter effektivare och mer legitima sätt att arbeta 
med lokal utveckling. Vi ser dock att det kan finnas skäl till att vara kritisk mot 
idén om att en enhetlig målbild kan diskuteras fram i bred överenskommelse 
och genomföras i interaktion mellan kommun, medborgare, förenings-liv och 
näringsliv. Det kan vara ett förenklat sätt att se på demokratiskt beslutsfattande. 
Vidare har det påpekats att den typen av beslutsprocesser och styrning inte 
sällan gynnar redan resursstarka parter och försvårar ansvars-utkrävande. 
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1. Inledning
Vad är det som gör att en plats uppfattas som intressant och attraktiv? Och 
vad kan lokala aktörer göra för att en plats ska bli mer intressant och attraktiv 
i medborgarnas och omvärldens ögon? Frågor som dessa har sysselsatt forskare 
från en rad olika discipliner i decennier. Intresset för dessa frågor bottnar till stor 
del i föreställningen om att platser konkurrerar med varandra om investeringar, 
besökare och inflyttare, och att man på varje plats behöver utveckla metoder och 
verktyg för att stärka den egna platsens attraktionskraft, och förmåga att hävda 
sig i konkurrensen.

Syftet med denna rapport är att bidra med en ökad förståelse för hur 
svenska kommuner arbetar med lokal utveckling. Vi vill göra det genom att 
systematiskt beskriva och problematisera hur kommunala företrädare själva 
beskriver det lokala utvecklingsarbete som bedrivs samt sina möjligheter att 
arbeta med lokal utveckling. Rapporten bygger på en studie där vi intervjuat 
34 kommunala företrädare om hur de ser på det lokala utvecklingsarbete som 
bedrivs i deras respektive kommuner. I intervjuerna har svarsalternativen 
lämnats öppna vilket gett informanterna mycket utrymme att själva reflektera 
utifrån det övergripande temat – lokal utvecklingspolitik. Vi har ställt frågor 
om hur lokal utveckling och attraktionskraft hanteras på kommunal strategisk 
nivå, i synnerhet i relation till andra lokala aktörer. 

I vår analys av intervjumaterialet har vi konstaterat att många informanter 
uppehåller sig kring två specifika teman; dels de målbilder som finns för kom-
munens arbete med lokal utveckling, dels kommunens övergripande strategier 
för genomförande av lokalt utvecklingsarbete. Vi menar att vi kan identifiera 
fyra olika ideal och/eller praktiker för hur de lokala utvecklingspolitiska målen 
formuleras och för hur denna politik sedan genomförs. I vår analys drar vi 
slutsatsen att legitimitet för den lokala utvecklingspolitiken skapas på olika 
sätt, beroende på hur mål formuleras och hur politiken genomförs. 

I texten som följer beskriver vi i kapitel två det styrningslandskap som 
de undersökta kommunerna befinner sig i. Här lyfter vi fram hur hierarkiska 
och auktoritativa styrmekanismer gradvis och delvis kommit att ersättas och 
kompletteras av andra former av samhällsstyrning – där nätverksstyrning och 
nya mjuka styrmedel blivit allt viktigare. Denna förändring beskrivs i en om-
fattande styrningslitteratur som en förändring från ”government” till ”govern-
ance”. Vi beskriver också hur det inom EU, under de senaste decennierna, vuxit 
fram ett nytt sätt att se på lokal och regional utveckling. Kortfattat innebär 
det nya utvecklingsparadigmet att kraven skärps på att varje plats eller region 
själv ska sörja för sin egen utveckling. Ett allt större fokus riktas också mot de 
så kallat mjuka utvecklingsfaktorerna - såsom tillit och förmåga till samarbete 
och innovation. Detta utvecklingsparadigm har sitt ursprung i politiska prio-
riteringar på EU-nivå, och har format utvecklingspolitiken på lokal, regional 
och nationell nivå inom hela den Europeiska Unionen. Vi resonerar också, 
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kortfattat kring begreppet legitimitet, och kring hur legitimitet kan skapas 
för lokala utvecklingspolitiska insatser. I kapitel tre beskriver vi vår metod 
och vårt urval. I kapitel fyra beskriver vi resultatet av vår undersökning. Här 
reflekterar vi kring vad olika mål- och genomförandepraktiker, samt mål- och 
genomförandeideal har för betydelse ur ett legitimitetsperspektiv. Det inne-
bär att vi intresserar oss för hur politisk legitimitet genereras när den lokala 
utvecklingspolitikens mål formuleras, och när den genomförs. I kapitel fem 
för vi ett sammanfattande resonemang om resultatet, och om vad det kan 
betyda för kommunala företrädares möjligheter att arbeta med att stärka den 
lokala attraktionskraften i olika avseenden. 
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2. Kommunernas styrnings- och  
idémässiga landskap
I den här rapporten beskriver vi hur kommunala företrädare ser på hur frågor 
om lokal utveckling och attraktionskraft hanteras på strategisk nivå i den egna 
organisationen, och i relation till andra lokala aktörer. För att kunna sätta de 
kommunala företrädarnas utsagor i ett större sammanhang beskriver vi först 
det styrningslandskap som dessa företrädare rör sig i. Därefter beskriver vi de 
idéer om lokal utveckling som dominerat debatten under de senaste decen-
nierna. De vi intervjuat verkar i ett sammanhang där många olika aktörer 
deltar i styrningen av samhället där det inte är alldeles självklart vilken roll 
offentliga aktörer ska ha. De verkar också i en tid då den lokala utvecklings-
politiken präglas av en idé om att platser konkurrerar med varandra, och 
att lokala aktörer tillsammans ska utveckla metoder för att stärka platsens 
attraktionskraft. Vi tror att dessa sammanhang är viktiga att känna till för att 
kunna få en kritisk förståelse för hur de intervjuade själva beskriver det lokala 
utvecklingsarbete som bedrivs i respektive kommun samt de intervjuades 
bilder av hur det arbetet borde förändras. I slutet av detta kapitel resonerar vi 
kring hur den lokala utvecklingspolitiken kan bli eller uppfattas som legitim 
av de som formulerar och genomför den, och av andra aktörer i lokalsamhället.

2.1 Mot interaktiv samhällsstyrning
Flera omständigheter har betydelse för hur kommuner styrs idag. En om-
fattande urbanisering har skapat nya demografiska, ekonomiska och sociala 
förhållanden inom Europas länder och regioner (Denters och Lewrence 2005). 
Urbaniseringen har skapat nya typer av utmaningar som till delar har krävt 
förnyade former av samhällsstyrning. En tilltagande internationalisering och 
globalisering har samtidigt skapat ömsesidiga beroendeförhållanden mellan 
världens länder och regioner (Denters och Lewrence 2005; Sundström och 
Pierre 2009).  Europeiseringen har vidare inneburit att policies på EU-nivå 
fått en allt större betydelse för hur politik formas på nationell, regional och 
lokal nivå inom unionen. Samtidigt har många stater inom EU avyttrat makt 
och ansvar nedåt till lokala och regionala institutioner. Denna ”federalisering” 
(citationstecken i original) – som Montin och Hedlund kallar det – är dock 
inte nödvändigtvis ett resultat av en förstärk-ning av de lokala och regionala 
styrnivåerna. Istället är det ett resultat av en annan politisk organisering, där 
politik i högre utsträckning ”initieras, beslutas, och genomförs lokalt” (Montin 
och Hedlund 2009). 

Sammantaget har dessa förändringsprocesser gjort att många bedömare 
dragit slutsatsen att staten dragit sig tillbaka och blivit mindre viktig. Frågan 
om den svenska statens tillbakadragande har diskuterats av bland andra 
Rothstein och Vahlne Westerhäll (2005a). De menar att den svenska staten 
under perioden 1930-1970 kännetecknades av en politisk kultur som byggde 
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på en tilltro till att vetenskap och politiska beslut kan föras samman i statliga 
reformprogram som har till uppgift att hantera eller lösa ideologiskt mo-
tiverade samhällsproblem. De menar också att det under denna period fanns 
en tro på att staten verkligen var utrustad med alla de verktyg som behövs 
för att reformprogrammen skulle ge önskad effekt. Rothstein och Vahlne 
Westerhäll menar att denna bild av den svenska staten och dess styrkapacitet 
kan ifrågasättas på både empirisk och normativ grund (2005b). De menar 
därför att det är angeläget att undersöka huruvida de förändringar som ägt 
rum verkligen inneburit den starka statens fall (Ibid).

Under 1980-talet började vi i Sverige se konturerna av det som den svenska 
statsvetaren Stig Montin (2006) har kallat för den tredje generationens poli-
tikområde. Detta innebär att staten började arbeta med en rad nya frågor, som 
inte tidigare fått någon större politisk uppmärksamhet. Exempel på sådana 
frågor är hållbarhet, skydd till våldsutsatta kvinnor, folkhälsa, klimat och miljö 
(Montin och Hedlund 2009: 18). För kunna hantera omgivningens krav på 
samhällsstyrning inom såväl ”gamla” som ”nya” politiska frågor blev det nöd-
vändigt för staten att hitta nya sätt att styra på. Inom den tredje generationens 
politikområde blev det tydligt att staten inte kunde styra ensam, eller på av- 
stånd från de som skulle styras. Som ett svar på denna styrningsproblematik 
växte nya former av nätverksstyrning och interaktiv samhällsstyrning fram 
(Montin och Hedlund 2009).  Detta bidrog till att ett nytt styrningslandskap 
växte fram - på lokal, regional och nationell nivå - i Sverige och i andra delar 
av EU. Hierarkiska styrformer kom gradvis att ersättas och kompletteras av 
olika former av interaktiv nätverksstyrning, där fler aktörer deltar i styrningen 
av samhället, och där det ibland är oklart vem som sätter agendan och vem 
som har ansvar för att beslut implementeras. Denna förändring beskrivs i 
styrningslitteraturen som ett skifte från ”government” till ”governance”.  

Under 1990-talets början utvecklades nya teorier och begrepp för att förstå 
det nya styrningslandskapet.  Denna litteratur kom i efterhand att beskrivas 
som den moderna governanceforskningen (Sorensen och Torfing 2006). 
Samtidigt menar flera forskare (Pierre 2009; Sundström och Pierre 2009) 
att det inte är frågan om något skifte från det ena styrsättet till det andra. 
Traditionella hierarkiska styrstrukturer lever kvar parallellt med den inter-
aktiva samhällsstyrningen. Inom vissa politikområden – tredje generationens 
politikområde – är interaktiv styrning mer framträdande än inom andra (se 
exempel i Hedlund och Montin 2009; Pierre och Sundström 2009). Den 
lokala utvecklingspolitiken, som står i fokus i vår undersökning, är ett exem-
pel på ett politikområde där den interaktiva styrningen haft stort genomslag.

 Denters menar att styrningslitteraturen har genomgått ett generationsskifte 
(Denters 2011). Fokus i den internationella litteraturen handlar enligt Denters 
inte längre om huruvida det skett en förskjutning från government till govern-
ance så som vi beskrivit ovan. Istället är det numera allmänt vedertaget att en 
sådan förskjutning ägt rum, och forskningens fokus riktas nu istället mot de 
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nya styrformernas omfattning och vilka konsekvenser det har på olika områden. 
En europeisk jämförande studie slår fast att de nordiska kommunerna 

genomgått en gradvis snarare än plötslig förskjutning mot governance (Rose 
och Ståhlberg 2005). För nordiska kommuner har det bland annat betytt mer 
av affärsmässigt partnerskap med det lokala näringslivet (bland annat i form 
av köp av tjänster) liksom ett närmare samarbete med föreningslivet. Detta 
har sammanfallit med att nordiska kommuner breddat sig i sina göromål. 
Från att huvudsakligen ha ägnat sig åt samhällsservice i en ganska snäv 
bemärkelse har nordiska kommuner fått ett stegrande engagemang i frågor 
som rör lokal ekonomisk utveckling (Rose och Ståhlberg 2005, se även Pers-
son 2010). I annan internationell jämförelse slås fast att svenska kommuner 
förvisso tagit betydande kliv mot en mer interaktiv samhällsstyrning, men att 
förändringarna varit måttliga i jämförelse med andra jämförbara västeuro-
peiska kommuner (Denters 2011). 

Montin använder begreppet medskaparsamhälle när han beskriver sam-
hällsutvecklingen. I medskaparsamhället, menar Montin, omprövas inte bara 
offentliga styrstrategier utan också synen på demokrati och medborgarskap 
(Montin 2006). Montin menar att det vi ser är ett förnyat, inte nytt, intresse 
för att öka medborgarnas delaktighet och deltagande i kommunal verksam-
het (Ibid). Sedan 1900-talets mitt då välfärdskommunen byggts upp och 
konsoliderats har den kommunala medborgaren betraktats först och främst 
som väljare, skattebetalare och mottagare (senare även som kund) av service 
i det som Montin kallar för en servicedemokrati (Ibid). Montin framhåller 
att kundperspektivet alltjämt spelar en viktig roll i synen på den kommunala 
medborgaren men att det kompletterats av en idé om att medborgaren också 
är en aktiv politisk varelse: en medskapare (Ibid). En medskapare beskrivs 
som delaktig och medansvarig i såväl planering som produktion av kom-
munal service. Medskaparsamhället som idé menar Montin bottnar i både 
demokrati- och effektivitetsvärden och anses ytterst öka kommunens prob-
lemlösningsförmåga i de lokala angelägenheterna. 

Sammantaget talar flera studier för att kommunala företrädare rör sig i 
ett styrningslandskap som karaktäriseras av att många olika aktörer – privata 
och offentliga – deltar i styrningen av samhället. De kommunala företrädarna 
interagerar enligt dessa redogörelser i nätverksliknande strukturer, där frågor 
om vem som har makt och ansvar inte är alldeles enkla att svara på. Detta är 
förhållanden som påverkar många politikområden på lokal och kommunal 
nivå. På det område som vi studerar här – den lokala utvecklingens politik och 
praktik – är denna påverkan särskilt tydlig. Som vi visar nedan har den lokala 
och regionala utvecklingspolitiken i ett par decennier präglats av en idé om 
att privata och offentliga aktörer bör gå samman och tillsammans utveckla 
strategier som kan stärka och stimulera utvecklingen på en plats.  
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2.2 Ett nytt sätt att se på lokal och regional utveckling
Länge utgick diskussionen om lokal och regional utveckling ifrån en idé om 
att staten har både möjlighet och skyldighet att utjämna skillnader i välstånd 
mellan rika och fattiga områden. Kommuner och regioner sågs som delar i en 
nationell enhet, och det var inom denna enhet som resurser skulle omfördelas. 
Under 1990-talets början ändrade den regionalpolitiska diskussionen emel-
lertid karaktär (Keating 1998). Globaliseringen, etablerandet av en inre euro-
peisk marknad, och en omfattande lågkonjunktur hade gjort att statens roll 
i samhället omprövades i många sammanhang. Precis som på många andra 
politikområden ansågs staten ha spelat ut sin roll i den lokala och regionala 
utvecklingspolitiken. Uppgiften att utjämna skillnader i välstånd mellan rika 
och fattiga områden sågs inte längre som lika viktig, eller ens som görbar. Det 
var alltså i ljuset av omfattande samhällsförändringar som de nya idéerna om 
lokal och regional utveckling växte fram och fick ett stort genomslag inom den 
Europeiska unionen (Syssner 2006). 

Det politiska samtalet på EU-nivå handlade inte längre i huvudsak om hur 
staten kan stödja regioner som släpar efter i den ekonomiska utvecklingen. 
Samtalet handlade inte heller om hur nedläggningshotade industrier i gles-
bygdsområden kunde stödjas eller hur man med riktade åtgärder kan öka vil-
jan och benägenheten att investera i dessa struktursvaga regioner. Omfattande 
statliga stöd till glesbygd, utflyttningsområden, och till nedläggningshotade 
industriregioner sågs inte längre som en hållbar lösning. Istället kom diskus-
sionen om regional ekonomisk utveckling att handla om hur man bäst skapar 
tillväxt, livskraft, eller – på senare år – attraktionskraft i varje region. EU:s 
regionala utvecklingspolitik utgick nu ifrån att varje region skulle bära sig 
själv och utifrån en idé om att varje region måste eftersträva en inomregional 
tillväxt. Regioner uppmuntrades genom den Europeiska regionalpolitiken att 
konkurrera med varandra – om investeringar, arbetstillfällen, företagsetabler-
ingar, studenter, turister och inflyttare. Det statliga regionalstödet upphörde 
inte men omformades och kom i mycket större utsträckning än innan att 
inriktas på så kallat konkurrensstärkande åtgärder (för en översikt, se Syssner 
2006). 

Eftersom den tydliga signalen från EU-nivå var att varje region och kom-
mun skulle sörja för sin egen utveckling, blev det viktigt att finna goda exempel 
på regioner och orter som lyckats med att skapa tillväxt och arbetstillfällen. 
Åtskilliga studier ägnades därför under 90- och 00-talet åt att kartlägga dels 
tillväxtområden, dels de strategier de använt för att stärka den egna konkur-
renskraften. Norra Italien, södra Tyskland, men också småorter som svenska 
Gnosjö, som ansågs ha en särskilt positiv utveckling var föremål för många 
studier under denna period. I dessa studier såg man att de framgångsrika re-
gionerna och platserna liknade varandra i flera avseenden. Det gemensamma 
draget mellan dessa platser, hävdade flera tongivande forskare, var att be-
folkningen här bar på vissa kvaliteter; att de litar på varandra, är samarbets-
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inriktade, innovativa, och goda entreprenörer. 
Dessa slutsatser gjorde att forskarna började skilja på det man kallar 

hårda och mjuka utvecklingsfaktorer. Till de hårda utvecklingsfaktorerna 
räknades tillgång till råvaror, infrastruktur, eller andra lokaliseringsfördelar. 
Till de mjuka utvecklingsfaktorerna hör att människorna på dessa platser 
har förtroende för varandra, vill samarbeta och är goda innovatörer och 
entreprenörer. Allt fler forskare hävdade att det är förmågan till lärande, 
samverkan, samarbete och förtroende som gör att vissa regioner utvecklar en 
mer livskraftig ekonomi än andra. Även faktorer som ”kultur”, ”identitet” och 
”image” har i detta sammanhang tillskrivits en allt större betydelse (Power 
2002: 103; Keating et al. 2003). Ett rikt kulturliv beskrivs i vissa fall som en 
”magnet” som kan locka investerare och kvalificerad arbetskraft till en stad 
eller region. I andra fall talade forskarna istället om kultur i termer av tradi-
tion, sedvänja och sätt att vara. Vissa regioner ansågs ha en tradition, eller 
rent av en atmosfär av företagande, entreprenörskap och samarbetsvilja, och 
sådana traditioner, menade forskarna, bidrar positivt till platsens ekonomiska 
utveckling. En av de som allra starkast förde fram detta argument var stats-
vetaren Robert Putnam, vars bok Den fungerande demokratin (Putnam 1993) 
lästs och citerats av åtskilliga forskare genom åren. 

Idén om de mjuka utvecklingsfaktorerna fick ett enormt genomslag. En-
treprenörsanda, socialt kapital och andra ganska så svårfångade begrepp blev 
nu ledord i den nya tidens utvecklingspolitik på många håll i Europa (för en 
diskussion, se Lovering 1999). Allt mer av de statliga medel och de EU-medel 
som avsattes för regional utveckling syftade till att skapa lärprocesser, entre-
prenörsanda, sammanhållning, enighet och laganda på regional nivå (Syssner 
2006). 

Det är viktigt att känna till att idén om de mjuka utvecklingsfaktorerna 
utsatts för omfattande kritik. En första invändning handlar om att fenomen 
såsom ”entreprenörsanda” eller ”samarbetsanda” möjligen kan bidra positivt 
till den ekonomiska utvecklingen, men att det är mycket svårt att skapa en 
sådan anda med hjälp av politiska verktyg (Amin 2001). En annan invändning 
handlar om att fokus på samarbete, gemensamma målbilder och samförstånd 
gör att intressekonflikter på den lokala och regionala nivån förbises eller 
förminskas, vilket är ett demokratiproblem (Lovering 1999; Hudson 2005; 
Syssner 2006). En tredje invändning handlar om att det är mycket svårt att 
på riktigt mäta och jämföra så svårfångade fenomen som förtroende eller 
samhällsanda på ett tillförlitligt sätt. En fjärde invändning handlar om att det 
är svårt att veta vad som kommer först, samarbetsandan eller den ekonomiska 
utvecklingen (Keating 1998). Vissa forskare menar att ekonomiskt välstånd 
skapar gynnsamma förutsättningar för samarbete och tillit, snarare än att det 
är samarbetet och tillit som leder till ekonomiskt välstånd.
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2.3 Den lokala utvecklingspolitikens legitimitet
Sammantaget ser vi att de vi intervjuat befinner sig i ett sammanhang och inom 
ett politikområde där många aktörer är med och styr. De befinner sig också i 
ett sammanhang där det finns en tydlig idé om att lokala aktörer ska samverka 
och utveckla metoder för att stärka platsens attraktionskraft. I vår studie är vi 
särskilt intresserade av att diskutera hur den lokala utvecklingspolitiken blir 
legitim i ett sådant sammanhang. Det innebär att vi är intresserade av hur 
en kommuns insatser för att främja utveckling och attraktivitet i ett samhälle 
kan komma att uppfattas som rätta och riktiga både av de som arbetar med att 
formulera och genomföra insatserna, och av andra aktörer i lokalsamhället. 
Utgångspunkten för vårt resonemang är att legitimitetsperspektivet är viktigt, 
eftersom offentliga organisationers och institutioners fortlevnad bygger på att 
de accepteras – uppfattas som legitima – av människor (Rothstein 1987; 2010: 
127 ff.). Legitimitet kan förstås som en viktig organisatorisk resurs i det lokala 
utvecklingsarbetet ( jfr. Bathelt and Glückler 2005). Om utvecklingspolitikens 
former och innehåll uppfattas som rätta och riktiga kan detta dels skapa lång-
siktighet och förutsägbarhet, dels skapa en större samhällelig uppslutning 
kring de mål som formuleras. 

Inte sällan görs en distinktion mellan politisk legitimitet som hämtar 
näring ur beslutskedjans input-, throughput- och output-skede (Schmidt 
2013). Beslutskedjans input kan beskrivas som formerna för vem eller vilka 
som ges inflytande i beslutsprocessen, och hur beslutsprocedurerna går till. 
Inputlegitimitet skapas därmed genom att medborgarna upplever besluts-
processen och beslutsprocedurerna som rättvisa och legitima. Arbetet med att 
i förvaltningen omvandla politiska beslut (på olika nivåer) till handling kan 
beskrivas som beslutskedjans genomförandefas (through put). Beslutskedjans 
output däremot kan beskrivas som utfallet, eller som resultatet av en politisk 
och byråkratisk process. Outputlegitimitet skapas genom att medborgarna är 
nöjda med den service som det offentliga levererar. Rothstein (1987) är en 
av de som argumenterat för att studier av olika styrelseformers legitimitet, i 
större utsträckning måste ta hänsyn till politikens genomförande, det vill säga 
till implementeringssidan av politiken. 

I analysen nedan intresserar vi oss särskilt för hur legitimitet för den lokala 
utvecklingspolitiken kan skapas, beroende på hur lokala utvecklingspolitiska 
mål formuleras och genomförs. 



17

3. Metod
Med den här rapporten vill vi bidra till en ökad förståelse för hur svenska 
kommuner arbetar med lokal utveckling. Mer specifikt vill vi beskriva kommu-
nala företrädares syn på hur frågor om lokal utveckling och attraktionskraft 
hanteras på kommunal strategisk nivå, framförallt i relation till andra lokala 
aktörer. För att kunna göra det har vi intervjuat företrädare – politiker och 
tjänstemän – för 10 kommuner i Sverige. Vi har ställt frågor om hur de ser på 
det arbete som bedrivs inom sina respektive kommuner, i frågor som rör lokal 
utveckling och attraktivitet. Frågorna har varit öppna och breda, eftersom vi 
velat fånga upp de erfarenheter och uppfattningar som informanterna själva 
velat ge uttryck för. Svaren har sedan analyserats utifrån de teorier om ledn-
ing och styrning av lokal utvecklingspolitik som presenterades i föregående 
kapitel. I texten nedan redogör vi mer i detalj för vårt urval av kommuner och 
informanter, och för hur vi valt att analysera det intervjumaterial som studien 
bygger på. 

3.1 Urval av kommuner
Vår rapport bygger på en studie av tio kommuner som är pilotkommuner i ett 
statligt projekt – Stärkt lokal attraktionskraft – som syftar till att pröva och 
utveckla nya metoder för att stärka lokal attraktionskraft. Kommunerna har 
själva fått ansöka om att ingå i projektet och Tillväxtverket (som är huvud-
man för projektet) har valt kommuner utifrån ambitionen att skapa en bred 
förståelse för vad lokal attraktionskraft är och hur det kan skapas i kommuner 
med olika förutsättningar. 

Mediankommunen i Sverige har strax över 15 000 invånare. Fyra av de 
tio studerade kommunerna har färre invånare än mediankommunen och kan 
beskrivas som små kommuner. Fyra av kommunerna kan beskrivas som me-
delstora kommuner. Två av kommunerna i studien har över 50 000 invånare 
och kan beskrivas som större kommuner. En av dessa två är Gotland, vars 
kommunala förvaltning 2011 bytte namn från Gotlands kommun till Region 
Gotland. Region Gotland ansvarar för både (primär-) kommunala och landst-
ingskommunala frågor samt har ett utökat regionalt utvecklingsansvar1. Det 
innebär att Gotlands organisatoriska förutsättningar skiljer sig något ifrån de 
förutsättningar som övriga kommuner i studien har.

En viktig metodfråga rör de undersökta kommunernas representativitet. 
Samtliga kommuner i undersökningen har tagit initiativ till att ingå i en 
statlig satsning. De har skrivit en projektplan som beviljats finansiering av 
Tillväxtverket och i flera fall också medfinansiering av regionala aktörer. 
Detta talar för att dessa kommuner kan vara i någon mening a-typiska. De 
kan antas vara mer resursstarka än kommuner i gemen, eftersom de förmått 
skriva en ansökan som blivit beviljad. Men, de skulle också kunna vara mer 

1 Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. 
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resurssvaga än genomsnittskommunen, eftersom de ansöker om externt stöd 
för att arbeta med stärkt lokal attraktionskraft. I studien kartlägger och ana-
lyserar vi kommunala företrädares syn på hur frågor om lokal utveckling och 
attraktionskraft hanteras på kommunal strategisk nivå. Eftersom vi saknar 
kontrollgrupp av kommuner som inte ingår i en statlig satsning vet vi inte 
om de kommunala företrädare vi intervjuat skiljer sig från företrädare för 
andra kommuner på något sätt. Eftersom våra frågor tar sikte på tidsperioden 
före våra undersökningskommuner beviljades projektmedel tror vi inte att 
projektet i sig har någon inverkan på undersökningens resultat. Vi hanterar 
dessa urvalsfrågor genom att explicit, i den avslutande diskussionen, reflek-
tera kring på vilket sätt urvalet av kommuner skulle kunna påverka studiens 
övergripande resultat och slutsatser. 

Tabell 1. Urval efter Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning 
och befolkningsstorlek

Huvudgrupp Kommungrupp Kommun Antal 
invånare 
(2015)

Mindre städer/
tätorter och lands-
bygdskommuner

Landsbygdskommun Överkalix 3 395
Landsbygdskommun Vimmerby 15 419
Landsbygdskommun Kramfors 18 359
Landsbygdskommun 
med besöksnäring

Härjedalen 10 264

Pendlingskommun 
nära mindre tätort

Munkedal 10 205

Mindre stad/tätort Gotland 57 391
Större städer och 
kommuner nära 
större stad

Pendlingskommun 
nära större stad

Surahammar 9 985

Lågpendlingskom-
mun nära större stad

Flen 16 440

Lågpendlingskom-
mun nära större stad

Östhammar 21 563

Storstäder och 
storstadskommuner

Pendlingskommun 
nära storstad

Haninge 83 866

Källa: Sveriges kommuner och landsting 2017 och Statistiska centralbyrån 2016. 

3.2 Urval av informanter
Politikerna som intervjuats i vår undersökning är alla heltidsarvoderade 
kommunalråd och ordförande eller vice ordförande i kommunstyrelsen. Tjän-
stepersonerna vi intervjuat har valts ut enligt kriteriet att de för det lokala 
utvecklingsarbetet ska ha centrala och strategiska positioner i den kommu-
nala organisationen. I vårt urval finner vi kommunchefer, ekonomichefer, ut-
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vecklingschefer/sekreterare, näringslivschefer/utvecklare, samhällsbyggnads-
chefer och planerare. Sammanlagt har 7 kommunalråd och 27 kommunala 
tjänstepersoner ingått i vår undersökning.2 

Intervjuerna har varit semistrukturerade och haft fokus på intervjuperson-
ernas egna berättelser och upplevelser. Intervjuerna har genomförts enskilt, i 
par och i ett fåtal fall i grupper om maximalt fyra personer.  Alla intervju-
personer har anonymiserats i texten. Varken namn, titel eller kommun kan 
kopplas till ett citat eller en referens i texten.3  Det, i kombination med att inga 
systematiska jämförelser mellan intervjupersoner eller kommuner görs, bidrar 
till undersökningens validitet. Anonymiteten stärker intervjupersonernas 
möjligheter att vara öppenhjärtiga i intervjuerna, och minskar risken för att de 
intervjuade av strategiska eller andra skäl förvanskar sina svar eller sitt sätt att 
prata om vissa frågor. Vi tror att anonymiteten underlättar för informanterna 
att berätta om hur de faktiskt upplever sina möjligheter att arbeta med lokal 
utveckling. Anonymitet och vårt sätt att analysera intervjumaterialet innebär 
att vi försökt reducera informanternas incitament att förmedla en tillrättalagd 
bild. Det, menar vi, borgar för undersökningens robusthet. Samtidigt utgår vi i 
vår analys ifrån att intervjupersonernas utsagor om samhället är situerade, det 
vill säga formade av intervjupersonernas sociala position. Intervjupersonerna 
är alla väl förtrogna med det lokala utvecklingsarbetet, men deras utsagor ska 
inte ses som neutrala eller som direkta avspeglingar av samhället. Likväl ger 
dessa utsagor en intressant bild av hur det lokala utvecklingspolitiska fältet 
uppfattas av de kommunala företrädare – politiker och tjänstepersoner – som 
har centrala positioner på det. Intervjuerna har spelats in och transkriberats.   

3.3 Analysram
I vår analys har vi intresserat oss för det kvalitativa innehållet i intervjuerna. 
Vi har särskilt tagit fasta på hur informanterna ger uttryck för uppfattningar 
om lokalt utvecklingsarbete i vid mening och om kommunens roll inom detta 
fält. I vår analys gör vi inte anspråk på att förmedla en heltäckande eller objek-
tiv bild av hur lokalt utvecklingsarbete faktiskt bedrivs i svenska kommuner. 
Vi har istället försökt fånga hur kommunala företrädare själva uppfattar sina 
möjligheter att arbeta med lokal utveckling. Vi gör det genom att identifiera 
återkommande teman och mönster i det som informanterna pratar om. Vi har 
intresserat oss både för det som sägs explicit och tydligt, och för det som inte 
nämns i intervjusituationen. Utgångspunkten har varit att det som sägs, lik-
som det som inte sägs, formar ramar för hur människor tänker kring ett visst 
fenomen (Bergström och Boreus 2012). Dessa tankeramar är sedan formativa 
för hur människor handlar och agerar i olika situationer. Hur människor ut-
trycker sig om samhällsproblem, samhällsutveckling, och sina egna roller och 

2 För fullständig förteckning över intervjupersoner se Litteratur och källor sist i rapporten.
3 I rapporten kommer det att refereras till politiker som Kommunalråd 1, 2, 3 osv. Tjänstepersonerna 

kommer att refereras till som Tjänsteperson 1, 2, 3 osv. 
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ställningstaganden är därför viktig information för den som vill förstå hur 
samhället utvecklas i olika avseenden.

När vi tolkat och analyserat informanternas utsagor, har vi gjort det uti-
från ett intresse för det styrningssammanhang och det idémässiga landskap 
som våra intervjupersoner rör sig i. Det innebär att vår analys av det empiriska 
materialet tar sin utgångspunkt i ett teoretiskt intresse för samhällsstyrning; 
hur interaktiva styrningsformer blivit allt mer tongivande i samhällsstyrnin-
gen samt samhällsstyrningens legitimitet. Vi har också tagit vår utgångspunkt 
i teorier om lokal utveckling och i de kritiska perspektiv som problematiserat 
idén om att platser konkurrerar med varandra, och det nya utvecklingspara-
digm som vuxit fram under de senaste decennierna.
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4. Resultat
I denna rapport är vår ambition att bidra med ökad förståelse för hur svenska 
kommuner arbetar med lokal utveckling. För att bidra med en sådan förståelse 
har vi intervjuat 34 kommunala företrädare om hur frågor om lokal utveck-
ling och attraktionskraft hanteras på kommunal strategisk nivå, i synnerhet i 
relation till andra lokala aktörer. I det intervjumaterial som samlats in har vi 
identifierat två särskilt återkommande tematiker. De kommunala företrädare 
vi intervjuat har särskilt uppehållit sig dels vid de målbilder som finns för 
kommunens arbete med lokal utveckling, dels vid kommunens övergripande 
strategier för genomförande av lokalt utvecklingsarbete. I detta kapitel går vi 
igenom var och en av dessa två tematiker. I kapitlets tredje del introduceras en 
analysmodell som genererats ur de två tematikerna. Här reflekterar vi också 
specifikt kring vad olika mål- och genomförandepraktiker, samt mål- och 
genomförandeideal har för betydelse ur ett legitimitetsperspektiv.

4.1 Målbild för lokalt utvecklingsarbete 
Utvecklingspolitiska mål kan uttryckas på olika sätt. I vissa fall är målet att 
stärka den lokala attraktionskraften. I andra fall beskrivs målen snarare i ter-
mer av konkurrenskraft eller i termer av hållbarhet och tillväxt. I texten som 
följer uppehåller vi oss emellertid inte särskilt mycket vid målens innehåll. 
Istället intresserar vi oss för mål och målbilders betydelse för lokal utveckling 
och huruvida det finns några sådana. Vår uppfattning är att informanterna 
återkommer till två huvudfrågor; för det första diskuterar de i vilken mån 
kommunen som organisation har eller bör ha samlande mål och visioner 
för sin egen verksamhet. För det andra återkommer de till en diskussion om 
huruvida det finns eller bör finnas ett gemensamt mål som samlar fler aktörer 
än kommunen i det lokala utvecklingsarbetet. 

4.1.1 Målbild i den kommunala organisationen
Ett tema som återkommer i flera intervjuer rör målbilden för den kommunala 
organisationen. Den dominerande uppfattningen förefaller vara att kom-
munen bör ha en övergripande målbild som samlar alla verksamheter och 
pekar ut en gemensam riktning. En nästintill lika dominerande uppfattning 
är emellertid att en sådan bild inte finns. Istället möts vi av utsagor som vittnar 
om en avsaknad av gemensamma övergripande mål liksom brist på förvalt-
ningsöverskridande koordinering och samarbetsförmåga.  Ett kommunalråd 
(Kommunalråd 4) talar om vikten av att sätta upp tydliga mål för ”vart vi vill 
på sikt”.  ”Men finns de målen då för hela kommunen?”, frågar vi. 

Nej, förvaltningsvis [finns det mål], men det är mycket verk-
samhetsmål. Med målbild menar jag samhällsmålbild och inte 
en verksamhetsmålbild. Inom det sociala och inom skolan är det 
ganska enkelt. Men hur bygger man den där samhällsmålbilden? 
(Kommunalråd 4)
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En tjänsteperson från en annan kommun har en liknande hållning:

Så just nu lever vi i att vi inte har en väldigt tydlig kommunöver-
gripande målbild. Det enda vi har en väldigt tydlig målbild för 
är inom vissa områden som vi jobbar med. För ekonomin har vi 
det till exempel tydligt var vi är på väg. […] Jag kan inte påstå att 
vi har en sån [övergripande målbild]. Jag önskar att vi hade en 
sådan, men nu har vi inte det. (Tjänsteperson 9)

Flera av våra informanter menar att det för långsiktighetens skull måste fin-
nas en målbild att arbeta emot. En tjänsteperson berättar att det under lång 
tid i kommunen har saknats ett långsiktigt perspektiv och att ”vi har sprungit 
som yra höns” i utvecklingsarbetet (Tjänsteperson 23). En tydligt formulerad 
målbild skulle göra det lättare för politiken och förvaltningen att hålla sig till 
en inriktning och få ett långsiktigare tänk, menar en tjänsteperson:

Men då vet vi att alla beslut vi fattar ska vi ta i den riktningen, så 
vi inte bestämmer nått helt annat som drar åt nått annat håll. Det 
tror jag är viktigt att man har en långsiktig målbild för samhället, 
för alla delbeslut som man tar på vägen. Och så långt fram tror jag 
inte vi mäktar med själva, att ha blicken. Det är ju så lätt att man 
fastnar i nästa års investeringar och vad som ska hända på kort 
sikt. (Tjänsteperson 8)

När en övergripande målbild saknas, menar såväl politiker som tjänstemän, 
tenderar utvecklingsinsatser att bli av mer tillfällig karaktär, snarare än del av 
en långsiktig plan. Istället pekar flera informanter på att lokala utvecklingsin-
satser initieras och drivs av enskilda personer. Ur ett ledningsperspektiv ser 
därför utvecklingsarbetet ut att vara väldigt ad hoc (Kommunalråd 5). Ett 
kommunalråd (5) menar att det först händer någonting i en förvaltning, sen 
dyker det upp en annan idé i nästa förvaltning, men utan att det finns en tanke 
om hur olika utvecklingsspår bidrar till en större helhet. 
Såhär säger ett kommunalråd och en tjänsteperson:

Nån i en verksamhet tycker att det är en bra idé och så fixar man 
lite med det på en avgränsad yta. Sen tycker nån annan i nån för-
valtning att nu grejar man lite där. Det finns ingen helhetssyn vad 
man vill uppnå med helheten. Man håller på och duttar litegrann 
– med goda intentioner givetvis – man duttar lite grann. Men det 
är också utifrån personer vilket område som drivs mest. (Kom-
munalråd 3)

Det är rätt så rörigt. Man fortsätter att hålla på med någonting, 
oavsett om man är politiker eller tjänsteperson, tills man har fått 
igenom det man vill. […] Den som har ett initiativ och vill göra 
någonting ser till att jobba väldigt hårt för att kommunicera just 
det alternativet, men egentligen är inte en kommun betjänt av 
det. För kommunen behöver veta vilka behov man har och man 
måste kartlägga samtliga behov. Och då behöver man se hela be-
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hovspaletten samtidigt. Så det är centralt att jobba på att annat 
sätt. (Tjänsteperson 6)

Personligt drivna utvecklingsinsatser framhålls som problematiska överlag, 
men problematiken blir extra tydlig när drivande personer lämnar sina up-
pdrag eller tjänster. Rotationer på viktiga positioner skapar orimliga svängn-
ingar menar en tjänsteperson: 

Ja, vår förrförra kommunchef som satte ihop tillväxtenheten i 
syfte att utveckla [kommunen] strategiskt, att vi samarbetar och 
ger näring åt varandra. Sen kom nästa [kommunchef] och så 
löste han upp hela den enheten. Då kan det lätt bli parallellspår. 
Vi har inte samma chefer och inte samma prioriteringar [över 
tid]. (Tjänsteperson 5)

Istället, menar tjänstepersonen, bör chefer tillsättas utifrån förmågan att hålla 
kvar vid den fastslagna kursen. Då kommer kursen också att kunna ligga kvar 
även om den personen slutar. 

I en av de mindre kommunerna lyfter en tjänsteperson fram att detta också 
är en fråga om kommunstorlek, eller snarare storlek på kommunorganisa-
tionen. Tjänstepersonen menar att man i den lilla kommunen måste vara op-
erativ och strateg på samma gång. ”Man dras ofta in i rena verksamhetsfrågor 
som gör att man har svårt att lyfta blicken”, menar hen (Tjänsteperson 10).  

När vi frågar om orsakerna till den bild som tecknas ovan, framkommer 
olika förklaringsmodeller. En vanlig förklaring är att frånvaron av en över-
gripande och vägledande målbild för den lokala utvecklingen inom den kom-
munala organisationen beror på en allt för sakfrågedriven politisk styrning. 
En tjänsteperson uttrycker sig drastiskt om sin kommuns förtroendevalda 
politiker: 

Våra politiker är jättebra på detaljer. Men att visionera, som sagt, 
det är kanske att kräva för mycket. Men dom har koncentrerat sig 
på dom frågorna som invånarna kommer och ställer. Så dom blir 
detaljfokuserade. Sen när dom ska vända sig till tjänstemännen 
för att lösa problemen så är det inte stora projekt [och] planerin-
gar utan det är nån soptunna som står ’där’ som borde stå någon 
annanstans. Det är också viktigt, men det där andra långa pers-
pektivet det saknas lite. (Tjänsteperson 3)

Framförallt tjänstemän, men även självkritiska politiker menar att politiken 
är för mycket ”här och nu” (Kommunalråd 5; Tjänsteperson 8; Tjänsteperson 
3). De menar istället att politiken borde vara mer visionär och ägna mer upp-
märksamhet åt långsiktiga strategiska frågor.

Några av de vi intervjuat resonerar även kring varför kommunpolitiken – 
så som dom upplever den – är så kortsiktig till sin natur. Flera menar att det är 
sakfrågorna, snarare än samhällsutvecklingen i stort som väcker lokalpolitiskt 
engagemang. Någon menar att lokala politiker drivs av kärlek för sin hembygd 
och av ”vardagsnära frågor som folk delar med sig av i kön i mataffären”, vilket 
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ibland står i vägen för helhetssyn (Tjänsteperson 4). Andra menar att det är 
enskilda sakfrågor som fört personer in i lokalpolitiken:

En del kanske har en fråga man brinner för och utifrån det har 
man blivit politiker och invald. Man kanske inte alls har ett in-
tresse för samhällsfrågor och samhällsplanering, så att det är in-
dividuellt och personligt, vilka det är som är de ledande politiker. 
(Tjänsteperson 8) 

Vidare finns det också tjänstepersoner som berättar om ledande politiker som 
drivs av tanken att ”nu ska jag göra det här för [min hemkommun]”, givetvis 
med de godaste av avsikter men med mindre hänsyn till helhet och långsik-
tighet (Tjänsteperson 23). 

4.1.2 Målbild i lokalsamhället
Målbilderna spretar åt väldigt många olika håll. Och även om vi 
har processat och arbetat fram strategier så är det ändå så att när 
man går ut… det som har kommit på pränt blir bara en hyllvär-
mare, för man har sin egen bild i alla fall när man går därifrån… 
(Tjänsteperson 25)

I detta avsnitt flyttar vi fokus från enbart de kommunala organisationerna 
våra informanter verkar i, till en mer aggregerad lokalsamhällesnivå. Citatet 
ovan beskriver en tjänstepersons upplevelser av hur det brukar gå till när 
kommunen engagerar andra lokala aktörer för att diskutera frågor som har 
med målbild för framtiden att göra. Det är nämligen inte enbart i de egna 
organisationerna som våra informanter menar att målbilden för den lokala 
utvecklingen är splittrad. Även i lokalsamhället i stort – bland medborgare, 
föreningsliv och näringsliv – finns en mångfald av perspektiv och preferenser. 
Denna mångfald beskrivs av informanter i huvudsak som problematisk. Då 
kommunen inte kan bedriva lokalt utvecklingsarbete isolerat från det omgi-
vande samhället så krävs det, menar flera av de vi intervjuat, en någorlunda 
samstämmig målbild inte bara inom den kommunala organisationen utan 
också i lokalsamhället i stort. 

I vårt intervjumaterial kan vi se att politiker och tjänstemän pratar om mer 
eller mindre explicita strategier som de menar att kommunen borde ta till i 
syfte att nå en ökad samstämmighet. Dessa strategier formuleras olika tydligt, 
och med varierande innehåll. Emellertid kan vi identifiera två tematiker som 
återkommer i flertalet av våra informanters resonemang. 

Den första tematiken handlar om tydlighet och transparens. Informanterna 
menar att kommunen borde öka sin tydlighet och transparens inför vad som 
ryms eller kan rymmas inom ramarna för kommunens lokala utvecklingsarbete. 
Det kan göras genom att kommunen kommunicerar en skarpare målbild för 
den lokala utvecklingen. Bristande resurser gör att kommunen inte kan satsa på 
allt (Tjänsteperson 9). Istället handlar det om att hela tiden göra prioriteringar, 
vilket en tjänsteperson menar måste följa en klar och tydlig ordning: 
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[D]et finns väldigt många bra saker vi kan göra, men vi kan bara 
ta dom här delarna. För vi har inte resurser, varken personal, pen-
gar eller att vi kan organisera oss för att jobba med det andra. Och 
där har vi inte landat kan jag uppleva. […] Där måste politiken 
vara med och göra dom prioriteringarna och [se till] att vi kan 
kommunicera ut det. ”Det här är vad vi kan göra för att gå mot det 
här målet. Vi kan inte göra det här”. (Tjänsteperson 10)

Ett kommunalråd menar att det underlättar i dialogen med medborgarna 
om kommunen har en tydligt formulerad målbild för framtiden – då blir det 
tydligt vad som ryms inom ramarna för det kommunala utvecklingsarbetet:

Vi ska inte behöva göra den sållningen om vi har en helhetssyn 
på vad vi vill göra. Då blir sållningen naturlig. Det här faller inom 
ramarna för totalen... är det någonting annat som vi ser ligger 
utanför, då kan vi ganska lätt prioritera bort den. Det blir en ty-
dlighet och linje i vad man gör. Det blir inte godtyckligt och det 
blir lätt att förhålla sig. Om alla har den helhetssynen, då är det 
ganska lätt för alla att avgöra om det faller innanför eller utanför, 
även för dom som skriver tio medborgarförslag i veckan. (Kom-
munalråd 3)

Just bristen på rak och tydlig kommunikation framhålls som den enskilt 
viktigaste bidragande orsaken till konflikter, missförstånd och misstro mel-
lan kommunen och andra lokala aktörer. Ett kommunalråd menar att när 
kommunen inte informerar och medborgare eller företag inte informerar sig, 
då är svårt att nå en samsyn i utvecklingsfrågor (Kommunalråd 7). I brist på 
rak och tydlig information formas ”sanningar” istället av rykten och lösryckta 
uttalanden, menar flera av våra informanter. 

Samtidigt anses en stringent formulerad målbild från kommunens sida 
inte bara vara viktig av rent kommunikativa skäl. En tydlig målbild anses 
viktigt också för att väcka engagemang kring framtidsfrågor. ”Kommunen 
måste vara förebilden” säger en tjänsteperson (Tjänsteperson 21). En mer 
skarpt formulerad målbild är lättare att kommunicera och medborgare eller 
företagare kan ta den till sig. I takt med att kommunikation blivit viktigare har 
det också blivit svårare, trots det breda utbudet av sociala medier. Det menar 
en tjänsteperson (Tjänsteperson 17) som lyfter fram att kommunen tidigare 
kommunicerade sitt budskap genom lokaltidningen. I takt med lokaljournal-
istikens reträtt har detta blivit svårare och kommunen måste därför söka nya 
vägar för information och kommunikation som når fram till invånarna.   

Den andra tematiken handlar om ökat demokratiskt deltagande. In-
formanterna menar att kommunen i ökad omfattning direkt bör väga in 
medborgarnas, föreningslivets och företagens åsikter i målbildsarbetet. Detta 
för att kunna nå fram till en målbild med förankring i hela lokalsamhället. 
Återigen poängteras att lokal utveckling inte är någonting som kommunen 
kan driva själv och därför måste det finnas en bred samsyn. Kommun och 
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medborgare måste tillsammans etablera ett gemensamt nuläge, en gemensam 
målbild och en gemensam väg dit (Tjänsteperson 13). En tjänsteperson som 
tidigare arbetat i privat sektor menar att kommunen måste ha en viss tröghet, 
vilket tjänstepersonen inte ansett i sitt tidigare yrkesliv (Tjänsteperson 22). 
”Det har gått för fort många gånger” säger tjänstepersonen och syftar på 
protestreaktioner och missnöje som uppkommit när kommunen hastat fram i 
ett antal viktiga utvecklingsfrågor. Vikten av att känna delaktighet lyfts också 
fram som en central del i att lyssna in medborgarnas åsikter. Utan en känsla 
av delaktighet är det svårt att nå förankring för det lokala utvecklingsarbetets 
målbild (Tjänsteperson 27). 

I vårt intervjumaterial framkommer exempel på flera formella former för 
dialog: medborgardialoger, näringslivsråd, företagarfrukostar, dialogkaféer, 
rådslag, advisory board och särskilda rådgivande organ så som landsbygdsråd, 
centrumutvecklingsråd och pensionärsråd (Tjänsteperson 5, Tjänsteperson 2, 
Tjänsteperson 24, Tjänsteperson 15). Mitt i all entusiasm för ökad medborger-
ligt engagemang är det flera som även lyfter fram de problem som är förenade 
med mer deltagardemokratiska processer. Exempel på det är vad som i flera 
kommuner lyfts fram som ”byapolitik”. När boende i olika geografiska delar 
av kommunen endast engagerar sig för utvecklingen i just sin kommundel, 
förbättras inte möjligheterna att nå en gemensam målbild (Kommunalråd 6, 
Kommunalråd 5). En tjänsteperson poängterat att ökat demokratiskt delta-
gande är önskvärt från kommunens sida, samtidigt som det är kommunens 
nuvarande stora utmaning:

Det nya är att vi är en del av ett system som koordinerar och väger 
olika perspektiv. Vi väger för det finns flera olika kunskaper. Vi 
sitter inte hela tiden på makten själva utan vi hamnar i ett läge 
där vi är beredda att dela på makten. Vi jobbar nära medborgarna 
och företagen, snarare än att ha makt över dem. Det är ett skifte 
på den kommunala nivån. Det är många fler som blir delaktiga. 
Det är vår absolut största utmaning. Att se det, omfamna det men 
också kunna sortera i det. (Tjänsteperson 13)

I intervjuerna har vi frågat vad som ligger till grund för detta stora behov av att 
lyssna in medborgarnas åsikter, och om inte den politiska församlingen ger en 
tillräckligt god representativitet? Ett kommunalråd resonerar kring frågan:

Jag tror inte vår målbild i politiken skiljer sig ifrån vad invånarna 
vill. Grunden är att vi måste sluta tappa folk och bli attraktivare. 
Och det skiljer sig inte mycket mellan politiken och invånarna, 
vi vill åt samma håll. Så det är en gemensam målbild. [opposi-
tionen] hade nog sagt samma sak. Vägarna dit är olika men vi har 
nog ändå ett gemensamt mål. (Kommunalråd 4)

Samtidigt menar kommunalrådet att ”folk träter och har svårt att samarbeta” 
vilket gör att man ser ett behov av breddad och fördjupad dialog. 

I detta avsnitt har vi sett hur mål och målbilder framstår som centrala men 
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också problematiska frågor när det kommer till kommunala organisationers 
arbete med att utveckla kommunen som plats att leva, bo och verka på. Det har 
beskrivits hur det inom den kommunala organisationen upplevs råda brist på 
samordning, helhetssyn och långsiktighet. Det kan ses som att diversifierade 
målbilder existerar sida vid sida inom organisationen, vilket undersökningens 
informanter anser är problematiskt. Även diversifierade målbilder i lokalsam-
hället i stort beskrivs i problematiska ordalag. Ökad öppenhet och transparens 
från kommunens sida framhålls som en central komponent i stävan efter en 
mer enhetlig målbild. Ett mera direkt deltagande från medborgare, näringsliv 
och föreningsliv framhålls som en annan central komponent. 

4.2 Att genomföra lokalt utvecklingsarbete
I det förra avsnittet beskrev vi hur kommunala företrädare talar om målbilden 
för den lokala utvecklingen, internt i de kommunala organisationerna såväl 
som i lokalsamhället i stort. I detta avsnitt ska vi beskriva hur samma kom-
munala företrädare talar om genomförande av lokal utvecklingspolitik. I in-
tervjuerna återkommer informanterna till hur kommunen genomför och bör 
genomföra lokal utvecklingspolitik på en mer generell och övergripande nivå.  

Det är tydligt att samarbete och kommunikation med andra aktörer är en 
mycket central fråga för våra informanter i deras yrkesmässiga vardag. Så här 
uttrycker sig en tjänsteperson:

Vi har mycket jobb tillsammans med näringslivet, föreningslivet.. 
det är bara att inse att utan det samarbetet så kommer inte kom-
munen någonstans. Det är någonting som jag känner att vi måste 
systematisera och vara smarta i det arbetet. (Tjänsteperson 5)

I nära nog alla intervjuer betonas kontakter med ideella och privata aktörer 
som en viktig del i genomförandet av lokalt utvecklingsarbete. Merparten av 
de vi intervjuat talar varmt för samarbete och dialog mellan kommun och 
medborgare, föreningsliv och näringsliv. Det finns alltså ett brett stöd för det 
man skulle kunna kalla ett interaktivt genomförande av den lokala utveck-
lingspolitiken. Samtidigt är det än fler som menar att kommunen har alldeles 
för få sådana kontakter, och att graden av interaktion är låg. Därför är det 
intressant att undersöka hur informanterna anser att kommunerna som de 
verkar i ska göra för att etablera ett mer interaktivt genomförande. 

I intervjumaterialet kan vi urskilja två delvis olika perspektiv på kommun-
ens roll i genomförandet av lokal utvecklingspolitik. Det första perspektivet 
betonar kommunens roll som motor, initiativtagare och entusiasmerarare i 
lokala utvecklingsprocesser. Det andra perspektivet är mer av ett underifrån-
perspektiv och betonar istället hur kommunen kan stödja, möjliggöra och 
koordinera lokala utvecklingsinitiativ som tas av andra aktörer.  

En tjänsteperson som tydligt företräder det förstnämnda perspektivet 
menar att kommunen själv måste gå i bräschen för den lokala utvecklingen 
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(Tjänsteperson 7). ”Små och medelstora kommuner får ingenting gratis”, 
säger tjänstepersonen och fortsätter:

Min bild är att vi som kommuner måste försöka vara loket i ut-
vecklingen, för att det ligger i vårt uppdrag. Nu går jag tillbaka till 
de politiska målen. Att det ligger i vårt uppdrag att försöka vara 
loket i sammanhanget. (Tjänsteperson 7)

Att mobilisera ett lokalt engagemang genom att vara ”härförare” för fram-
tidsvisionen framhålls av en annan tjänsteperson som viktigt (Tjänsteperson 
16). En tredje betonar flertalet gånger att kommunen aktivt måste bygga rela-
tioner och engagera fler aktörer i sitt arbete, så att kommunen, medborgarna, 
föreningslivet och näringslivet uppnår en känsla av att ”man litar på varandra 
och känner att man är på väg i en gemensam riktning” (Tjänsteperson 27). 

Men det visar sig också att de kommunala företrädare vi intervjuat anser 
att det är svårt att få spridning på och stöd för det lokala utvecklingsarbete 
som kommunen initierar. ”Det är svårt att nå ut”, menar ett kommunalråd. 
De externa relationerna har inte tidigare varit direkt dåliga, fortsätter kom-
munalrådet, men det har varit få (Kommunalråd 2). Kommunens externa 
relationer beskrivs ha varit en icke fråga, fram tills idag då kommunen satt 
igång ett arbete för att bygga broar främst mot näringslivet. Flera av de vi 
intervjuat vittnar om att kommunen har svårt att väcka engagemang för 
interaktivt lokalt utvecklingsarbete. De lyfter fram att det hos medborgare 
såväl som företagare kan finnas en bild av kommunen som en osympatisk 
och inåtvänd organisation som dessutom hanterar sina åligganden dåligt. I 
intervjuerna får vi ta del av exempel på undersökningar som visar att medbor-
gare och företag som inte varit i kontakt med ett visst kommunalt kontor eller 
verksamhet anser att bemötandet är dåligt eller att kvalitén på verksamheten 
är låg, medan kundnöjdheten bland de som faktiskt varit i kontakt med den 
aktuella verksamheten/kontoret faktiskt är hög (Kommunalråd 2; Kom-
munalråd 5; Tjänsteperson 5). Den negativa inställningen till kommunen är 
ibland befogad och har dessutom etablerats under lång tid, menar några av 
våra informanter. En kritisk tjänsteperson berättar att kommunen har haft 
för vana att informera på ett onödigt ”hårt och byråkratiskt myndighetsspråk” 
(Tjänsteperson 1). Exempel på tjocka nästintill ogenomträngliga information-
sdokument till näringslivet förstärker bilden. Det är inte för att man är ovilligt 
inställd, menar tjänstepersonen, det har bara varit en stark kultur av att göra 
så. Icke desto mindre ”sänder det starka signaler” (Tjänsteperson 1). 

Ett dåligt rykte bland framförallt det lokala näringslivet gör det svårt för 
kommunen att få ingång en mer kontinuerlig dialog (Tjänsteperson 21). ”Nej, 
kom inte med några stormöten” blev svaret när en kommun ville initiera en 
dialog med näringslivet om strategiska utvecklingsfrågor (Tjänsteperson 23). 
Det menade näringslivet att de redan hade ställt upp på utan att något (ur 
deras synvinkel) positivt fallit ut. Problematiken exemplifieras även av berät-
telse där medborgare och företagare engagerats i framtagandet av en utveck-
lingsstrategi. När strategidokumentet väl var klart förblev det en hyllvärmare 
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eftersom arbetet från kommunens sida då ”ansågs färdigt” (Tjänsteperson 22). 
Sådana processer som inte leder fram till faktiska resultat tär på förtroendet 
för kommunen, menar tjänstepersonen, och nästa gång kommunen vill föra 
dialog mottas det med förra gångens uteblivna resultat färskt i minnet. 

Vi har identifierat två olika sätt att se på kommunens roll i genomföran-
det av lokal utvecklingspolitik. Det andra sättet framhåller kommunen som 
möjliggörare, och som stödjare och koordinator av lokala utvecklingsinitiativ 
som tas av andra aktörer. De som företräder ett sådant perspektiv poängterar 
att kommunen måste bli bättre på att skapa grundläggande förutsättningar 
för andra aktörers utvecklingsarbete. Men också att kommunen på ett effek-
tivare och mer systematiskt sätt måste hantera de förfrågningar och initiativ 
som andra aktörer vänder sig till kommunen med (Tjänsteperson 16). 

En tjänsteperson menar att kommunen som organisation inte själv ska 
driva allting. Istället bör fokus vara på att samordna och skapa en röd tråd i vad 
som görs i kommunen som helhet (Tjänsteperson 15). Ett annat resonemang 
som återkommer är att kommunen måste vara flexibel och samarbetet med 
samhället dynamiskt. ”I olika perioder ska kommunen vara olika drivande” 
säger en tjänsteperson och syftar på att en viss fråga kan ägas av en annan 
aktör men i olika perioder kan behovet av stöd från kommunen variera, vilket 
kommunen måste vara lyhörd inför (Tjänsteperson 21). 

I ett resonemang om kommunens roll ger en tjänsteperson uttryck för ett 
perspektivskifte, från det förra till det senare av de två perspektiv som beskrivs 
här. Tjänstepersonen menar att kommunen succesivt förändrar sin roll, från 
att själv besluta om och driva de stora utvecklingsprocesserna till att bli mer 
stödjande och koordinerande:

Det som är komplicerat är vår egen roll. Att vi vill att de ska komma 
med initiativ. Att vi går från att lansera till att få ett medskapande. 
Det där har svenska myndigheter inte en bra historia av. Myn-
dighetsstrukturen har varit att myndigheten talar om för medbor-
garna vad som är bra för medborgarna. (Tjänsteperson 13)   

Flera informanter uttrycker som i citatet ovan en positiv inställning till att 
medborgare, föreningsliv och näringsliv vänder sig till kommunen för att 
diskutera utvecklingsfrågor och hur kommunen kan fungera processtöd-
jande. När det dyker upp sådana ärenden på kommunens bord är de dock 
sällan av någon större vidd, eller av strategisk betydelse. ”Istället är det någon 
företagare som vill ha hjälp att fylla i nån blankett”, säger en tjänsteperson 
(Tjänsteperson 10). Ett kommunalråd menar att de flesta förväntar sig att 
kommunen ska medverka i form av att skjuta till kommunala stöd. ”Att vi 
däremot skulle vara en samtalspartner i utvecklingsfrågor är ingenting man 
efterfrågar” (Kommunalråd 7). Det menar kommunalrådet är synd eftersom 
det inte ger förutsättningar för mer strategisk samverkan med möjlighet till 
synergieffekter. Men situationen är komplicerad för samtidigt finns det de 
som framhåller att kommunen inte gärna säger nej när någon hör av sig och 
söker stöd för någonting som kan stärka den lokala attraktionskraften. ”Då 
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försöker vi visa att vi kan vara med, men bara till den här delen.”, säger en 
tjänsteperson (Tjänsteperson 18). 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram att vi under de intervjuer som gjorts även 
har fått ta del av vad våra informanter beskriver som lyckade exempel på inter-
aktivt utvecklingsarbete. Det rör sig om projekt och utvecklingsprocesser som 
stämmer väl in på både det första och det andra perspektivet på kommunens 
roll i den lokala utvecklingen. Vilka faktorer som varit avgörande för att få till 
stånd lyckade såväl som mindre lyckade exempel på interaktivt lokalt utveck-
lingsarbete är emellertid inte en fråga för denna rapport. Från detta avsnitt 
tar vi med oss de utmärkande dragen för de två perspektiven som framförs till 
förmån för mer interaktivt lokalt utvecklingsarbete. Det första perspektivet 
som kännetecknas av att kommunen är motorn i den lokala utvecklingen, som 
väcker initiativ och som får andra aktörer att kroka på kommunens utveck-
lingsarbete. Det andra perspektivet kännetecknas istället av mer egalitära 
förhållanden där kommunens roll är att stödja och möjliggöra för de ideella 
och kommersiella utvecklingskrafter som finns i kommunen. 

4.3 Ett empiriskt genererat analysverktyg: fyra typer av 
kommuner
Med den här rapporten har vi som ambition att öka förståelsen för hur lokal 
utvecklingspolitik bedrivs i kommuner i Sverige. Hittills har vi redogjort för 
hur våra informanter beskriver och uttrycker uppfattningar om kommunens 
arbete med lokal utveckling och attraktivitet. Sammantaget har vi kunnat 
konstatera att informanterna uppehåller sig vid två övergripande teman; mål 
och målbilder, respektive de lokala utvecklingsinsatsernas implementering 
och genomförande. I detta avsnitt skiftar vi anslag, från ett redovisande till 
ett mer analytiskt sådant. För hur kan vi egentligen förstå det material som 
presenterats tidigare i kapitlet?

I texten som följer kommer vi att presentera en modell som hjälper till 
att ytterligare sortera, strukturera och analysera informanternas utsagor och 
berättelser. Modellen är i grunden enkel. Den tar fasta på informanternas 
upptagenhet vid mål och målformuleringar, och på deras intresse för de 
lokala utvecklingsinitiativens genomförande. Dessa två tematiker bildar två 
analytiska dimensioner som kan hjälpa oss att förstå och tolka informanternas 
erfarenheter på en mer övergripande och principiell nivå. 

4.3.1 Två dimensioner i lokalt utvecklingsarbete
Den första dimensionen kallar vi för målbildsformulering. Baserat på inform-
anternas berättelser ser vi att det – förenklat – finns två ideal och praktiker 
för hur målbilder formuleras. Den enhetliga målbildens ideal och praktik 
refererar till en situation där en övergripande målbild vägleder hela den 
kommunala organisationens arbete för lokal utveckling. Den pluralistiska 
målbildens ideal och praktik refererar till en situation där olika delar av den 
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kommunala organisationen har olika målbilder, och där den kommunens 
lokala utvecklingsarbete över tid kan svara upp mot olika – icke sammanhän-
gande – utvecklingsmål.  

Den andra dimensionen kallar vi för genomförande. Även här ser vi att 
det finns olika idéer om hur kommunen ska verka i genomförandet av det 
lokala utvecklingsarbetet. Mycket förenklat kan vi skilja på två praktiker eller 
ideal; det interaktiva och det enskilda. Det enskilda genomförandets ideal och 
praktik beskriver en situation där kommunen på egen hand genomför insatser 
utan att kräva eller efterfråga inblandning av andra aktörer. I ett interaktivt 
genomförande av den lokala utvecklingspolitiken samarbetar kommunen 
istället med en rad lokala aktörer. Våra två analytiska dimensioner kan nu 
gestaltas av två axlar:

Målbildsformulering

Genomförande

Korslägger vi dessa axlar får vi en så modell som illustrerar fyra olika kom-
muntyper. Här vill vi poängtera är att de två dimensionerna är empiriskt 
genererade. De är resultatet av våra observationer, och av våra tolkningar av 
informanternas berättelser. Modellen kan därför ses som ett resultat av vårt 
empiriska fältarbete. Det betyder emellertid inte att de fyra kommuntyperna 
i sig är direkta empiriska observationer. De är istället att betrakta som ideal-
typer – teoretiska konstruktioner – som genererats utifrån de två empiriskt 
grundade analysdimensionerna. 

Istället för att fungera som ett ömsesidigt uteslutande kategoriseringsverk-
tyg är modellens ambition snarare att bidra med en begreppsapparat. Genom 
att illustrera två centrala analytiska dimensioner samtidigt bidrar vi med 
verktyg för ett strukturerat resonemang kring hur målen för kommunal lokal 
utvecklingspolitik kan formuleras, och hur dessa mål kan omsättas i praktisk 
handling.

 
  Enhetlig        Pluralistisk          
           

 
  Enskilt              Interaktivt                                                                                             
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Figur 2. Den lokala utvecklingspolitikens kommuntyper

Modellen presenterar för oss fyra idealtyper för på vilket sätt kommuner – på 
ett övergripande principiellt plan – kan arbeta med lokal utveckling. Mod-
ellen kan vara vägledande för empiriska analyser av frågekaraktären: Hur 
arbetar en specifik kommun med lokal utveckling? Modellen kan även vara 
vägledande för normativa analyser av frågekaraktären: Hur bör en specifik 
kommun arbeta med lokal utveckling? 

4.3.2 Fyra kommuntyper och politisk legitimitet
De fyra idealtyperna ovan kan beskrivas och förstås på olika sätt. Nedan väljer 
vi att reflektera kring dessa kommuntyper utifrån ett legitimitetsperspektiv. 
Det innebär att vi intresserar oss för hur legitimitet för det lokala utveck-
lingsarbetet genereras i respektive kommuntyp. Legitimitetsperspektivet är 
viktigt. Utan legitimitet kan inte offentliga organisationer eller institutioner 
överleva över tid (Rothstein 2010: 127 ff.). I texten som följer resonerar vi 
kort kring grund för politisk legitimitet för var och en av de fyra idealtyperna. 
Avsikten är inte ge en heltäckande redogörelse utan snarare att initiera ett 
legitimitetsperspektiv, att resonera kring potentiella legitimitetsproblem och 
att samtidigt ge modellen en mer ingående beskrivning. 

I övre rutan till vänster – ruta A – har vi en kommun som formulerar en 
enhetlig målbild för den kommunala organisationens lokala utvecklingsar-
bete och som arbetar enskilt i riktning mot målbilden. Utan inblandning av 
andra aktörer i genomförandefasen kan kommunen upprätthålla en stark 
kontroll över hela processen: från målbildformulering till genomförande. Det 
ger å ena sidan vid handen att legitimitet kan hämtas ur beslutskedjans input-
skede, i form av det demokratiska ideal som stavas politisk jämlikhet. Politisk 
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jämlikhet lyfts fram, bland annat av demokratiteoretikern Robert Dahl, som 
ett fundament i demokratiskt beslutsfattande (Dahl 2007). Genom hög grad 
av oberoende från andra aktörer blir de allmänna valen till kommunfullmäk-
tige den enda kanalen in för politiskt inflytande, vilket i sin tur skapar hög 
grad av politisk jämlikhet eftersom röstning i allmänna och lika val är den 
demokratiska procedur vi känner som lever upp till de högsta nivåerna av 
just politisk jämlikhet. Å andra sidan kan denna kommuntyp också kritiseras 
för en bristande inputlegitimitet då de politiska systemen för beslutsfattande 
kan uppfattas som slutna och som mindre transparenta än systemen i andra 
kommuntyper. Det kan helt enkelt vara svårt för väljaren att uppfatta vems 
och vilka värden och idéer som ligger till grund för den policy som utvecklas. 

I övre rutan till höger – ruta B – har vi en kommun som formulerar en en-
hetlig målbild för det lokala utvecklingsarbetet och som arbetar i interaktion 
med andra aktörer för att förverkliga den målbilden. Ett problem för denna 
kommun är att det rimligtvis bara är de som sluter upp kring den enhetligt 
formulerade målbilden som är villiga att aktivt arbeta mot den tillsammans 
med kommunen. I våra intervjuer kan vi urskilja strategier för att skapa le-
gitimitet hos nyckelaktörer och få dem villiga till att genomföra kommunens 
utvecklingspolitik i den kommunala rådighetens utmarker. Strategierna 
känns igen från bland annat det som kommit att kallas den korporativa mod-
ellen, nämligen att ge nyckelaktörer vägar till inflytande över politik som är 
tänkt att påverka dem själva. Att i någon mening ha fått möjlighet att utöva 
inflytande över ett beslut kan vi på goda grunder anta är legitimitetsskapande. 
Här väcks emellertid frågan huruvida det är möjligt att kombinera den politik 
som har störst stöd bland medborgarna med utvalda nyckelaktörers intressen 
i centrala utvecklingsfrågor. Om inte så kan kommunen hamna i en situation 
där man måste välja mellan ”korporatism” och politisk jämlikhet, vilket kan 
skapa legitimitetsproblem antingen bland den breda befolkningen eller bland 
de aktuella nyckelaktörerna. Emellertid ser vi i våra intervjuer att denna typ 
av farhågor effektivt stöts undan av en deliberativ demokratisyn. Våra inform-
anter uttrycker både förhoppningar och övertygelse om att interaktion mellan 
kommunen och medborgarna, föreningslivet och näringslivet ska leda till en 
ökad samsyn. Detta ligger i linje med det deliberativa demokratiidealets tro på 
att det går att diskutera sig fram till en lösning som alla är nöjda med.   

I nedre rutan till vänster – ruta C – har vi en kommun som arbetar enskilt i 
lokala utvecklingsfrågor men som inte formulerar någon enhetlig målbild för 
det arbetet. Avsaknaden av en enhetlig målbild som kan kommuniceras till 
väljarna i en politisk avsiktsförklaring gör det omöjligt att påvisa stark legitim-
itet i inputskedet. Det går helt enkelt inte att ge sitt samtycke vid valurnan om 
det inte finns något tydligt politiskt program att ge sitt samtycke till. Ej heller 
är det praktiskt möjligt att skapa inputlegitimitet genom att exempelvis ar-
rangera medborgardialoger eller lokala folkomröstningar i varje enskild fråga 
som rör lokal utveckling. Istället menar vi att denna kommun måste bygga 
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på en output-orienterad legitimitet, där resultat snarare än beslutsfattandets 
former är det väsentliga. Detta sätt att arbeta i lokala utvecklingsfrågor kan 
uppfattas som legitimt så länge kommunen levererar output i nivå med med-
borgarnas förväntningar. Det uppenbara problemet här är vad som händer 
om kommunens output inte längre uppfattas som tillräcklig för att tjäna som 
legitimitetsgrund. Med oklara former för demokratiskt beslutsfattande finns 
en överhängande risk för legitimitetskris i denna typ av kommun.   

I nedre rutan till höger – ruta D – har vi en kommun som arbetar i interak-
tion med andra i lokala utvecklingsfrågor men utan att göra det med vägledn-
ing av en enhetlig målbild för kommunens utveckling. Denna kommun skulle 
kunna beskrivas som reaktiv snarare än proaktiv, dvs. kommunen reagerar 
på vad andra aktörer gör i fråga om lokal utveckling. I teorin kan den här 
typen av kommun hämta legitimitet ur beslutskedjans input-skede. Så länge 
alla (medborgare, föreningsliv och näringsliv) kan vara delaktiga i att forma 
kommunens diversifierade utvecklingsarbete på lika villkor kan den politiska 
jämlikheten anses vara god. Det finns dock anledning att tro att detta system 
i praktiken är förenat med problem som riskerar att reducera den politiska 
jämlikheten och därmed också grunden för legitimitet. Tidigare studier kan 
visa att det effektiva deltagandet minskar i takt med att den individuella 
insatsen för demokratiskt deltagande höjs (Verba et al. 1995). Det innebär 
att deltagardemokratiska modeller, som kräver en omfattande insats från 
medborgaren, i praktiken kan antas leda till ojämnt politiskt inflytande och 
minskad politisk jämlikhet. 

För tre av modellens fyra kommuntyper har vi skisserat ett resonemang 
kring kommunens så kallade inputlegitimitet. I det fjärde fallet (kommuntyp 
C) är det svårt att formulera några övertygande argument för legitimitet i 
beslutsfattandets procedurer. Istället är vi hänvisade till att resonera kring 
outputlegitimitet. Vi vill för tydlighetens skull poängtera att outputlegitimitet 
är en möjlig grund för legitimitet även i de övriga tre kommuntyperna. Så 
länge resultaten av en besluts- och genomförandeprocess uppfattas goda kan 
det vara gott nog för att besluts- och genomförandeprocessen som sådan ska 
uppfattas som legitim. 

4.3.3 Att analysera den lokala utvecklingspolitikens ideal och praktiker
Med vår modell vill vi beskriva att det bland kommunala företrädare finns 
uppfattningar om hur mål för det lokala utvecklingsarbetet dels utarbetas 
idag, och hur de borde utarbetas i en ideal situation. Vi vill också beskriva 
att det bland kommunala företrädare finns olika uppfattningar om hur den 
lokala utvecklingspolitiken genomförs, och hur den borde genomföras. 

Sammantaget kan vi se att flera kommunrepresentanter har hög igenkän-
ning med ruta C; alltså med en situation där kommunen som organisation 
dels saknar en samlande målbild, dels genomför den lokala utvecklingspoli-
tiken relativt ensam, snarare än i samverkan med andra aktörer i samhället. 
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Flera av de vi intervjuat uttrycker att de upplever detta som problematiskt. 
Istället vill de röra sig i riktning mot ruta B; det vill säga mot en situation där 
det finns tydliga övergripande mål som implementeras i bred samverkan med 
andra aktörer i lokalsamhället. Samtidigt finner vi ett fragmentariskt stöd för 
att kommunen som organisation snarare bör röra sig i riktning mot ruta D. De 
informanter som ger uttryck för en sådan hållning menar att kommunen som 
organisation måste ”haka på där det händer grejer”, eller respondera på och 
stödja initiativ som tas ifrån näringslivet. 

Vidare kan vi notera en intressant tystnad kring ruta A. Ruta A beskriver 
enligt vår mening en traditionell toppstyrd förvaltningsorganisation som 
på egen hand, utan samverkan med andra aktörer, genomför de beslut som 
fattas av kommunens politiska ledning. Kanske är det denna ruta som bäst 
fångar hur svensk offentlig förvaltning brukar beskrivas. Vi finner emellertid 
inga tecken på att våra informanter identifierar sig med den rutan i något 
avseende. De uttrycker inte att de befinner sig där, och de uttrycker inte heller 
i någon större utsträckning att de strävar bort ifrån det sättet att arbeta med 
lokal utveckling på strategisk nivå (med ett undantag bland informanterna).
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5. Avslutande diskussion 
I den här rapporten har vi visat hur kommunala företrädare ser på hur frågor 
om lokal utveckling och attraktionskraft hanteras på kommunal strategisk 
nivå, i synnerhet i relation till andra lokala aktörer. De frågor vi ställt har varit 
öppna, och givit informanterna utrymme att själva reflektera utifrån stora 
och övergripande teman som har med lokal utveckling, attraktionskraft och 
utvecklingsarbete att göra. I analysen av intervjuerna har vi sett att många 
informanter uppehåller sig dels vid de målbilder som finns för kommunens 
arbete med lokala utveckling, dels vid kommunens övergripande strategier 
för hur det lokala utvecklingsarbetet ska genomföras. Sammantaget drar vi tre 
slutsatser utifrån de resultat som redovisas ovan. 

Vår första slutsats är att idén om den interaktiva samhällsstyrningen har 
ett mycket starkt stöd i kommunerna. Många av de kommunrepresentanter 
vi intervjuat ger uttryck för att kommunen som organisation borde bli en mer 
utpräglad nätverksaktör, som implementerar den lokala utvecklingspolitiken 
i samarbete med externa aktörer. 

Vår andra slutsats är emellertid att det förefaller vara sämre bevänt med 
den interaktiva samhällsstyrningen i praktiken, åtminstone när det gäller 
frågor som är av strategisk relevans för den lokala utvecklingen och sett ur 
ett kommunalt tjänstepersonsperspektiv.  Detta ger en liten men intressant 
indikation på att litteraturen om interaktiv styrning och nätverksstyrning i 
vissa avseenden beskriver ett styrningsideal snarare än en styrningspraktik. 
Vi är inte ensamma om att göra en sådan reflektion. Bland andra Holzinger 
m.fl. (2006) har pekat på en betydande diskrepans mellan försvaret av 
governance-styrning som idé och den faktiskt implementeringen av dylika 
styrningsmekanismer. 

Vår tredje slutsats är att pluralism och mångfald av preferenser och in-
tressen uppfattas som problematiskt av de vi intervjuat. I de allra flesta av de 
kommuner som ingår i vår studie torde det finnas lokala utvecklingsagendor 
och lokala utvecklingspolitiska mål som kommunen som organisation, och 
ibland även de aktörer som verkar i kommunen varit med och utarbetat. Dessa 
förefaller emellertid inte vara levande i den meningen att de uppfattas som be-
tydelsefulla och vägledande för det lokala utvecklingsarbetet.  Enhetlighet vad 
gäller mål - både för den kommunala organisationen och för en vidare krets av 
samhällsaktörer är alltså ett tydligt ideal bland de vi intervjuat. Den situation 
som beskrivs i Ruta B i figur 2 ovan, där kommunen är en nätverksaktör och 
arena för samförståndbyggande, lyfts ofta fram som ett ideal. Vi menar att 
det finns skäl att problematisera detta ideal. Dels förefaller det stundtals vara 
ett mål i sig att vara överens, och att ha gemensamma målbilder. Aktörer som 
ger uttryck för avvikande åsikter eller hävdar andra intressen än majoritetens 
framställs inte sällan som oroselement som hotar möjligheterna till konsensus. 
Dels finns det en potentiell inneboende motsättning här; strävan efter enhet-
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lighet och enighet skulle på många sätt kunna utmana eller kväva strävan efter 
interaktiva former för målens implementering. Eller vise versa. De personer 
vi intervjuat tycks emellertid avfärda den konflikten genom att anamma en 
starkt deliberativt perspektiv på lokal demokrati – ”bara vi pratar mer så blir 
vi överens!” Dels finns det starka skäl att diskutera huruvida konsensus och 
enhetlighet är möjligt i en kommunal organisation, och bland den mångfald 
av aktörer som är viktiga för det lokala utvecklingsarbetet. I det lokala ut-
vecklingsarbetet ställs olika intressen mot varandra och företrädare för olika 
verksamheter, olika branscher, olika platser och olika grupper av medborgare 
kan påverkas olika av ett och samma politiska beslut. Ett erkännande av att 
sådana intressekonflikter finns är ett viktigt inslag i en demokratisk process. 

Inledningsvis förde vi ett resonemang om huruvida de kommuner som 
ingår i vår studie kan antas vara representativa för kommunsverige, och om 
de resultat som vår studie genererar därmed kan antas äga en mer generell 
giltighet. Våra resultat pekar på att kommunernas företrädare efterfrågar 
dels tydligare målbilder i kommunen som organisation och som geografiskt 
område, dels ett mer interaktivt genomförande. Vi tror inte att detta resultat 
kan förklaras av att de undersökta kommunerna ingår en statligt finansierad 
satsning. Snarare finns det anledning att tro att liknande uppfattningar finns 
också i andra kommuner än de som ingår i vår studie. En andra metodfråga 
handlar om undersökningens validitet, och vad intervjupersonernas utsagor 
kan säga oss om lokalt utvecklingsarbete i svenska kommuner. Här är vår 
utgångspunkt att anonymiteten stärkt intervjupersonernas möjligheter att 
vara öppenhjärtiga. De har inte haft strategiska eller andra skäl att förvanska 
sina svar eller att undanhålla oss särskilda uppfattningar. Samtidigt har vi i 
vår analys utgått ifrån att intervjupersonernas uppfattningar formats av den 
sociala position de har på det lokala utvecklingspolitiska fältet. Deras utsagor 
om samhället är situerade. Likväl får vi genom dessa utsagor en fördjupad 
bild av vilka spänningar och utmaningar som finns på det lokala utveckling-
spolitiska fältet.

Med utgångspunkt i dessa båda resonemang – om representativitet och 
validitet – menar vi att vi utifrån vår studie kan reflektera kring den lokala 
utvecklingspolitikens legitimitet på ett mer övergripande plan. Sammantaget 
indikerar vår studie på att det saknas explicita och levande utveckling-
spolitiska mål i svenska kommuner som gör avtryck i det dagliga arbetet 
med att utveckla kommunen som plats. Den kommunala organisationens 
företrädare efterfrågar tydligare mål för den egna organisationen, men också 
för kommunen som geografiskt område. Vår studie indikerar också att den 
lokala utvecklingspolitiken i hög grad genomförs av kommunen själv, trots 
att interaktiva genomförandeformer framhållits som ett utvecklingspolitiskt 
ideal i decennier. Ur ett legitimitetsperspektiv är detta intressant. Kommunala 
företrädare efterfrågar i praktiken en ökad input- och throughput-legitimitet, 
förmodligen då de antar att utfallet – outputen – skulle bli bättre om målen 
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var tydligare och mer samstämmiga och om genomförandet i högre grad 
skedde i interaktion med andra aktörer än kommunen själv. Vi menar att det 
i grunden är positivt att kommuner eftersträvar en så hög input-, throughput- 
och outputlegitimitet som möjligt. 

Likväl vill vi betona att det finns skäl att vara kritisk mot idén om kom-
munen som en nätverksaktör och som en arena där samförstånd kan byg-
gas. Forskare har tidigare rest frågor om vem som bjuds in att delta i sådana 
nätverk och samarbeten och vilka som har möjlighet att delta (Qvist 2012; 
Syssner 2012). Lokala utvecklingssamarbeten har kritiserats för att i huvudsak 
inkludera resursstarka parter ur näringslivet, samtidigt som de är förhålland-
evis oåtkomliga för medborgarna. I samband med detta har frågan rests om 
för vem de utvecklingspolitiska målen formuleras, och vem den eftersträvade 
utvecklingen i huvudsak är tänkt att gynna (Keating 1998; Pike et al. 2007). 
Sammantaget finns det demokratiutmaningar i alla de idealtyper som beskrivs 
ovan, och dessa är viktiga att reflektera kring och att utforska vidare.
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Att skapa lokal attraktionskraft har blivit en allt viktigare fråga  
för svenska kommuner. Men hur går det egentligen till?  
Syftet med denna rapport är att bidra med en ökad förståelse  
för hur svenska kommuner arbetar med lokal utveckling. 
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som ”svarta lådor”. I denna rapport lyfter författarna på locket  
och intervjuar kommunala företrädare – politiker och tjänstemän –  
om hur de ser på lokalt utvecklingsarbete på kommunal strategisk  
nivå, i dag och i morgon. 
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