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FÖRORD 

Jon Nyhlén, Pär M. Olausson, Ulrika Sjöholm 
 
 

Den 9 juni 2013 firar professor Marie-Louise von Bergmann-Winberg sin 67-årsdag 
och lämnar, efter mer än 40 i vetenskapens tjänst, sin anställning vid 
Mittuniversitetet. Marie-Louise har i 30 år varit en uppskattad och respekterad 
kollega, lärare och handledare vid Mittuniversitetet.  

Temat för denna festskrift är ett resultat av Marie-Louise mångåriga 
forskargärning och är en gåva från oss kollegor och vänner i samband med Marie-
Louises pensionering. En av texterna är på författarnas egna önskemål författat på 
engelska. Det är vår förhoppning och vår övertygelse att det goda samarbete vi 
kollegor och vänner haft med Marie-Louise ska fortsätta i många år till, trots det 
formella avslut som en pensionsavgång ändå utgör. 

* 
Marie-Louise von Bergmann-Winberg, föddes 9 juni 1946 i Helsingfors, äldsta 
barnet till ingenjör, VD Georg-Håkan von Bergmann (1915-1981) och farmaceut 
Else-Maj von Bergmann, född Ehrman (1924-2012). Familjen bestod även av den 
yngre brodern Jan-Håkan (född 1949). Senare kom den högt älskade strävhåriga 
taxen Mackie med i familjen och utgjorde stoff för Marie-Louise skoluppsatser och 
egna berättelser, som redan i ett tidigt skede visade hennes stora förmåga att 
skriva.  

Barndomens somrar tillbringades ute i Korpo, i den åboländska skärgården, 
där modern Else-Maj även hade sina rötter, tillsammans med ett stort antal 
kusiner, morbröder och mostrar samt vänner.  

1965 tog Marie-Louise studenten från Nya svenska samskolan, allmänt kallad 
Lönkan. Hon inledde genast studierna vid Svenska handelshögskolan och blev 
färdig diplomekonom1968 och ekonomie kandidat 1970. Hennes huvudämne var 
ekonomisk politologi och hennes handledare och mentor samt nära vän var 
professor Lolo Krusius-Ahrenberg, som anställde Marie-Louise som assistent vid 
Svenska handelshögskolan redan 1968. T.f. överassistent var hon 1972 – 1982. 1983 
skötte hon en t.f. professur vid Helsingfors universitet.  
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1968 gifte hon sig med teologie kandidat Erland Forsberg (född 1946) och 1971 
föddes parets enda barn Ulrika. 1976 slutade detta äktenskap i en ovanligt 
vänskaplig äktenskapsskillnad.  

Ekonomie licentiat blev Marie-Louise 1980 från Svenska handelshögskolan och 
1982 gifte hon sig med politices magister Lars Winberg (född 1938), vars arbete 
förde hela familjen till Aten under åren 1983 – 1985. I Aten skrev hon på sin 
doktorsavhandling, såsom forskare vid Svenska handelshögskolan under åren 
1984 – 1988. Där lärde hon sig även sitt sjätte språk – nygrekiska.  

1987 disputerade Marie-Louise vid Svenska handelshögskolan i ekonomisk 
politologi med en studie kring välfärd och livsstil i de båda tyska staterna 
(Wohlfahrt, Lebensniveau und Lebensweise im deutsch-deutschen Vergleich). I 
samband med återföreningen beställde den tyska regeringen Marie-Louise 
doktorsavhandling i ett stort antal exemplar, vilket gladde henne alldeles enormt.  

1988 blev hon anställd som lektor vid Svenska social- och kommunalhögskolan 
vid Helsingfors universitet och det var vid denna tid som hennes forskning om EU 
och regioner inleddes på allvar. 1990 blev hon docent vid Svenska 
handelshögskolan. Hennes stora begåvning som entusiasmerade föreläsare och 
handledare gjorde att hon ofta valdes till Årets lärare vid Svenska social- och 
kommunalhögskolan och hennes kurser vid Svenska handelshögskolan var alltid 
synnerligen uppskattade bland studenterna.  

1993 blev hon utnämnd till docent även vid Mitthögskolan och samma år avled 
hennes make Lars efter en hjärttransplantation. Då stod Marie-Louise inför ett 
vägval – att flytta till Sverige och fungera på heltid vid Mitthögskolan eller stanna 
kvar även i Finland. Hon valde att flytta till Sverige och det var ett mycket gott 
beslut, som hon aldrig ångrat. 1996 förlovade hon sig med Sune Martinsson. 

* 
Marie-Louise von Bergmanns-Winbergs forskning spänner över några av 
statsvetenskapens mest centrala fält. Forskningen berör politiska system så som 
välfärdsystem och regioner men också politiska aktörer benämnda politiska 
entreprenörer. I centrum för hennes senare forskargärning står frågor som lokal 
och regional utveckling samt de politiska entreprenörernas roll i denna utveckling. 
Under senare år har hennes forskning också kommit att kretsar kring frågor rom 
rör flernivåstyrning samt regionbildningsprocesser.  
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Till dåvarande Mitthögskolan, sedermera Mittuniversitetet, kom Marie-Louise 
1993, där hon sedermera blev biträdande professor 1996 och professor 2002. Som 
professor har hon varit med och byggt upp den statsvetenskapliga forsknings- och 
forskarutbildningsmiljö som idag finns vid Mittuniversitetet där hon inte minst 
varit drivande när det gäller forskningen kring politiskt entreprenörskap. När hon 
nu lämnar akademien för en tillvaro som pensionär får hon möjlighet att ägna mer 
tid åt sina fritidsintressen där barnbarn och friluftsliv, i skärgården och i 
fjällvärlden, är två viktiga beståndsdelar. 
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FORSKNINGENS SAMHÄLLSANSVAR – OCH SAMHÄLLETS 
FORSKNINGSANSVAR 

Björn Fjæstad 
 
 

Allmänhetens attityder spelar större roll för riksdagens lagstiftning och 
budgetbeslut än vad många tror. En offentligt finansierad verksamhet som inte har 
stöd i allmänna opinionen, särskilt om den kostar mycket pengar, löper risk att 
förlora i legitimitet och få sin budget beskuren. När det gäller akademisk forskning 
har det under decenniernas lopp skett omfördelningar mellan olika 
fakultetsområden, ofta med ytterligare satsningar på medicin och teknik men 
enstaka gånger även på humaniora och samhällsvetenskap, samtidigt som andra 
områden gått i stå anslagsmässigt. När samhällsdebatten dominerats av vissa 
frågor, exempelvis energi eller arbetsmiljö, har miljonerna flödat åt dessa håll. 
Liksom för att blanda bort korten sker också grundläggande omstruktureringar av 
de statliga forskningsorganen vart femtonde år eller så, särskilt men inte enbart 
vad gäller dem med inriktning mot tillämpning. Tillkomsten av särskilda 
forskningspropositioner har antagligen betytt mer pengar åt forskningen, men 
också mer styrning, i synnerhet på senare år. Även själva idén att lägga fram en 
stor forskningsproposition per mandatperiod torde medföra att tillfälligt rådande 
opinionsvindar – inom och utom vetenskapen – får större spelrum. På marginalen 
kan ett icke obetydligt genomslag fås av käpphästar hos det statsråd som råkar 
vara forskningsansvarigt (och här har bytena varit täta; genomsnittlig 
ämbetsperiod de senaste decennierna är tre år) eller hos statssekreteraren eller 
regeringens vetenskapliga rådgivare (om sådan råkar finnas för tillfället).  

Huruvida de totala offentliga anslagen till forskning samvarierar över tid med 
allmänhetens attityder är osäkert. Men det skulle verkligen inte förvåna om 
perioder av välvilliga attityder medför snabbare växande forskningsmedel än 
perioder med skepsis bland allmänheten. I den allmänna opinionen avseende 
vetenskap och teknik nåddes bottennivån åren omkring 1980 med en stark 
antikärnkraftsrörelse liksom motstånd mot den då ganska nya gentekniken. Andra 
frågor som bidrog till negativa attityder under dessa år var miljöfarliga utsläpp 
från fabriker och andra anläggningar (läs cancer och skogsdöd), fortsatt 
vapenutveckling inom ramen för kalla kriget, farliga kemikalier som växtgifter och 
PCB, hälsovådlig strålning från radon och bildskärmar (båda numera nästan 
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bortglömda), påstått oetisk användning av personregister (minns 
Metropolitprojektet), plågsamma djurförsök, tvivelaktiga finansieringskällor 
(akademisk cancerforskning bekostad av tobaksindustrin), forskning på aborterade 
foster och en hel del annat som var aktuellt i samhällsdebatten ungefär samtidigt. 
Debatterna om forskningsfusk och obefogade forskarlarm kom dock inte förrän 
många år senare. 

 
Tidsandans tvära kast 

Forskning ligger definitionsmässigt i samhällets framkant och ger ständigt näring 
åt nya möjligheter och nya hot. Vilka framtidsutsikter som dominerar i debatten 
under en viss tid beror givetvis på vad den aktuella forskningen handlar om, men 
också i hög grad på tidsandan, som är den fond mot vilken opinionsbildning i 
enskilda sakfrågor sker. Det svenska samhället är ju ett av de mer dynamiska i 
världen, och utveckling – särskilt i betydelsen framåtskridande – har länge varit 
det normala. Välståndet i vårt land ökade snabbast i världen från omkring år 1870 
och hundra år framåt, i hög grad tack vare en lyckad kombination av 
teknikutveckling och fredlig samhällsomdaning, och dessutom fördelades 
tillväxten jämnare än i de flesta andra länder. Men från slutet av 1960-talet hann 
önskemålen och kraven inte bara ikapp utan också förbi den faktiska tillväxten. 
Redan Tage Erlander talade om de stigande förväntningarnas missnöje. 

En del förändringstendenser löper i samma riktning i decennier och 
åstadkommer därmed fundamentala samhällsförändringar vad gäller exempelvis 
sekularisering, företagsdemokrati, internationalisering, urbanisering, ekonomisk 
liberalisering och informationsteknik. Samtidigt finns kortsiktiga och mer 
svårbedömda utvecklingstendenser styrda av den nyss nämnda tidsandan 
(ungefär en per årtionde), ekonomiska konjunkturer (oftast i cykler på fyra–fem år) 
och politiskt mode (per månad eller rentav per vecka). 

Det är på gränsen till omöjligt att på några års sikt och med meningsfull 
precision förutsäga förändringar på samhällsnivå och, än vanskligare, att bedöma 
deras relativa betydelse. Detta gäller även under tider då det inte inträffar några 
politikermord, energikriser, staters politiska sammanbrott, stormaktsinvasioner i 
u-länder, pandemier, it-revolutioner eller internationella finanskriser av det ena 
eller andra slaget. Vad man – forskare och andra – däremot kan försöka göra är att 
upptäcka, beskriva, förstå och dokumentera dessa förändringstendenser ungefär 
när de händer. Osäkerheterna om framtiden både gynnar och missgynnar 
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forskningen som ”bransch”. Går det inte att säga något om framtiden, varför då 
ens försöka? Det kostar ju bara pengar och är slöseri med kloka människors 
arbetstid. Eller snarare tvärtom, ju mindre vi vet – desto mer måste vi försöka ta 
reda på! 

De tvära kasten i tidsandan illustreras kanske tydligast av det tidiga 1960-talets 
snabba övergång från förhoppningsfulla rekordår till 1968 års studentrevolt, 
liksom när 1970-talets näbbstövlar och murarskjortor omkring tio år senare byttes 
mot 1980-talets lackskor och knytblusar. Detta kan också beskrivas som 
övergångar från optimism till pessimism och tillbaka till optimism – och intressant 
nog finns det forskning som visar att personer med politiska åsikter till vänster om 
mitten är genomsnittligt sett mer pessimistiska (och mindre lyckliga, faktiskt) än 
de till höger om mitten. Forskningspolitiken var från början, på 1940-talet, ett 
framsynt uppifrånprojekt och inte utsatt för egentlig samhällskritik från vare sig 
vänster eller höger. I takt med att massmedierna slutade vara underdåniga mot 
överheten – något som brukar dateras till mitten av 1960-talet, kanske rentav till år 
1966 med tv-programmet Svart vecka i Nimba – kom uppmärksamhet att 
understundom riktas mot samhälleliga projekt som åtminstone på ytan föreföll 
meningslösa eller, än värre, skadliga. År 1975 sattes detta i system av den 
amerikanske senatorn William Proxmire som instiftade ett årligt negativt pris 
(Golden Fleece Award) åt någon myndighet som använde statliga medel för 
synbart meningslösa syften vilka gärna skulle framstå som stolliga när de 
kritiserades. 

 
Mediekritik mot forskning 

Detta sätt att begabba specifika beslut hos myndigheter och andra beslutsfattare 
fångades upp av svenska nyhetsmedier, och både dagstidningar och radion lyfte 
fram några forskningsprojekt som föregivet meningslösa och som slöseri med 
allmänna medel. Ett projekt som förlöjligades i radions nyhetssändningar påstods 
handla om “deltagande överklassforskning i Madrid”, men gick i själva verket ut 
på att studera förändringar i den spanska sociala strukturen och demokratins 
trevande men stadiga framväxt efter Francodiktaturens fall. Ett par andra projekt 
som uppmärksammades stort i både landets största morgontidningar och 
dåvarande riksradion, och som fick skrattarna och rättrådiga skattebetalare emot 
sig, hade mer praktisk och normativ inriktning. Det ena undersökte hur man 
konkret och effektivt bör städa toaletter på arbetsplatser, och det andra mätte hur 
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lång tid det tar för pensionärer och rörelsehindrade att korsa en bred stadsgata. 
Varken skribenterna eller radiorösterna verkade vilja inse att man faktiskt måste 
göra värderingsfria och hållbara undersökningar för att kunna utfärda föreskrifter 
om metoder vid lokalvård eller om hur länge den gröna gubben bör lysa vid 
övergångsställen för att både bibehålla säkerheten och inte stoppa trafiken totalt. 
Populistiskt av medierna, javisst – och säkert gjorde den samlade 
medieuppmärksamheten avtryck i allmänna opinionen. En möjligen 
konspiratorisk tanke som framfördes i kritiken emot mediernas bevakning, för en 
sådan sida fanns också, var att de två förstnämnda projekten drabbades extra 
mycket därför att de genomfördes av kvinnliga forskare men kritiserades av främst 
manliga forskare och journalister. 

 
Mediernas samhällsuppgift 

Att nyhetsmedier väljer att rapportera om spektakulära och negativa händelser och 
tillstånd är väl känt och utgör också ett av inslagen i forskarsamhällets 
standardkritik mot medierna. Andra vanliga synpunkter från forskares sida är att 
sakfel är vanliga och att medierna inte gärna publicerar rättelser och genmälen. Av 
omvänt slag är forskarkritiken att medierna inte i tillräcklig grad uppmärksammar 
de viktiga framsteg som görs inom forskningen, särskilt naturvetenskap och 
teknik. Forskarna oroar sig kort sagt för att allmänhetens bild av vetenskapen blir 
snedvriden och avog. Är det en vettig synpunkt? Både ja och nej. Här finns 
nämligen ett genuint dilemma. I massmediernas samhällsuppgifter – djupt 
skyddade av grundlagar och ekonomiskt gynnade av presstöd och obligatorisk tv-
licens – ligger att vara vakthund. Och en vakthund skäller när något oroar, inte när 
allt är lugnt. Mediernas bild av världen är alltså inte rättvisande och representativ 
utan blir mer negativ och mer konfliktorienterad. 

Dessutom visar socialpsykologisk forskning att mediekonsumenter gillar att ta 
del av negativa nyheter – på samma sätt som negativt skvaller är mer intressant än 
positivt. Det gör att medier kan ha en tendens att se skandaler och allvarliga 
samhällsproblem vart de än tittar. Det blir då det kommersiella värdet i konflikter 
och kriser som avgör vad som publiceras och hur det dramatiseras i text och bild, 
inte hur samhälleligt allvarliga de faktiska omständigheterna egentligen är. 
Dessutom lyfts gärna enskilda individer fram, trots att de eventuella problemen 
kanske i stället bottnar i sammansatta systemfel om vilka det inte är lika 
spännande att berätta – eller för den delen läsa. 
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Till yttermera visso stärks det negativa och sensationella i urval och 
utformning av en teknikalitet i hur medierna publiceras. Medan positiva skeenden 
tar lång tid att bygga upp – inom vetenskapen handlar det ju om flera år – sker de 
negativa snabbt, i ungefär samma tempo som medierna publiceras: dagligen eller 
ännu tätare. Mediernas gårdvarsfunktion är givetvis omistlig i vår demokrati, men 
det är alltså angeläget att vara medveten om dess konsekvenser för den världsbild 
som förmedlas. Den okritiske läsaren kan kanske få för sig att de flesta som 
genererar nyheter – politiker, företagschefer, fackliga ledare, poliser, vårdpersonal, 
forskare och så vidare – är ohederliga och har låg moral. 

Utifrån dessa omständigheter vore det överkurs att förvänta sig att 
medborgarna och massmedierna skulle kunna överblicka de komplexa och 
motstridiga föreställningar som finns om vetenskapens och högskolans roll i 
Sverige. På en och samma gång har statsmakternas grepp om högskolan (här 
använt som ett sammanfattande begrepp för universitet och högskolor) både 
mildrats och hårdnat. Högskolan är mycket friare än förr att inrätta professurer 
och själv avgöra sitt utbildningsutbud, men genom politiseringen av styrelserna 
(ett tag på väg bort, men nu delvis tillbaka) och ett formelbaserat 
ersättningssystem för producerade examina är handlingsutrymmet begränsat. Den 
fria forskningen, som alla hyllar i princip, är fri – i betydelsen forskarstyrd – vad 
avser ansats och metodval men i betydligt lägre grad när det gäller vad som ska 
beforskas. Projekten behöver finansieras, och det är upp till envar forskare att dra 
in de pengar som behövs, ibland till och med till den egna lönen. Forskningen har 
därför blivit alltmer marknadsinriktad, och denna tendens stöds av att både 
statliga organ och andra finansiärer ofta gillar att själva sätta agendan med så 
kallade riktade satsningar – forska på X så har du chans att få pengar! Annars får 
du ägna dig åt undervisning (högskolans andra uppgift vid sidan av forskning) 
eller administration (en uppgift som saknar nummer men är nog så krävande).  

 
Tredje uppgiften 

I sammanhanget måste nämnas att högskolans lagstadgade tredje uppgift – 
samverkan med och information till det omgivande samhället – mest finns på 
pappret, trots utmärkta insatser på många håll. Några särskilda pengar för detta 
anvisas inte av riksdagen, och i hög grad blir det en fråga om personligt 
engagemang hos ett antal eldsjälar. De få studier som undersökt meritvärdet av 
(det vanligen oavlönade) arbetet med tredje uppgiften visar att goda insatser inte 
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nämnvärt ökar chansen till befordran. Många forskare tror till och med, dock 
missriktat enligt min mening, att verksamhet inom ramen för tredje uppgiften är 
demeriterande. I en undersökning från mitten av 1990-talet, men sannolikt relevant 
än i dag, tillfrågades ett antal svenska forskare om varför de inte ägnar sig åt 
forskningskommunikation. Svaren kan sammanfattas i tre utsagor: 

 
• Forskare som publicerar sig i massmedier gör det för att deras forskning är 

av sämre kvalitet och därför har svårare att komma in i vetenskapliga 
tidskrifter. 

• Forskare som förekommer i massmedierna är oseriösa och bara ute för att 
synas och vinna personliga fördelar, främst få forskningsbidrag. 

• Massmedierna ger en felaktig bild av forskningen, och därför bör man inte 
medverka där. 

 
Av dessa tre punkter är givetvis den första mest förödande. Att synas i press, radio 
och tv skulle alltså innebära att man erkänner sig vara en sämre forskare. Detta är 
tyvärr en inte helt ovanlig missuppfattning bland forskare, kanske särskilt 
naturvetare i vid mening. Men i själva verket har många av de allra mest 
framstående forskarna, både i Sverige och utomlands, varit utomordentligt 
skickliga populärvetenskapare och har verkligen värdesatt att kommunicera med 
intresserade lekmän. Eller uttryckt på omvänt sätt – några av de alla bästa 
populärvetenskapliga författarna och föredragshållarna är eller har varit absoluta 
toppforskare. Min erfarenhet är också att dessa högt meriterade forskare ingalunda 
tackar nej till att medverka i populärvetenskapliga sammanhang baserat på att det 
skulle vara oseriöst. De som ibland är tveksamma till att skriva en 
populärvetenskaplig artikel eller medverka i en radiointervju är främst de allra 
yngsta forskarna, doktoranderna, alltså de som vet mer än de flesta om sitt 
speciella fält men som saknar överblick. De mest erfarna forskarna, 55+ eller så, är 
ofta de som är bäst på att kommunicera med allmänheten, inte minst tack vare sin 
långa erfarenhet av att undervisa nyfikna men okunniga studenter. Dessa lite äldre 
forskare vågar ofta generalisera och ta ut svängarna mer än de yngre, och det finns 
studier som visar att de även i sin inomvetenskapliga produktion använder 
betydligt färre referenser till vetenskaplig litteratur och i stället gör fler 
hänvisningar till populärkultur och mänskliga erfarenheter, liksom de erbjuder 
mer av eget tankegods och mer av sammanhang och helhetssyn. 
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Den andra posten i punktlistan ovan är egentligen svårförståelig. Vad skulle 
det vara för fel på att söka vinna personliga fördelar av typ forskningsbidrag? Det 
är ju precis det som skickliga forskare ständigt försöker och ofta lyckas med. Och 
om det nu främst är oseriösa och mindre skickliga forskare som kommunicerar 
med allmänheten, skulle då populärvetenskap verkligen leda till att dessa forskare 
får forskningspengar? Denna tankevurpa till trots, så har forskarna i 
undersökningen faktiskt rätt i ett avseende. Det finns nämligen välgjorda studier 
som visar att forskare som blir uppmärksammade i tidningar och etermedier 
faktiskt får mer forskningsbidrag än de som inte syns där.  

Att det dessutom finns andra goda skäl att fullgöra den tredje uppgiften verkar 
inte ha föresvävat forskarna i den här undersökningen. Det gäller dels 
demokratiaspekten, alltså att det ger medborgarna tillfälle till insyn i vart 
skattepengar går och att de får möjlighet att orientera sig i ett komplext samhälle i 
frågor som rör exempelvis miljö, teknikutveckling, samhällsekonomi, politiska 
alternativ, regional utveckling, livsmedel, naturresurser, sjukdomar, klimat, vårt 
historiska arv och så vidare. Dels den kulturella aspekten, alltså att det kan vara 
lika spännande att ta del av populärvetenskap eller forskningsjournalistik som en 
roman eller en spelfilm. Intressant nog finns det forskning som visar att en text 
som upplevs som spännande och som dessutom inte läses för att åstadkomma 
inlärning utan för att läsaren vill förstå något, faktiskt ger mer inlärning än en text 
som läses i inlärningssyfte. Dels, slutligen, att samspel med en lekmannapublik, 
inte minst genom dess frågor, kan ge forskarna fruktbara idéer till nya vägar i det 
egna forskningsarbetet. 

Att forskningen och högskolan ska vara demokratisk och tillgänglig, kanske 
rentav folklig, stämmer bra med tanken att alla ska kunna yttra sig på seminarier 
och kunna lägga fram sina tankar till prövning. Å andra sidan är inte alla 
vetenskapliga idéer lika bra, utan tvärtom råder en strikt och förvånansvärt 
okontroversiell elitism vid exempelvis fördelningen av forskningsmedel. Gränsen 
mellan vetenskapens demokratisering och dess profanering är sålunda tunn och 
inte något som engagerar vare sig allmänheten eller medierna, trots att frågan 
skulle må bra av att diskuteras av andra än den innersta kretsen. Samma sak gäller 
gränsen och relationen mellan högskolan som å ena sidan strikt myndighet och 
uråldrig lärdomsborg med hög rättssäkerhet för studenterna och, å andra sidan, 
högskolan som modern, kreativ workshop för otyglade forskningsidéer inom 
ramen för en kollegial gemenskap. Här finns plats för spännande reportage från 
mediernas sida och för åsiktsbildning ute i samhället. 
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Inom högskolan finns sålunda en rad motsättningar som inte är av enbart 
teoretiskt intresse utan har praktiska konsekvenser. De flesta svenskar torde 
sålunda se högskolan i första hand som ett ställe som producerar utbildning, eller 
kanske snarare människor med examen. Formellt betyder undervisning och 
forskning lika mycket vid till exempel professorstillsättningar, men i praktiken 
spelar undervisningsskickligheten en underordnad roll. Se där ytterligare ett 
konfliktfyllt ämnesområde för allmänhet och medier att bry sig om! 

 
Samhällets forskningsansvar 

I forskningens samhällsansvar ligger alltså inte minst forskarnas och 
högskoleledningarnas informationsansvar. Men man kan vända på begreppet och i 
stället tala om samhällets forskningsansvar, konkretiserat i politikers och högre 
tjänstemäns ansvar för bruk av information. Begreppet samhällets 
forskningsansvar myntades för ett antal år sedan av en forskare som i sin 
mångåriga gärning uppmärksammat stora brister i politikers vilja att ta forskning 
på allvar när den är obekväm, trampar in på andras revir eller ifrågasätter heliga 
kor. Han skrev främst om politisk styrning av den breda sociala sektorn i Sverige 
och menade att trots ett flertal organisatoriska och praktiska misslyckanden finns 
föga intresse av att ta till sig välunderbyggd forskning i syfte att reda ut vilka 
handlingsvägar som i praktiken fungerar bättre än andra. Motståndet grundas 
intressant nog inte på konservatism, framhöll han, för det finns en stor 
förändringsbenägenhet bland politiker och högre tjänstemän på snart sagt alla 
områden. Men problemet är att de bara vill förändra sig i riktningar som är på 
modet. Om det kommer nya signaler om alternativa strategier, i allmänhet från 
utlandet och då oftast USA, och dessa stämmer med vad som för tillfället är 
politiskt korrekt är man till och med villig att helt byta ut sin rådande 
åtgärdsarsenal – vad gäller exempelvis socialvård, äldre- och barnomsorg, åtgärder 
för handikappade, missbrukarvård, integration av invandrare, kriminalvård och 
landsbygdsutveckling – trots att faktiskt föreliggande forskning inte alls pekar i 
den nya, omhuldade riktningen. Samhällets forskningsansvar handlar alltså om att 
kunna sätta sig över sina förutfattade meningar och, kanske svårare, att sätta sig 
över sin politiska ideologi och agenda, och verkligen lyssna på vad forskarna har 
att säga. 

Det finns givetvis exempel på sådana brister även från andra fält än det sociala, 
exempelvis vad gäller energiförsörjning och infrastruktur. Ett sådant fall, numera 
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några år gammalt, är beslutet om Hallandsåstunneln där kunskap om åsens 
vanskliga berggrund faktiskt fanns hos geologer. Men ingen lyssnade och den 
politiska viljan var för stark. Ett annat exempel, inte heller dagsfärskt men mycket 
illustrativt, är debatten som följde efter den så kallade Tjernobylutredningen i 
början av 1990-talet. I ett högst ovanligt forskningsprojekt fick då en 
universitetspsykolog i uppdrag av en energiforskningsmyndighet att studera 
reaktionerna på en statlig utredning som hade tillsatts av dåvarande energi- och 
miljöministern. Psykologiforskaren konstaterade att de politiska partiernas 
ståndpunkter ifråga om Sveriges kärnkraft ingalunda rubbades av utredningens 
slutsatser. Därmed inte sagt att rapporten inte användes, utan den citerades 
tvärtom flitigt av en mängd politiker. Det intressanta är dock att alla politiker – 
från dem längst till vänster till dem längst till höger, och från illgröna 
kärnkraftsmotståndare till betonggrå tillväxtkramare – fann medhåll i texten för 
sin egen uppfattning och inte tvekade att basunera ut att just deras syn på 
kärnkraftens framtid vunnit stöd i utredningen. Detta trots att, eller kanske därför 
att, utredningen som helhet inte gav några entydiga svar om hur Sverige borde 
agera framdeles. Forskaren ansåg det vara ”märkligt att vuxna människor så 
undantagslöst har funnit fullständigt stöd för sin egen uppfattning”, när 
utredningen faktiskt innehöll både nyanser och flera olika budskap. Hon gick till 
och med så långt att hon sade: ”Diskuterar man så som de flesta gör utifrån 
Tjernobylutredningen är det ett tecken på att man inte fungerar som en mogen 
människa.” Myndigheten som ville följa upp politikerbehandlingen av 
utredningen och alltså hade gett henne uppdraget att undersöka reaktionerna på 
dess rapport lades strax därefter ner av statsmakterna! 

 
Högskolans krona 

Vanliga människors åsikter – även när de är felinformerade, vilket nog ofta är fallet 
– är viktiga. Visst är skolan ett enormt mycket större diskussionsämne i samhället 
än högskolan (ja, varför det egentligen?), men båda hanteras inom samma 
departement. Ju fler som har gått en högskoleutbildning, desto fler kommer att ha 
en åsikt om forskning och desto mer informerad kommer denna åsikt att vara. 
Därför är det trist att det fortfarande är möjligt att nå exempelvis en 
kandidatexamen utan att ha haft nära kontakt med en forskande professor. Det är 
givetvis utmärkt att undervisande universitetslektorer och -adjunkter erbjuds 
forskningstid, men de akademiska lärare som ägnar sig nästan enbart åt att forska 
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bör övertygas eller lockas att även undervisa i viss omfattning, och då inte bara på 
doktorandnivå och hellre i seminarieform än med föreläsningar. Seminariet är 
enligt min mening högskolans krona, där de församlade individerna tillsammans 
arbetar sig fram till både lösningar och nya problemställningar som ingen av dem 
hade tänkt på i förväg. Alla dagens studenter kan givetvis inte erbjudas att forska, 
men de kan inbjudas att vara med på några högre seminarier och därifrån – när de 
senare utgör ”allmänheten” eller ”samhällsbyggarna” – ha en personlig erfarenhet 
att falla tillbaka på då medierna rapporterar om vetenskap och när frågor om 
forskningens samhällsroll och samhällets bruk av forskning kommer upp vid 
fikabordet. 
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SAMARBETE FÖR HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING? 

Stig Montin 
 
 

Inledning 

I maj 2008 kom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) med alla 13 
kommuner överens om att gemensamt ta ansvar för en hållbar regional utveckling. 
Samarbetsambitionen formuleras bland annat på följande sätt:  

 
”Vi tar ett gemensamt ansvar för att den regionala strukturen är 
långsiktigt hållbar. Lokalt gör vi det genom att ta ansvar för våra 
delar av den regionala strukturen och genom att stödja övriga 
kommuner i att utveckla sina delar” (GR 2008). 
 

Denna betoning på interkommunalt samarbete är ett utflöde av en så kallad 
rådslagsprocess som alla kommuners fullmäktigeförsamlingar medverkat i sedan 
2002. Det unika med händelsen är att den symboliserar ett historiskt skifte i de 
interkommunala relationerna i Göteborgsregionen. I sitt regionala sammanhang 
kan både formen (Rådslagsprocessen) och dess resultat (strategi för hållbar 
regional utveckling) betraktas som innovationer (Montin, Johansson & Forsemalm 
2012).   

Även om fallet är unikt i flera avseenden är den interkommunala 
samverkansprocess som behandlas i detta kapitel i linje med EU-kommissionens 
förväntningar på regionalt samarbete för att främja hållbar ekonomisk tillväxt 
(CEC 2009) och ett exempel på den mer överordnade föreställningen om att 
problem relaterade till hållbar utveckling bäst hanteras genom samarbete över 
institutionella och organisatoriska gränser (se t ex Innes & Booher 2010).  

Mot bakgrund av att både sättet att forma en gemensam utvecklingsstrategi 
och strategin i sig kan betraktas som regionalt innovativt kan det vara av intresse 
att närmare granska hur denna rådslagsprocess kom till, hur den genomfördes och 
vad den utmynnade i. I den meningen är det en traditionell studie av hur politik 
formas. 

Överenskommelsen inom GR är emellertid inte bara ett fall av interkommunal 
samverkan. Det kan också ses som ett fall av politiskt entreprenörskap, vilket 
allmänt kan beskrivas som en aktör som möjliggör, underlättar samarbeten samt 



12 
 

tänjer eller spränger olika gränser. Det politiska entreprenörskapet har bland annat 
relaterats till regionaliseringsprocessen i Sverige (von Bergmann-Winberg 2011). I 
historien om framväxten av överenskommelsen inom GR kommer det att framgå 
att både politiker och tjänstemän kan fungera som politiska entreprenörer. 
Processen fram till överenskommelsen kan också analyseras som ett fall av 
”metastyrning”, vilket enkelt uttryckt handlar om att styra på distans genom 
exempelvis lämplig inramning och övertalning.  

Rådslagsprocessen inom GR kan således analyseras som fall av interkommunal 
samverkan, politiskt entreprenörskap samt metastyrning, men bör också betraktas 
ur ett mer substantiellt perspektiv. Med det menar hur olika aktörer i processen 
förhållit sig till vad som kan menas med ”hållbar utveckling” samt vad hållbar 
utveckling står för i den slutliga överenskommelsen.  

 
Metod och material 

Den empiriska redovisningen av Rådslagsprocessen bygger huvudsakligen på två 
typer av källor. Den ena utgörs av de dokument som producerats inom ramen för 
Rådslagsprocessen och den andra av gruppintervjuer i form av samtalsintervjuer 
som genomfördes vid en workshop den 30 november 2010. Sammanlagt 19 
politiker och tjänstemän som medverkat i rådslagen deltog. Deltagarna delades in i 
sex grupper och intervjuades av ledamöter i den projektgrupp som inom Mistra 
Urban Future studerar fyra fall av ”multi-level governance”. Varje grupp 
samtalade kring samma teman parallellt med varandra (rådslagsprocessens syfte, 
kunskapsutbyte och lärande, från idé till handling samt verktyg för komplexitet). 
Workshopen avslutades med ett summerande samtal där alla medverkan de. 
Intervjuerna och det avslutande samtalet spelades in och transkriberades i sin 
helhet.  Rådslagsprocessen var en av fyra samverkanssprocesser som studerades 
under 2010-2011 inom ramen för Mistra Urban Futures i Göteborg (Elias m fl 2012, 
se också www.mistraurbanfutures.com). 

 
Bakgrund till Rådslagsprocessen 

Ända fram till slutet av 1990-talet då det på allvar påbörjades samarbeten kring 
gemensamma regionala problem och utmaningar hade Göteborgsregionen, i likhet 
många andra stadsregioner, kännetecknats av oenighet och ömsesidig 
misstänksamhet mellan kommunerna. Fram till 1990-talet uppfattade många 
kommunala aktörer i regionen ett konkurrensförhållande till varandra och framför 
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allt till den största staden Göteborg: ”Under hela 1980-talet … var det väldigt 
mycket förorterna mot Göteborg och Göteborg mot förorterna” (citat från samtal 
om Rådslagsprocessen). Från slutet av 1940-talet fram till mitten av 1990-talet 
bestod Göteborgsregionen av två slags samarbetsorganisationer. Den ena var 
Storgöteborgs Samarbetskommitté och den andra var Göteborgs Förorters 
Förbund. De två organisationerna slogs samman och 1995 bildades 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Under årens lopp uppträdde flera 
strukturella utvecklingstendenser som på olika sätt underhöll konkurrensen 
mellan Göteborg och förortskommunerna. En sådan tendens var utvecklingen på 
bostadsmarknaden. Huvuddelen av bostadsbeståndet som tillkom i Göteborg 
mellan åren 1950 och 1980 bestod av flerbostadshus i ytterområdena. Det lade 
grunden till en bostadssegregation. Denna förstärktes på regional nivå under 1980- 
och 1990-talen då huvuddelen av bostadsbyggandet omfattade småhus i attraktiva 
förorter. Dessförinnan hade det också skett en utflyttning från Göteborg till en 
expanderande villabebyggelse i flera av kranskommunerna, bland annat 
Kungsbacka, Partille, Mölnlycke och Kungälv (Jörnmark 2005). En annan faktor 
var konkurrensen om företagsetableringar. Så sent som i slutet av 1990-talet fanns 
bland annat konkurrens om var Ericsson skulle placera sina nyetableringar efter att 
de växt ur sina anläggningar i Örgryte. Tänkbara kommuner för nyetablering var 
bland annat Mölndal och Härryda, men genom utvecklingen av Norra 
Älvstranden till ett attraktivt ”klusterkoncept” hamnade Ericssons nyetablering i 
Göteborg (Jörnmark 2005). 

Misstro och konkurrens vändes till samsyn och samverkan, bland annat 
beroende på ett politiskt ledarskap som lyckades övertyga kommunerna om att 
alla skulle kunna dra nytta av att Göteborgs stad får en positiv utveckling. Det 
politiska ledarskapet personifierades framför allt av socialdemokraten Göran 
Johansson (KS-ordförande i Göteborgs stad och i GR:s styrelse), som enligt uppgift 
från andra politiker hade lunchträffar med var och en av KS-ordföranden i de 12 
kommunerna för att prata om den regionala utvecklingen.  Det bidrog till goda 
förutsättningar för de 13 kommunerna i GR att forma en gemensam bild av den 
regionala utvecklingen. Under rådslagsprocessen växte sedan den ömsesidiga 
förståelsen kring lokala specifika problem mellan kommunerna, inte minst mellan 
kranskommunerna och Göteborg, något som har uttryckts som att 
”småkommunerna har fått en större förståelse för helheten” (citat från samtal om 
Rådslagsprocessen). 
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Förutom denna politiska styrning mot samarbete fanns det också en tydlig 
inriktning bland tjänstemän vid GR om att det borde utvecklas ett nytt arbetssätt 
för den regionala planeringen. När det var dags för ett nytt regionplanearbete 
bedömdes det vid GR att tidigare regionplaner (1944, 1963, och 1982) inte haft 
någon större betydelse för utvecklingen och med den erfarenheten ansåg man att 
det vore bortkastad tid att utarbeta ännu en regionplan.  

Sammantaget formades en förhoppning om att fullmäktigeförsamlingarna och 
kommunledningarna i de tretton kommunerna skulle komma till en gemensam 
avsikt och bli mer proaktiva. I GR:s inbjudan skrevs följande: 

 
”Vår förhoppning är att det skall växa fram en så lång som möjligt 
gemensam insikt om det regionala samarbetets betydelse samt ett 
gemensamt förhållningssätt till övergripande planeringsfrågor och 
en samsyn om verktyg och arbetsmetoder” (GR 2009a).  

 
Rådslagsprocessen  

Rådslagsprocessen genomfördes under åren 2002-2008. Rådslag definieras som en 
planerad och strukturerad dialog och samverkan mellan intressenter inom ett 
geografiskt område. Vid dessa rådslag besökte tjänstemän och politiska 
representanter från GR var och en av fullmäktigeförsamlingarna i regionens 13 
kommuner i fyra omgångar (rundor). Det första rådslaget pågick under 18 
månader, det andra under nio månader, det tredje under tre månader och det 
fjärde under två månader. Antalet potentiella deltagare vid rådslagen var 1100, det 
vill säga det totala antalet fullmäktigeledamöter i kommunerna. Antalet faktiska 
deltagare i genomsnitt var cirka 50, med flest vid ett rådslag i Göteborg som 
samlade cirka 125 deltagare. Det betyder att flertalet fullmäktigeledamöter var 
med vid samtliga rundor. Uppskattningsvis var det två tredjedelar av ledamöterna 
som var med i hela processen. Att ungefär en tredjedel inte var med på allt 
förklaras bland annat av att det några ledamöter byttes ut efter valet 2006. Vid 
varje rådslagstillfälle hölls inledande föredrag och deltagarna organiserades sedan 
i grupper för att diskutera. Två styrdokument producerades under 2006 respektive 
2008, varav det senare antogs som en ”överenskommelse” av GR (GR 2006, GR 
2008). 
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Den sociala dimensionen som viktigast 

I inbjudan till den första rådslagsrundan (GR 2002) ställs först och främst en 
förhoppning om att rådslaget skall leda till att det skall växa fram en ”insikt om 
det regionala samarbetets betydelse samt ett gemensamt förhållningssätt till 
övergripande planeringsfrågor och en samsyn om verktyg och arbetsmetoder”. 
Tanken framstår vara att med lämplig vägledning kan denna arbetsform (rådslag) 
bidra till en gemensam och sammanhållen regional utvecklingsprocess. Det 
förväntas föras en bred och förutsättningslös diskussion mellan politiker kring 
viktiga regionala frågeställningar. Vilka är då dessa frågeställningar? Inledningsvis 
talas det om GR har ett regionalt, men också nationellt och globalt ansvar för att 
bidra till att ”säkerställa en långsiktig hållbar utveckling”. Den hållbara 
utvecklingen beskrivs sedan i tre dimensioner: social dimension 
(”medborgarkraft”), miljödimension (”bärkraft”) och ekonomisk dimension 
(”konkurrenskraft”).  

Den sociala dimensionen kommer således först. I den inledande texten som 
utgör en inramning av de tre dimensionerna är det den sociala som kommer först 
och den första frågan som ställs är följande: ”Hur bygger vi en region med så små 
klyftor som möjligt mellan invånarna?” (GR 2002, s 8). När de tre dimensionerna 
var för sig beskrivs lite utförligare kommer också den sociala dimensionen först 
och här påstås bland annat att ”(E)tt samhälle med små sociala skillnader har ett 
egenvärde oavsett om det är en konkurrensfaktor eller ej” (GR 2002, s 10). Det talas 
vidare om främja ”hållbar tillväxt där resurser finns att fördela så att klassklyftorna 
minskas och kriminaliteten hålls nere.  

Inledningsvis i inbjudan ges de tre dimensionerna en likvärdig betydelse, att 
de ”hänger ihop och är inbördes beroende”. Med hänvisning till påståendet att 
små sociala skillnader har ett egenvärde och att tillväxt skall ge resurser för att 
minska klassklyftorna framstår det dock som att författarna till inbjudan delvis 
ansluter sig till ett synsätt som tidigare förekommit i ett annat tvärsektorsamarbete 
i Göteborgsregionen, nämligen att miljödimensionen utgör ramen, den 
ekonomiska dimensionen är ett medel och den sociala dimensionen (social 
jämlikhet) är målet (Polk 2009).   

Helt entydigt är det emellertid inte eftersom när dimensionerna beskrivs var 
för sig så ses de också som förutsättningar för de andra.  Den sociala dimensionen 
”är en förutsättning för såväl ett konkurrenskraftigt näringsliv som en långsiktig 
miljömässig bärkraft” (GR 2002, s 10). Miljödimensionen beskrivs i termer av 
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”miljömässig bärkraft” som behövs för att alla skall tillförsäkras ”överlevnad” och 
”fortlevnad” (s 12) och ”(E)konomisk hållbarhet och långsiktig konkurrenskraft är 
förutsättningar för såväl medborgarkraft och miljömässig bärkraft” (s 14). Men den 
enda dimensionen som ges ett egenvärde är den sociala dimensionen. 

Mot bakgrund av den fortsatta utvecklingen när rådslagsprocessen genomgått 
flera rundor är det av intresse att uppmärksamma det som står sist i inbjudan. Här 
skrivs det om en ”flerkärnig region”, som betyder att huvudorten (Göteborg) 
omges av relativt självständiga städer och orter som är sammanhållna av 
”koncentrerade, kapacitetsstarka och miljömässigt tåliga väg- och järnvägsstråk, 
inriktade mot Göteborg och sammanbundna av tvärlänkar som förstärker 
tätortskärnorma i regionen” (s 26). Det ställs avslutningsvis ett antal förväntningar 
på vad den flerkärniga regionen skall kunna innebära: minska miljöbelastning, 
stärkt konkurrenskraft, tillförlitliga godstransporter, god vardagstillgänglighet, 
ökad säkerhet och bättre hälsa för invånarna (s 27). I anslutning till texten finns en 
principskiss, som i efterhand kan tolkas som ett utkast till det som senare kom att 
kallas ”strukturbilden”.  

Detta var i mycket kort sammanfattning det underlag som gick ut till alla 
kommuner i göteborgsregionen inför den första rundans rådslag som pågick under 
18 månader (hösten 2002 till februari 2004). Resultaten från dessa rådslag 
dokumenterades och sammanställdes genom ett antal ”sållningsprocesser” till 
underlag inför en konferens med GR:s styrelse 2003 (GR 2004). Diskussionerna vid 
konferensen ledde fram till en lista med fyra ”målområden” för det fortsatta 
arbetet med den regionala utvecklingen: 

 
• Goda sociala förhållanden 
• En attraktiv region för boende och arbete 
• Fungerande infrastruktur och god miljö 
• Ett vitalt näringsliv och en bred arbetsmarknad 

 
Noterbart är att den sociala dimensionen fortfarande har högsta prioritet. 

 
I slutet av 2004 skickade GR ut en inbjudan till andra rådslagsrundan som byggde 
vidare på den första (GR 2004a). I anslaget (undertecknat av ordförande i Rådet för 
Regional utveckling, Frank Andersson (s)) till denna inbjudan betonas att det nu 
inte längre behöver diskuteras ”vad-frågor”, utan man kan övergå till ”hur-
frågor”, dvs hur man kan utveckla och fördjupa samarbetet kring de frågor som 
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tidigare har lyfts fram. Den fördjupade diskussionen föreslås handla om de 
sakfrågor som lyfts fram i den första rundan och som ”GR:s förbundsstyrelse 
bedömt som väsentligast” (s 9). De sakfrågor som skall diskuteras i denna andra 
runda är i följande ordning:  

 
1. Den sociala strukturen 
2. Den fysiska strukturen 
3. Regionförstoring 
4. Bostadsbyggande 
5. Kollektivtrafiken 
6. Utbildningen 

 
Två saker kan noteras från denna lista. Det första är att den sociala dimensionen 
fortfarande är den högst prioriterade (den kallas också ”huvudområde 1” i 
dokumentet). Den andra noteringen är att ett nytt begrepp har kommit in i 
diskussionen, nämligen ”regionförstoring”. Det kan tolkas som nära besläktat med 
det som i första omgången kallades ”flerkärnig region” och det berördes i 
diskussionen om ”konkurrenskraft”, men begreppet ”regionförstoring” användes 
inte då (s 33).  

Det refereras till förra rådslagsrundan då många kommuner ”tydligt” uttryckte 
”att de sociala klyftorna och deras geografiska polarisering är orimliga och att de 
begränsar regionens utveckling” (s 18). Vidare hade kommunerna understrukit att 
även om dessa klyftor tydligast kommer till uttryck i Göteborg ”är (de) en regional 
fråga där alla kommuner är berörda och medansvariga”. Det hade framförts ”stor 
oro” över klyftornas ”konsekvenser i form av ökat utanförskap, ökad brottslighet, 
otrygghet etc” (Ibid). De tänkbara åtgärder som förs fram i diskussionsunderlaget 
är bland annat följande: ”För att minska den regionala polariseringen bör 
skillnaderna i levnadsvillkor mellan regionens olika delar – stadsdelarna i 
Göteborg och kranskommunerna – utjämnas” (s 23) 

Regionförstoring presenteras som det tredje huvudområdet och relateras här 
huvudsakligen till folkmängdens betydelse och regionens konkurrenskraft. 
Begreppet definieras på följande sätt: ”Regionförstoring är en pågående process 
som innebär att lokala arbetsmarknader växer geografiskt genom att 
pendlingsmönstret förändras” (s 34). Med denna definition visas i dokumentet hur 
den ”funktionella regionen” är större än den formella regionen (GR). Det är en 
beskrivning av verkligheten, men dess effekter beskrivs huvudsakligen på ett 
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positivt sätt, nämligen att den leder till ”ökad tillväxt och ökad sysselsättning” (s 
35). Andra effekter som lyfts fram är att den innebär ökad pendling och att den 
ökade bilpendlingen bör ersättas av kollektivtrafik.  

Det förs också en diskussion om regionförstoringen ur ett ”socialt perspektiv” 
och den handlar i första hand om relationen mellan låg- och högutbildade och 
mellan män och kvinnor. Ökade pendlingsmöjligheter kan leda till en jämnare 
lönestruktur, men det framförs inga tänkbara positiva konsekvenser av 
regionförstoringen för kvinnor i allmänhet. Här är det i första hand den ”rådande 
könsrollerna” som först behöver brytas och det ställs också en fråga om 
regionförstoringen är ”en ’kvinnofälla’ eller en möjlighet till ökad jämställdhet ” (s 
35). 

Denna andra rådslagsrunda genomfördes under nio månader (januari t o m 
oktober 2005), det vill säga hälften så lång tid som den första rundan och den 
omfattade elva av regionens tretton kommuner. Det uppskattas att 425 
förtroendevalda deltagit (GR 2005). I rapporteringen från den andra rundan 
framgår att ”de sociala frågorna diskuterats mycket” och att ”det är ett område för 
regional samverkan står helt klart” (s 6-7). I likhet med rapporteringen från första 
rundan har det diskuterats kring vad som kan göras för att minska de sociala 
klyftorna. Samtidigt framhålls att ”allt hänger samman”, vilket betyder att social 
struktur hänger samman med frågor kring fysisk struktur som också är 
sammankopplade med sådant som rör bostadsbyggande, kollektivtrafik och 
utbildning. Däremot framstår det som att det funnits vissa tveksamheter till 
regionförstoring. Det ”finns en stor osäkerhet kring vad begreppet innebär” och 
”man efterlyser mer underlag om konkreta effekter för Göteborgsregionen” (s 5). 
När det gäller regionförstoringens förhållande till den sociala dimensionen har det 
i rådslaget funnits funderingar kring om de är positiva eller negativa. En fråga som 
ställts är ”Gynnar det familjen eller är det en kvinnofälla, mansfälla eller 
familjefälla” (s 7). 

Sammanfattningsvis kan sägas att under båda de första två rådslagsrundorna 
var den sociala dimensionen högst på dagordningen och med detta menades 
framför allt att den var en regional angelägenhet att minska de sociala klyftorna. 
Vid andra rundan länkades den sociala dimensionen ihop med flera andra 
förhållanden och sakfrågor. Det framgår också att vid båda rundorna uttrycktes 
det tveksamheter till regionförstoringen, vilket kan tolkas som att den 
huvudsakligen var kopplad till ett tillväxt- och konkurrensperspektiv som inte i 
första hand prioriterades av kommunerna i rådslaget. Det upprättades ingen 
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gemensam överenskommelse för det fortsatta arbetet. Inriktningen framstod dock 
som ganska tydlig, nämligen att i första hand fokusera på den sociala dimensionen 
och inte den ekonomiska tillväxten. Bara några månader senare gjordes precis det 
omvända.  

 
Ekonomisk tillväxt blir ändå viktigast? 

Under tiden som den andra rådslagsrundan genomfördes, nämligen i september 
2005, beslöt GR:s förbundsstyrelse att påbörja arbetet med att utveckla ett förslag 
till mål och strategier för utveckling av Göteborgsregionen. Ett förankrat underlag 
för beslut skulle tas fram till en konferens i maj året därpå (GR 2006a). Strax efter 
årsskiftet startade en tredje rådslagsrunda och nu handlade det inte längre om att 
fortsätta en inramningsprocess som pågått i två rundor. Istället skulle 
fullmäktigeförsamlingarna i de tretton kommunerna diskutera och ta ställning till 
ett färdigt förslag som hade titeln ”Uthållig tillväxt – mål och strategier med fokus 
på hållbar regional struktur”. Ytterligare arbetsmaterial som presenterades inför 
kommunerna i tredje rundan var en studie med titeln ”Tillväxt i 
Göteborgsregionen – ett strategiunderlag” (s 1). I dokumentet ”Uthållig tillväxt…” 
anges inledningsvis att det handlar om en av de tre hållbarhetsdimensionerna, 
nämligen ekonomisk tillväxt: ”Syftet med föreliggande mål- och strategidokument 
är att lägga en stabil grund för det fortsatta gemensamma arbetet med att utveckla 
Göteborgsregionen till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa – en region som 
är attraktiv att bo, leva och verka i, samt besöka” (GR 2006) . Även om det också 
anges att man vill verka för en ”utveckling i balans mellan de ekonomiska, sociala 
och miljömässiga dimensionerna” finns det inget i dokumentet som antyder hur en 
sådan balans skulle kunna se ut eller hur en balansering skulle kunna gå till. Det är 
uteslutande det ekonomiska tillväxtperspektivet som behandlas och i detta 
sammanhang betonas också att man har vetenskapligt stöd för en specifik 
inriktning: ”(E)konomisk forskning visar att det finns starka samband mellan en 
regions storlek och dess förmåga att generera tillväxt” (s 4).  

Det enda som antyder en viss orientering mot den sociala dimensionen är när 
det talas om att ”livsmiljön i vid mening”, t ex att det råder tolerans och mångfald, 
är ”grundläggande för framgång”. Med framgång skall då förstås attraktivitet och 
ekonomisk tillväxt. I uppräkningen över vad man vill åstadkomma finns heller 
inget kring hur den ekologiska dimensionen skulle kunna utgöra en restriktion för 
den ekonomiska tillväxten. I dokumentets inledning och avslutning räknas alla tre 
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dimensioner upp som viktiga för att utveckla en hållbarhetsmodell, men ingenting 
däremellan antyder något om vad det skulle kunna betyda.  

Den tredje rådslagsrundan genomfördes på tre månader (januari – mars 2006). 
Alla tretton fullmäktigeförsamlingar besöktes av GR:s politiska ledning och det 
anges också i rapporteringen från rådslagsrundan (GR 2006a) att det genomfördes 
”en föredragning av studien ’Tillväxt i Göteborgsregionen – ett strategiunderlag”. 
Efter föredragningen inför var och en av fullmäktigeförsamlingarna genomfördes 
gruppdiskussioner i elva av de tretton församlingarna.  

Samstämmiga uppgifter från intervjuer med medverkande i Rådslagsprocessen 
visar att en expert på regionutveckling från Göteborg Business Region (Ulf 
Strömqvist) fick stor betydelse för processens fortsättning i detta sammanghang. 
Några har kallat honom för ”predikant”, ”missionär” och ”tillväxtguru” eftersom 
han dels hade ett mycket tydligt budskap och att detta budskap gick hem i 
församlingen. Budskapet var i korthet att det är uthållig ekonomisk tillväxt som är 
det viktigaste målet och att det åstadkoms framför allt genom regionförstoring. Det 
gäller att underlätta för företag och andra att förflytta sig inom regionen. 
Föreläsaren var inte inbjuden av kommunala deltagare i rådslagsprocessen, utan 
initiativet kom from GR:s dåvarande ordförande (socialdemokraten Göran 
Johansson). 

I sammanfattningen sägs att ”(D)en samlade bilden är att det finns en bred 
uppslutning bakom de i arbetsmaterialet presenterade målen och strategierna”. I 
rapporten redovisas minnesanteckningar från gruppdiskussionerna i de elva 
kommunerna och här och var framkommer vissa tveksamheter till vissa delar av 
förslaget. I något fall har underlaget uppfattats som ”elitistiskt till sin karaktär” 
och det talas om avsaknad av miljöaspekter, att det borde handla mer om 
”människor” och ”kvaliteten i levnadsmiljöerna”. I en kommun hävdas att 
”tillväxten får inte ske på bekostnad av miljö, natur, social struktur, segregation 
etc”. Genomgående framgår det som att den sociala dimensionen saknas i 
underlaget, men språkbruket är betydligt mjukare än i sammanfattningarna från 
första och andra rådslagsrundan. Den enda i dokumenten tydligt synbara effekten 
av dessa låt vara hovsamma kritiska påpekanden kring den sociala dimensionen 
vid tredje rundan blev att det lades till ett ord i en målformulering. 
Visionsmeningen ”en region som är attraktiv att bo och verka i” ersattes med ”en 
region som är attraktiv att bo, leva och verka i”. Sett till endast denna lätt 
observerbara anpassning till vad som kom fram i de olika 



21 
 

fullmäktigeförsamlingarna kan man lite tillspetsat säga att hela den sociala 
dimensionens komplexitet reducerades till ordet ”leva”. 

Inför den fjärde rådslagsrundan fanns ett än mer konsoliderat förslag, som 
med vissa kompletteringar också kom att bli det som kommunerna kom överens 
om skulle gälla som gemensam grund för arbetet med att utveckla ”en långsiktigt 
hållbar struktur i Göteborgsregionen”, vilket förkortades till ”strukturbilden” (GR 
2008). Ett tydligt uttryck för att medlemskommunerna var på väg att forma en 
gemensam strategi är att den fjärde rundan genomfördes under endast två 
månader under våren 2008. I mötena mellan GR och fullmäktigeförsamlingarna i 
var och en av kommunerna medverkade nu både politiker och tjänstemän. Frågan 
om regionalt samarbete och gemensam utvecklingsstrategi hade inte under de 
tidigare rådslagsrundorna framstått som politiserade i meningen fyllda av 
partipolitiska spänningar eller konflikter. Att det handlade om gemensamma 
ansträngningar framstår som tydligt redan från början. När både politiker och 
tjänstemän aktivt medverkar i den fjärde rundan kan det tolkas som att samarbetet 
nu var konsoliderat och betraktades som än mindre politiskt än vid tidigare 
rundor.  

Den så kallade strukturbilden diskuterades i grupper i de olika 
fullmäktigeförsamlingarna och av minnesanteckningarna att döma var det just 
strukturfrågor som det uteslutande handlade om. Vanligt förekommande 
nyckelord i anteckningarna är t ex ”infrastruktur”, ”kollektivtrafik”, ”matartrafik”, 
”tvärförbindelser, ”transporter”, ”huvudstråk”, och ”gröna kilar” (GR, 
Minnesanteckningar). Här och var förekommer också inlägg som berör 
miljöaspekter och i ett fall (minnesanteckningar från rådslaget i Göteborgs stads 
fullmäktige) finns ett kort inlägg som berör ”fördjupat samarbete när det gäller ett 
socialt hållbarhetsperspektiv”.  

Strukturbilden för Göteborgsregionen handlar just om den fysiska strukturen. 
Bilden på framsidan av broschyren är just en struktur med ett centrum (centrala 
Göteborg) och pilar utåt som representerar huvudstråk som passerar större och 
mindre orter (knutpunkter) på väg in i landet. Stråken representerar i sin tur hur 
pendel- och tågtrafiken bör gå. Tanken är att den regionala kärnan (Göteborg) skall 
bli lättillgänglig och det runt dessa huvudstråk skall skapas attraktiva miljöer. 
Mellan huvudstråken skall sammanhängande grönområden bevaras (gröna kilar). 
Strukturbilden består av sex delar: Den första är ”kärnan” (som är den centrala 
delen av Göteborg) betraktas som av central betydelse för hela Göteborgsregionen. 
De övriga delarna är ”det sammanhängande stadsområdet” (delar av Göteborg 
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samt Mölndal och Partille), ”huvudstråken” (det som kommer att bildas när 
Västlänken fullbordas), ”kustzonen” (det kustnära området), ”de gröna kilarna” 
(sammanhängande skogs- och jordbrukslandskap mellan huvudstråken) samt 
Göta älv. Sammantaget bildar dessa delar ett strukturellt ramverk inom vilket 
medlemskommunerna förväntas utvecklas. Det uttrycks som att ”(V)i har ett 
gemensamt ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt hållbar. Lokalt 
gör vi det genom att ta ansvar för våra delar av den regionala strukturen och 
genom att stödja övriga kommuner i att utveckla sina delar” (GR 2008, s 2). 

Det är språkligt sett inte enbart ett ekonomiskt tillväxtperspektiv som 
framträder i överenskommelsen. Men det är ganska tydligt hur den ekonomiska 
hållbarhetsdimensionen dominerar. Den sociala dimensionen lyser med sin 
frånvaro och den ekologiska dimensionen nämns huvudsakligen i två 
sammanhang, nämligen i samband med att en ökad andel kollektivtrafik kan 
minska utsläppen av koldioxid och att Göta älv bör skyddas på olika sätt. 

 
Analys och diskussion 

Berättelsen om Rådslagsprocessen i Göteborgsregionen är en berättelse om en 
utveckling från konkurrens till samverkan i en regional kontext. Härvidlag är det 
inte unikt i landet. I flera andra regioner i landet kan vi se liknande utveckling, t ex 
i relationen mellan Falun och Borlänge och mellan Norrköping och Linköping. Vad 
som är särdeles värt att uppmärksamma i detta fall är att de som samverkar i 
riktning mot ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam strategi inte i första 
hand är ledande politiker och tjänstemän, utan ett stor antal fullmäktigeledamöter. 
Betraktas de fyra rådslagsrundorna som en beredningsprocess kan sägas att det 
politiska deltagandet bland fritidspolitiker är ovanligt högt och att de successivt 
under en period av närmare sex år gemensamt formar en regional 
utvecklingsstrategi utan att det inledningsvis finns några förslag utformade av 
tjänstemän eller ledande politiker. Det är först i slutet av processen, vid tredje och 
fjärde rundan, som det finns något konkret förslag att ta ställning till.  

Berättelsen visar emellertid också vilken betydelse som politiskt och 
sakorienterat ledarskap kan ha för framväxten av gemensamma förhållningssätt 
och mål i en sådan samverkan. I samtida internationell litteratur om politisk 
styrning har det blivit allt vanligare att tala om ”metastyrning” (meta-governance) 
som en beteckning på olika sätt främja samarbeten mellan aktörer (se t ex Kooiman 
2003; Sørensen & Torfing 2005; 2006; Torfing mfl 2012). Det finns flera teoretiskt 
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bestämda varianter som förekommer i litteraturen, men några gemensamma drag 
är att styrningen är mer indirekt än direkt, att den ofta handlar om att skapa eller 
främja former för samarbeten samt att övertyga aktörer om att de har ett 
gemensamt intresse av att samarbeta.  Till detta kan läggas en mer innehållslig 
aspekt, nämligen att metastyrning kan bidra till en specifik innehållslig inramning 
och ett bestämt sätt att tänka kring till exempel ”hållbar utveckling”. Metastyrning 
kan bedrivas av både politiker och tjänstemän. Vidare kan vissa former av 
metastyrning vara mer synlig och uppenbar än andra former. Exempelvis kan ett 
offentligt tal skapa en styrande inramning, men även samtal över en lunch kan 
vara en effektiv form av styrning. 

Berättelsen om Rådslagsprocessen innehåller flera exempel på metastyrning. 
Ett exempel är när Göran Johansson i slutet av 1990-talet successivt tar kontakt 
med alla KS-ordföranden i Göteborgsregionen för att övertyga dem om 
samarbetets fördelar. Ett annat exempel är en regionexpert på ett övertygande sätt 
ramar in vad den gemensamma överenskommelsen bör innehålla. Då formas ett 
bestämt sätt att se på regional utveckling. Genomslaget framstår som mycket 
övertygande. I båda dessa fall av metastyrning fungerar politikern respektive 
tjänstemannen som politiska entreprenörer (von Bergmann-Winberg 2011) och 
katalysatorer (Ansell 2012). De bidrar i betydande grad till processen utveckling, 
men finns inte med i slutresultatet. Göran Johansson var inte längre aktiv politiker 
och tjänstemannen gjorde bara ett gästspel. Han tillhörde inte GR. Metastyrningen 
är inte heller dokumenterad i något dokument. Det är endast genom samtal med 
deltagande aktörer som det är möjligt att dokumentera denna form av politisk 
styrning.  

Metastyrningen har varit framgångsrik i betydelsen att ett nytt sätt att 
samverka etablerats i Göteborgsregionen och den har varit framgångsrik i 
betydelsen att en gemensam strategi för regional utveckling har antagits. Analysen 
kan drivas vidare genom att ställa frågan om hur det kan komma sig att styrningen 
var så framgångsrik och varför överenskommelsen fick det specifika innehåll det 
fick? Sett till processen från första till sista rundan är det ju tydligt att 
hållbarhetsperspektivet ramades in på ett alldeles speciellt sätt, nämligen i riktning 
mot ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Ett svar på dessa frågor kan ges genom 
att hänvisa till tidigare forskning och ett övergripande teoretiskt perspektiv.  

Utgångspunkten är att det handlar om ”regional hållbar utveckling” – ett 
uttryck som etablerades i slutet av 1990-talet. Sedan dess har det producerats 
mängder med policydokument som syftat till att utreda vad som avses med 
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regional hållbar utveckling och föreslå olika institutionella arrangemang för att 
åstadkomma detta. En gängse kritisk betraktelse över hållbarhetsbegreppets 
användning inom politiken, oavsett vilket politisk majoritet som har 
regeringsmakten eller vilket politisk majoritet som har den regionala makten över 
den dagordningen för hållbar regional utveckling, är att begreppet är tämligen 
tomt på innehåll. Även om det talas om att ”integrera” ekonomisk, ekologisk och 
social hållbarhet är det traditionell ekonomisk tillväxt som utgör den avgjort 
dominerande drivkraften för den regionala utvecklingspolitiken, låt vara att den 
ibland ges en viss grön framtoning i retoriken (Hilding-Rydevik et al 2011).  

Inom såväl den regionala utvecklingspolitiken som inom många andra 
politikområden har det under senare decennier formats ett ”post-politiskt” 
förhållningssätt till problem och utmaningar i samhällsutvecklingen (se t ex 
Swyngedouw 2011). På grundval av en genomgång av vilka tankefigurer och 
rekommendationer som förekommit under en tioårsperiod på nationell nivå inom 
departement och myndigheter som sysslar med regional hållbar utveckling menar 
Hilding-Rydevik m fl (2011) att det förekommer två centrala berättelser. Den första 
är en föreställning om att någonstans där ute finns en jämvikt och om den nås så 
betyder ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter lika mycket. Den andra 
berättelsen omfattar en central och icke ifrågasatt norm om att hållbar utveckling 
formas i konsensus-orienterat samarbete. Sammantaget bildas en tankemässig ram 
som lägger allt som handlar om grundläggande intressekonflikter och politiska 
konflikter utanför.  

På regional nivå har det blivit allt vanligare att på retorisk nivå framhålla 
betydelsen av att integrera de tre hållbarhetsdimensionerna. På konkret nivå är 
dock den ekonomiska tillväxten viktigast. Det är inte ovanligt att exempelvis 
miljömässiga aspekter framställs som positiva endast om de bidrar till att främja 
den regionala ekonomiska utvecklingen. Konflikten mellan ekonomiska och 
ekologiska perspektiv är påtagliga under den retoriska ytan, trots föreställningen 
om att samarbete och konsensus antas leda till bättre förutsättningar för att 
balansera ekonomiska och miljömässiga aspekter. I de fall det går att finna 
integrerande ambitioner i praktiken handlar det om avgränsade ”flaggskepp” som 
utgör endast en begränsad del av de regionala utvecklingsprogrammen (Storbjörk 
et al 2009). 

Mot bakgrund av den ovan redovisade kritiska granskningen av dominerande 
föreställningar och om hur regional hållbar utveckling i praktiken utformas är det 
inte rimligt att förvänta sig några avvikelser från detta i den studerade 
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samarbetsprocessen i Göteborgsregionen. Det är logiskt att är att det är traditionell 
ekonomisk tillväxt som från början till slut dominerar samtalen kring den framtida 
regionala utvecklingen, att den fastställda överenskommelsen också uteslutande 
handlar om ekonomisk tillväxt samt att det inte förekommit några konflikter eller 
åsiktsskillnader kring de överenskomna målsättningarna.  

Vid närmare betraktelse av berättelse om Rådslagsprocessen framstår 
emellertid inte denna slutsats så entydigt. Det ekonomiska perspektivet var inte 
dominerande från början till slut. Det var först i slutet som det tydligt 
formulerades. Vidare var det inte heller så att åsiktsskillnader var helt 
frånvarande. Det fanns till exempel kritiker i rådslaget som menade att 
regionförstoringsperspektivet var ”elitistiskt” till sin karaktär. Slutligen kan det 
också diskuteras om strategierna för ”uthållig tillväxt” och ”strukturbilden” är 
endimensionella. Strategin går till stor del ut på att främja kollektivtrafiken. Under 
samma tidsperiod som rådslagsprocessen genomfördes utarbetades en strategi för 
att dubblera kollektivtrafiken i Göteborgsregionen (GR 2009). Formellt var den inte 
kopplad till Rådslagsprocessen, men innehållsligt var överensstämmelsen stor. Att 
stärka kollektivtrafiken i hela Västra Götalandsregionen var också något som 
tidigare lyfts upp på den politiska dagordningen av kommunföreträdare i hela 
regionen. Att fördubbla kollektivtrafiken hade också tidigare framställts som ett 
viktigt medel för att på sikt reducera utsläppen av växthusgaser (Polk 2010). 
Vidare kan hävdas att den sociala dimensionen, uttryckt i regional 
segregationsproblematik alltjämt framställs som viktig, både i Göteborgs stad och i 
Göteborgsregionen (Elias m fl 2012). Även om vissa strategidokument ger uttryck 
för att domineras av ekonomisk tillväxt som ett mål i sig hålls diskussionen om 
hållbarhetsbegreppet levande i åtskilliga policynätverk i Göteborgsregionen (Polk 
2011). Även om samstämmigheten tycks dominera i den post-politiska ordningen 
finns det dock olika uppfattningar om vad som kan menas med ”hållbar 
utveckling”. Det är ett omstritt politiskt begrepp och kan som sådant jämföras med 
andra begrepp som är omtvistade, t ex ”rättvisa”, ”frihet” och ”demokrati”. De 
fungerar i politiken som normativa referenspunkter som hjälper oss att rama in och 
fokusera debatten samtidigt som de öppnar för nya frågeställningar och 
omtolkningar (Meadowcroft 2008). 

Rådslagsprocessen och dess resultat kan således tolkas på lite olika sätt 
beroende på om man ser den som en avgränsad företeelse eller i ett större 
sammanhang. Det är mycket som tyder på att även i fortsättningen kommer 
”hållbar utveckling” att vara ett levande politiskt begrepp med omfattande 
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tolkningsutrymme i Göteborgsregionen. Först om några år är del möjligt att 
närmare undersöka vilka riktningar som den interkommunala överenskommelsen 
tagit, det när den på allvar implementeras. I skrivande stund har GR tillsammans 
med Business Region Göteborg publicerat en broschyr (”På väg mot en grönare 
region”, 2012) i vilken det framgår tydligt att överenskommelsen med 
”strukturbilden” formar en utgångspunkt för kommunernas översiktsplanering.  
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ÄR EN REGION ALLTID REGIONAL? 

Anders Larsson & Gustav Lidén 
 
 

Regionbegreppet förknippas nästan alltid med geografi, men är det verkligen 
nödvändigt? I detta kapitel utgår vi från en begreppsanalys för att problematisera 
regionbegreppet både historiskt och i samtiden för att därmed också pröva 
alternativa användningar. Här använder vi en teoretisk och idéhistorisk plattform, 
ända från antiken, för att med den som redskap kunna diskutera kring möjliga 
framtider. 

 
Vi behandlar frågan i följande steg: 

• Regionbegreppets olika betydelser 
• Relationerna mellan polis, oikos och geografi 
• Tre exempel på ickegeografiska regioner 
• Det generella i exemplen och relationen till institutionell 

organiseringsteori 
• Är ickegeografiska regioner demokratiska? 
• Är ickegeografiska regioner ”politiska” eller ”civila”? 
• På väg mot en komplex mångfald av överlappande, politiska och 

ickegeorgrafiska regioner? 
 

En utgångspunkt för en diskussion av regionbegreppet kan vara att gå till 
etymologin. Om vi börjar i svenskan ger Svenska Akademiens Ordbok några olika 
betydelser med olika historiska källor. 1. En horisontellt beskriven del av jordytan 
där denna del förenas av något som är gemensamt. 2. En vertikal beskrivning som 
till exempel kan ange olika skikt i atmosfären. 3. Del av människo- eller djurkropp 
som förenas av något gemensamt. Utöver dessa mer eller mindre materiellt och 
rumsligt beskriva avdelningar används ordet också för sociala skiktningar. 4. En 
beskrivning av en klassindelning i hushållet; de övre och nedre regionerna. 5. 
Region används även mer generellt som en beskrivning av sociala skikt i samhället 
(t ex intellektuella som rör sig i samhällets övre regioner). 

Från en statsvetenskaplig utgångspunkt är det kanske intuitivt den betydelse 
som beskrivs av 1. vi associerar till, men 2. kan kanske också kan associeras till 
teoribildningar om flernivåstyre? Innan vi försöker finna en generalitet i denna 
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variation är det lämpligt att gå utanför svenskan. Med små stavningsvariationer 
används region även på tyska, franska och engelska. Inom dessa språk finns också 
likartade användningsområden som de ovan beskrivna. Inom engelskan används 
region också som synonym till field som beskrivning av en social sfär för 
gemensamma intressen och/eller aktiviteter. För alla språk gäller att ordet 
härstammar från latinets regio och regere. 

Inom latinet finns en utgångspunkt i rego som står för leder eller styr (rego är 
bestämd form singularis av infinitivet regere) och ur rego har regio bildats. Regio 
har flera olika användningsområden; 1. linje, riktning, styrning eller inriktning, 2. 
gräns eller gränslinje, 3. distrikt eller provins samt 4. sfär (bildligt). 

Andra svenska ord som bildats från dessa gemensamma rötter är till exempel 
regera, regim, regent, regi/regissör, dirigera, erektion, korrigera, regel, regemente, 
rektor etc. 

I denna förteckning vill vi särskilt lyfta fram ordet regel. Det vi hela tiden ser i 
dessa olika användningar är att ordet brukas för att beskriva något där det 
sammanhållande för det beskrivna är någo typ av gemensam reglering eller 
regelbundenhet; här finns någon särskild sorts ordning som skiljer det beskrivna 
från något annat. Det mest gemensamma finns alltså inte i den intuitivt kanske 
mest omedelbara föreställningen om en horisontellt beskriven, rumslig, geografisk 
yta, utan i de regler håller regionen samman och som därmed definierar den. 

När vi inom statsvetenskapen finner just regler som tänkbara 
förklaringsvariabler blir det naturligt att gå i riktning mot en institutionell eller 
kanske snarare nyinstitutionell teoribildning för att komma vidare. Dit kommer vi 
också, men det dröjer en stund till. Först ska vi ta ett steg till inom den 
begreppsliga empirin. Det blir en nödvändig omväg över begreppen polis och 
oikos innan vi återvänder till regionen. 

 
Polis, oikos och autonomi 

Närliggande problem inom statsvetenskaplig begreppsanalys finns på andra håll. 
Ett spår utgår från den grekiska antikens polis. Utöver att vara roten för det 
statsvetenskapligt centrala begreppet politik har polis en avgörande betydelse för 
utvecklingen av begrepp som samhälle, stat, gemenskap, politisk gemenskap och 
civilsamhälle. 

Själva ordet polis kan etymologiskt härledas från stadsmur. Här finns alltså 
något mycket tydligt geografiskt, rumsligt och baserat på en bestämd yta. Ur polis 
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bildas polities, medborgare, och vidare politeia, medborgarskap. Politeia, 
betecknar också de grundläggande reglerna för ett visst samhälle. Platons Staten, 
som den heter på svenska, heter på grekiska Politeia, syftande på de regler som 
konstituerar gemenskapen, den konstitution som är idealtypen för en regel i 
klassisk institutionalism. Aristoteles använder också ordet politeia för att beskriva 
det han menade var den goda formen av flertalsvälde eller folkvälde. På samma 
sätt som hos region finner vi här alltså både geografiskt innehåll och regelinnehåll. 
Frågorna är om kopplingen mellan dessa delar är nödvändig och om vilken av 
dessa delar som dominerar? 

I sin användning i grekisk antik är polis ofta ett motsatsord till oikos 
(hushållet). Där står oikos för det naturnödvändigt skapade (icke specifikt 
mänskliga) och polis för det kulturella, det specifikt mänskligt skapade. Oikos är 
det sociala och polis det politiska. Dessa står i en uttalad motsättning till varandra 
och blandas inte med varandra. Grundandet av polis föregås av förintande av 
naturliga förbund, grundade på släktskap och blodsband, det vill säga 
gemenskaper som fungerar som ett oikos. Man kan uttrycka det som att 
människor, av naturens tvång, är sociala varelser, men de kan bli politiska varelser 
i ett polis. Polis är här det politiska rum som ägnas åt politik, och politik är 
handling för att förverkliga det som man uppfattar som det gemensamma goda. 
Motsatsen, oikos, är rummet för det naturnödvändiga arbetet, inte handling, och 
här råder dessutom ofta en auktoritär, hierarkisk despoti som är otänkbar i polis. 
Men polis och oikos samexisterar ju på samma geografiska yta, trots att dessa 
”rum” till sin institutionella karaktär är motsatser? Detta förhållande minskar 
sannolikheten för att polis med nödvändighet skulle vara ett geografiskt begrepp. 
Samtidigt var den fullständiga geografiska autonomin en helt avgörande fråga för 
Aten, Sparta och andra verkliga samhällen i den grekiska antiken vilket kan ses 
som ett argument i den andra riktningen. 

Här får vi alltså ett samspel mellan tre fenomen; polis, oikos och autonomi där 
relationerna förenklat kan beskrivas enligt följande: 

 
• Polis och oikos är institutionella motsatser (enligt ovanstående). 
• Oikos är beroende av total geografisk autonomi på grund av att oikos 

konstitueras av naturnödvändigheten som i ett agrart beroende 
samhälle är fullständigt sammanlänkad med den geografiska ytan. 
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• Polis är beroende av en total autonomi på grund av att 
medborgarskapet i polis konstitueras av en frihet till handling för att 
förverkliga det gemensamma goda. 

 
En slutsats av detta är att oikos med nödvändighet är ett geografiskt begrepp (i en 
agrar ekonomi), men att denna nödvändighet inte gäller för polis. I det första fallet 
handlar autonomin om den gemensamma kontrollen över en geografisk yta och i 
det andra fallet handlar autonomin om den gemensamma kontrollen över en 
mänsklig struktur, beslutskulturella förutsättningar eller ett specifikt institutionellt 
ramverk, hur man nu vill beskriva det. 

I den idehistoriska förändring som inträffar under romarikets långa historiska 
period finns två, delvis motverkande, utvecklingslinjer som förtjänar att lyftas 
fram i detta sammanhang. 

I den grekiska antikens etymologi kunde vi se en grund i den politiska 
gemenskapen, staden, polis, och ur detta bildades polities, medborgare, och 
politeia, medborgarskap. 

 
Från handling till lag och universialitet 

På latinet rör sig etymologin åt andra hållet. Utgångspunkten är civis, 
medborgaren, och motsatsordet till civis är hostis, främlingen. Ur civis bildas 
civita, stad, civitas, medborgarskap och civilis, att vara medborgerlig. Att 
utgångspunkten är civis, medborgaren, innebär inte en etablering av en modern 
individföreställning, det kommer mycket senare, men det är ändå en dramatisk 
skillnad mot den grekiska verkligheten där utgångspunkten för medborgare och 
medborgarskap är den specifika gemenskapen. Skillnaden mellan en gemenskap 
man föds in i och en gemenskap man tillhör via ett legalt medborgarskap blir allt 
tydligare och det är en skillnad som är omöjlig i den grekiska 
föreställningsvärlden. 

I Lagarna från 51 f.Kr. beskriver Cicero mycket tydligt skillnaderna mellan 
våra två världar. Det ena där vi är födda och det andra är den som ger oss 
medborgarskap. Man är född på en plats men har samtidigt romerskt 
medborgarskap. Det ena, Rom, omsluter det andra. Bägge står oss nära, men, 
enligt Cicero, är det i första hand för Rom vi ska vara beredda att kämpa och dö.  

När detta rike successivt nådde vad som närmast kan beskrivas som en 
universell suveränitet var en människa ingenting i världen utan ett romerskt 
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medborgarskap, och allt med ett sådant medborgarskap, säger Montesquieu i sin 
analys över rikets uppgång och fall (Montesquieu, 1999, [1748], 92). 

Politikbegreppets centrala beståndsdel förändras från handling i grekisk antik 
till lag i Rom. Fullkomligt centralt blir att leva under/skyddas av Roms lag. 
Därmed blir också lagstiftning och upprätthållande av lag något centralt och ett 
avgörande element i Roms geografiska expansion. Det är den ena förädringen som 
är viktig i detta sammanhang och det är en förändring som i sin dåvarande praktik 
stärker relationen mellan gemenskap och geografi. (Ungefär samtidigt utvecklas 
dock föreställningar om en lag som inte i första hand är postiv lag, alltså lag som är 
stiftad och försvarad av människor i en specifik geografisk kontext, utan snarare 
naturlag, eller Guds lag, med mer universella, eller ickegeografiska, drag.) 

Det som ännu tydligare förändras bort från det geografiska beroendet är ett 
universellt orienterat ideal som, med stöd i Platon, utvecklas först hos stoikerna 
och sedan inom den kristna kyrkan där Augustinus begrepp Guds stad är ett 
väldigt tydlig exempel. Här finns tanken att det verkligt sanna och viktiga är 
transcendent, ickevärldsligt och därmed också ickegeografiskt. Här skapas också 
förutsättningarna för det som blir vårt första exempel på en ickegeografisk regions. 
(Mycket senare, under Upplysningen, utvecklas också universellt orinterade 
föreställningar, utan religiösa eller transcendenta beroenden.) 

 
Kyrkan som icke-geografisk region 

Efter att successivt har stärkt sin ställning blir kristendomen obligatorisk 
statsreligion i Rom 394 och kyrkan och den geografiskt definierade staten Rom 
sammanfaller. Men när Rom faller (Väst-Rom) 476 och vi talar om en övergång till 
Medeltiden, består den katolska kyrkan och denna är också vårt första exempel på 
en ickegeografisk region. Dels består den som en universellt orienterad, 
transcendent, tankekonstruktion (från Platon, stoikerna, Augustinus etc.) men den 
består också som en högsta grad världslig struktur som uppfyller det vi tidigare 
fann i begreppsanalysen: Det är en sammanslutning av människor där 
sammanslutningen präglas av ett speciellt regelverk, tydliga och speciella 
institutioner, former för sanktioner/straff och med tydliga aktiviteter och mål. Den 
har en relativ autonomi (ickegeografisk) där det också ingår tydliga element av 
avgränsning (vilka människor som ingår och vilka som inte gör det). Här finns 
också en relationsväv av sociokulturella praktiker som håller denna region 
samman. I sitt temporala framträdande kan den möjligen beskrivas i geografiska 
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termer, men det geografiska är definitivt inte någon nödvändig del av detta 
fenomens principer. Det är en ickegeografisk region. 

 
Vetenskapssamhället som icke-geografisk region 

Ett annat tidigt exempel är det vi kan kalla vetenskapssamhället, eller De lärdas 
republik, som det i sammanhanget rätt träffande beskrivs i titeln på en bok av 
Sverker Sörlin om detta fenomen (Sörlin, 1994.). I den vetenskapliga världen spelar 
tidskrifterna en viktig roll för kunskapskommunikation. De två första 
vetenskapliga tidskrifterna kom på 1600-talet och de utgjordes av brevsamlingar. 
Brevet var en central bärare av den kommunikation och de relationer som håller 
detta samhälle samman. Hierakin i samhället bestäms av vetenskaplig excellens, 
det är en meritokrati, men det finns också andra viktiga meriter. Ett exempel som 
Sörlin lyfter fram är Henry Oldenburg från Bremen som fungerade mer som 
mäklare än som forskare under 1600-talet. Utöver det vetenskapliga huvudspråket 
vid denna tid, latin, kunde han många språk, reste mycket i Europa och, framför 
allt, var han en av noderna i en mycket omfattande brevkommunikation mellan 
vetenskapsmän i olika länder. En föregångare till Oldenburg var fransmannen och 
teologen Morin Mersenne, som hade en liknande roll och det finns många flera 
sådana kommunikationsnoder som håller denna samhällsbildning samman. Sören 
Halldén (2005) har beskrivit inomvetenskapliga discipliners sammanhållning 
utifrån vikten av tillhörighet men också grundat på det som kan upplevas som mer 
krassa motiv, såsom konkurrens om forskningsmedel. Sammantaget skapar detta 
en kommunikationsburen, ickegeografisk, relationsväv som håller strukturen 
samman. Det finns också en relativ autonomi som bestämmer vilka människor som 
får tillträde till denna struktur och vilka som inte får det. Det finns tydliga 
regelverk, till exempel kring vad som som anses vara god vetenskap eller 
vetenskap överhuvudtaget, och det finns också socialt straffande funktioner för att 
utesluta de som inte följer gällande regelverk. 

 
OS-rörelsen som ickegeografisk region 

Vi kan ta ett tredje exempel som vi här kallar för OS-rörelsen. Det är en rörelse som 
uppstår från slutet av 1970-talet och som handlar om samverkan mellan människor 
i förverkligandet av olika typer av nyttor i det framväxande 
informationssamhället, eller e-samhället. (OS står här för open source, öppen 
källkod.) Mycket förenklat kan man beskriva OS-röresens uppkomst som baserad 
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på en konflikt mellan två helt olika synsätt. På den ena sidan finns en syn på e-
samhället utveckling som en kommersiell marknad för digitalt baserade produkter 
och tjänster. På den andra sidan finns en grundsyn på denna utveckling som något 
som består av nya språk och nya kanaler, utöver de som fanns tidigare, men att 
detta är relationsbärande möjligheter som, på samma sätt som motsvarande 
tidigare existerande möjligheter, måste präglas av öppenhet, yttrandefrihet, 
altruism och andra närliggande värden. De nyttor som realiseras med 
utgångspunkt i dessa två olika synsätt kan ibland vara mycket närliggande 
varandra, men skillnaderna i utgångspunkter är mycket viktiga, det finns ett 
tydligt stigberoende, och det är något viktigt för de människor som deltar. 

De nyttor som produceras inom OS-rörelsen uppstår i ickegeografiska 
gemenskaper, communities, som kan bestå av av tusentals människor spridda över 
hela världen. Traditionellt består dessa gemenskaper av programmerare, med hög 
kompetens i de nya språken, som frivilligt bidrar till den gemensamma nyttan. 
Under senare år har dessa gemenskaper också samlat människor med andra 
kompetenser. Gemenskaperna är tydliga meritokratier, här finns mer eller mindre 
tydliga regelverk, här finns en intensiv digitalt buren kommunikation som håller 
gemenskapen samman, här finns en relativ autonomi där det bland annat framgår 
vilka som är med och vilka som inte är det och här finns socialt straffande 
funktioner som kan utesluta de som inte följer regelverket (Hallqvist, 2012). 

 
Det gemensamma i tre exempel 

Katolska kyrkan, det internationella vetenskapssamhället och OS-rörelsen kan ses 
som svårförenliga fenomen, men vi har ändå kunnat spåra strukturella likheter och 
det väsentliga i detta sammanhang är att de utgör ickegeografiska 
samhällsbildningar, ickegeografiska regioner. Alla tre representerar också tydligt 
institutionaliserade strukturer, med en hållbarhet över tid och där deltagandet i 
dessa strukturer utgör något som i högsta grad uppfattas som väsentligt för de 
människor som ingår. De utgör också strukturer inom vilka människor handlar, de 
eftersträvar en realisering av det som de uppfattar som det gemensamma goda. 

Här finns i samtliga fall en relationsväv som håller strukturen samman, en 
relativ autonomi som avgränsar strukturen och en arbetsfördelning inom vilken 
deltagarna ges/tar olika roller i strukturen. Dessa tre element är centrala i analysen 
av alla typer av mänsklig organisering (utvecklas i Larsson, 2011, främst Del 5). 
Det speciella i dessa exempel är att strukturerna saknar en gemensam geografi. 
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Än närmare kopplat till den statsvetenskapliga forskningen är den betydelse 
som tekniska innovationer fått för omfånget av politiska processer, dvs. vilket 
demos som rent praktiskt kan ingå. Den antika direktdemokratin var avhängivt av 
ett geografiskt mycket kondenserat territorium för att kunna tillgodose samtliga 
medborgares potentiella deltagande. Den tekniska utvecklingen har bistått i att 
formligen explodera den potentiella storleken på detta demos. Detta inleddes 
under 1800-talet med radion och telefonen som skapade nya möjligheter för 
politiker att nå ut med sitt budskap till väljarna och med uppkomsten av TV:n 
skapades helt nya former för alltifrån TV-sända debatter till spridandet av politisk 
nyhetsrapportering (Lidén 2011). Det senaste teknikskiftet, vilket vi nu befinner oss 
i, är naturligtvis informationsteknologin och följderna av detta. Denna teknik har 
ytterligare vidgat politiska processers omfång och potentiella inklusion och har 
även möjligheten att i grunden förändra det politiska utbytet genom effektiva 
kanaler för stärkt informationsspridning och dialog (Barber, 2003). Termen e-
demokrati används ofta för att fokusera de just politiska processerna av detta. En 
försiktig formulering är att hävda att detta informationssamhälle är mindre 
beroende av och tar mindre hänsyn till den rumsliga dimensionen. Om detta 
fundamentalt också ändrar politiska system är än så länge svårt att besvara. 

 
Nyinstitutionellt perspektiv 

Redan i inledningen av kapitlet nämndes att ett nyinstitutionellt perspektiv kan 
vara fruktbart i detta sammanhang. En central företrädare för detta perspektiv är 
den nu framlidna Elinor Ostrom, en av samtidens mest kända statsvetare och 
nobelpristagare 2009. Hon har tillsammans med många kolleger arbetat under 
många år med studier kring mänsklig organisering. Det hon framför allt studerat 
är organiserad samverkan kring rumsligt avgränsade naturresurser som är 
förnybara men som ändå bara medger begränsat utnyttjande (common pool 
resources), till exempel vattenflödens utnyttjande för bevattning eller bestämda 
havsområdens utnyttjande för fiske. Det handlar alltså om former för 
arbetsfördelning. 

Det hon visar är att människor ofta organiserar sig mycket framgångsrikt. Hon 
visar dessutom att ingrepp från överordnad makt ofta är något negativt för denna 
organisering. Människor organiserar sig bättre än de kan organiseras. 

Utöver arbetsfördelningen som förklaring till organisering kommer hon också 
in på de centrala fenomen som vi nämnt tidigare: autonomi och relationsväv. 
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Ostrom definierar designprinciper för framgångsrik mänsklig organisering. Hon 
presenterar sju principer i Governing the commons, 1990, som utvecklas i hennes 
Understanding institutional diversity 2005. Tre av principerna (1, 2 och 7) 
behandlar olika aspekter av avgränsning och autonomi. Resterande fyra (3, 4, 5 och 
6) behandlar aspekter av det vi här beskriver som organisationens relationsväv 
(Ostrom, 1990, 90 och 2005, 259). Det vi menar här är att Ostroms deignprinciper, 
utvecklade från studier av geografiskt avgränsade gemenskaper, även i all 
huvudsak är tillämpbara på ickegeografiska gemenskaper. 

 
Är ickegeografiska regioner demokratiska? 

Är då dessa ickegeografiska regioner med nödvändighet demokratiska? Det finns 
inget som talar för att svaret på den frågan skulle vara ja, men svaret är 
naturligtvis beroende av hur vi definierar begreppet demokrati. 

Vi ska inte ägna utrymmet åt någon omfattande demokratiteoretisk 
genomgång, det har gjorts många gånger tidigare (se t ex Lidén 2011). I 
sammanhanget nöjer vi oss med två idealtyper. I den grekiska antiken är politik 
primärt handling för att realisera det gemensamma goda, och i Platons och 
Aristotelses typologier betecknar demokrati (eller politeia) allas (med ”alla” avses 
då alla medborgare) deltagande i beslut och handling. Det vi i dag ofta betecknar 
med demokrati eller liberal demokrati är ett representativt system vars teoretiska 
grunder tidigast härrör från John Lockes (2006) [1690]) idéer om en rättvis och 
jämlik representation men som senare utvecklats genom Montesquieus 
(Montesquieu (1998) [1748]) principer om maktdelning och som senare förfinats 
genom idéhistorien av framförallt John Stuart Mill (1991 [1861]). Det mest 
betecknande exemplet är naturligtvis konstruerande av den amerikanska 
konstitutionen där framförallt James Madison får ta åt sig äran av att vara en av en 
av de huvudpersoner som omvandlade demokratins teoretiska idéer till en 
representativ tillämpning. 

Den representativa demokratins teoretiker eftersträvade ett nytt och bättre 
system som skulle resultera i att rätt människor hamnade i ledningen och ett 
system som skulle kunna betraktas som att ledningens makt legitimerades av 
medborgarna. Här deltar inte längre ”alla” i beslut/handling utan i att 
utse/legitimera de som ska svara för beslut/handling. Först på 1800-talet kom detta 
nya system att börja betecknas som demokrati. I en jämförelse mellan denna 
konstruktion och Aristoteles typologi menar vissa, till exempel Bernard Manin, att 
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det närmast kan jämföras med Aristoteles begrepp aristokrati. Aristokrati är ett 
begrepp som för de flesta i dag sannolikt uppfattas som ganska främmande. Vad 
det beskriver är ett styre av ett begränsat antal människor som, utifrån olika 
kriterier, betraktas som särskilt lämpade att göra det (Hamilton, Jay & Madison, 
1987, [1787-1788], Madison, 1999, [1772-1836], Manin, 2002, [1997], Mill (1991 
[1861]) och Sieyès, 2003, [1788, 1789, 1791].). 

En alternativ beteckning till aristokrati för denna typ av styre skulle kunna 
vara just meritokrati (där ”merit” kan fyllas med många olika sorters innehåll). Vi 
menar att en sannolik hypotes är att många av de ickegeografisk regioner som 
funnits, finns och de nya som växer fram idag, utvecklas just till meritokratier. 

En i sammanhanget avgörande skillnad, jämfört med de aristokratier som 
Aristoteles beskriver, är att dessa meritokratier inte är monoliter, utan att de 
existerar i en växande pluralitet. Som person kan man, med Albert Hirschmans 
nomenklatur, relativt enkelt tillämpa exit i de regioner som inte passar för att 
stället välja de där ens voice blir hörd (Hirschman, 1970.). 

Innan vi går vidare kan det vara dags att sammanfatta en del väsentliga 
slutsatser. Begrppsanalysen av region har visat att geografi inte är är en nödvändig 
beståndsdel. Vi har också tagit fram empiriska exempel på mänskliga strukturer 
som uppfyller kriterierna för regionbegreppet, utan att vara geografiska. Vi har 
också visat att dessa ickegeografiska strukturer uppfyller generella kriterier för 
mänsklig organisering. 

 
Är ickegeografiska regioner politiska? 

Den fråga som nu återstår att behandla är om dessa ickegeografiska regioner också 
är politiska? Den tidigare skisserade analysen av politikbegreppets utgångspunkt, 
polis, antyder att så skulle kunna vara fallet. Men samtidigt är det sannolikt så att 
de exempel vi givit av många i dag skulle betecknas som delar av ett ickepolitiskt 
civilsamhälle. Vi måste alltså ägna en stund åt att diskutera begreppet 
civilsamhälle. 

Som vi redan sett är den etymologiska grunden för civil hos latinet tydligt 
kopplad till det vi normalt beskriver som politiskt så frågan är hur det kommit att 
beskrivas som något ickepolitiskt? 

För att kunna förstå detta börjar vi hos ”liberalismens fader”, John Locke. I 
hans kontraktsteori finns ett naturtillstånd där naturens lag styr och naturens lag 
är synonym med förnuftet. Alla i detta naturtillstånd har, enligt Locke, rätten, 
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makten, att bestraffa andra som bryter mot naturens lag, förnuftet, och det kan lätt 
gå till överdrift, det kan utvecklas till ett krigstillstånd. 

Det är också anledningen till att människorna frivilligt väljer att sammansluta 
sig i ett civilsamhälle och därmed avsluta naturtillståndet.  Locke arbetar med 
begreppen civil society, civilsamhälle, och political society, politisk gemenskap. De 
hänger mycket nära samman och används nästan som synonymer. 

Civilsamhället definieras som motsatsen till naturtillståndet, och dessa två 
begrepp tycks användas helt dikotomt, den som inte tillhör civilsamhället tillhör 
naturtillståndet. Civilsamhället är alltså hela samhället hos Locke, det är inte en 
beteckning på någon särskild del av samhället. Och i användningen av ”civil” hos 
Locke finns absolut något politiskt. Mats Lindberg visar detta tydligt: 

 
”Uttrycket ”society” används alltså av Locke om hela kollektivet 
av medborgare, liksom uttrycket ”the community”. Tanken på att 
använda uttrycket ”society” eller ”civil society”, som beteckning 
på en avskild sfär, är fullkomligt omöjlig i John Lockes tankesfär” 
(Lindberg 1995, 178). 

 
Locke använder många beteckningar för gemenskapen som till exempel 
community, society, civil society, political society och one body politic. Här är det 
främst beteckningarna civil society och political society som blir intressanta. 
Lindberg menar att de helt och hållet har samma innebörd hos Locke (Ibid., 176). 
Han ger en del goda argument för detta, bland annat genom att hänvisa till den 
klassiska latinska formuleringen: societas civilis sive politica (Ibid., 175). Den 
skrivs ofta också som civitas sive societas civilis sive res publica vilket kan uttydas 
som tre olika sätt att formulera samma sak; civitas som staden (eller medborgarna), 
societas civilis som civilsamhället (eller medborgarskapet) och res publica som 
gemenskapen eller staten. 

Även hos Aristoteles hittar vi denna likställning mellan societas civilis sive 
politica, där både det civila och det politiska står för polis. Men i den antika 
användningen finns ändå en tydlig skillnad, som bland annat visas av Robert 
Axtmann i hans Liberal democracy into the twenty-first century. Globalization, 
integration and the nationstate från 1996. Motsatsen till societas civilis siv politica 
är hos Aristoteles societas domestica, alltså hushållet, oikos. Men inom 
kontraktsteorin, och hos Locke, förändras detta. Motsatsen till societas civilis sive 
politica är inte längre hushållet utan naturtillståndet.  (Avståndet är kortare än 
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man kanske kan tro. Som vi såg tidigare betecknar oikos inte bara ”hushållet” utan 
mer generellt ”det naturnödvändiga”.) 

I läsningen av Locke ser vi ändå skillnader i hur han använder beteckningarna 
civilsamhälle och politisk gemenskap. Civilsamhälle används särskilt i den 
kontrast som beskrevs ovan, alltså som motsatsord till naturtillstånd. Det beskriver 
särskilt processen där förhållanden blir civiliserade. (Se till exempel Locke, 2006, 
[1690]), 31.) Politisk gemenskap som beteckning används särskilt i samband med 
beskrivningar av det gemensamma styre som medborgarna legitimerar. (Se till 
exempel Ibid., 30) 

Vi är överens med Lindbergs kritik mot att det två beteckningarna skulle 
beteckna olika delar av ett samhälle; bägge orden betecknar hos Locke hela 
samhället. Men där civilsamhället främst beskriver ett civiliserat, medborgerligt, 
sätt att leva (till skillnad från naturtillståndet) beskriver den politiska 
gemenskapen i huvudsak det förhållande att det gemensamma styret över detta 
samhälle legitimeras av medborgarna (via kontraktet). Det är samma samhälle, 
men det finns en skillnad som handlar om att olika ord ofta väljs för att beteckna 
olika aspekter av detta samhälle. 

Redan på detta stadium menar Roland Axtmann att man kan beskriva en 
uppdelning i två sfärer där de aktörer som bemannar det politiska styret blir en 
sfär och övriga en annan sfär.  Vi kan inte hålla med Axtmann ännu, men snart 
tillförs ytterligare en del som stärker hans tes. Låt oss först återvända till Locke. 

Det är när de fria människorna i naturtillståndet har överlämnat (given up) en 
del av sin makt, det de äger genom att äga sig själva, som detta civilsamhälle kan 
uppstå. Den egendom de överlämnar är sin politiska makt, definierad som rätten 
att döma och bestraffa de som i naturtillståndet bröt mot naturens lag, bröt mot 
förnuftet. De överlämnar denna egendom till den politiska gemenskapen som ger 
någon form av styre över det gemensamma civilsamhället och får i gengäld ett 
skydd för sin egendom.   

Den stora revolution, som Locke är en viktig del av, är just att ett politiskt styre 
legitimeras ”nerifrån”, av folket, inte längre uppifrån. Styret legitimeras genom 
utbytet där individen överger en del av sin egendom. 

Målet för den politiska gemenskapen är skydd av medlemmarnas egendom. 
Det är det, och endast det, som motiverar den politiska gemenskapens existens.  
Det är mycket viktigt att hela tiden komma ihåg Lockes vida definition av 
egendom. Den politiska gemenskapen är till för att skydda denna egendom, den är 
till exempel inte till för att förverkliga något som uppfattas som gemensamt gott. 
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Locke ger en väldigt tydlig definition av det vi kommit att kalla en negativ 
statsuppfattning, människorna ska skyddas från det som kan hindra dem att själva 
förverkliga sina livsmål. 

Det är här som Axtmanns analys kan berättigas. Vi får två sfärer. I den ena 
finns de individer, medborgare, som legitimerar den andra sfären, den politiska 
gemenskapen, som i sin tur endast existerar för att skydda individernas egendom 
(i begreppets fulla innebörd). 

Det som dominerar Lockes politiska gemenskap är legala frågor.  Där 
sammanfaller hans uppfattning med de romerska idealen där lagstiftning var det 
centrala för det som kan beskrivas som det politiska. Däremot skiljer det sig från 
de grekiska idealen där lagstiftningen var något prepolitiskt vars syfte var att 
skapa politikens rum, det offentliga rum där beslutsfattarna kunde handla, samtala 
och besluta. 

Lockes konstruktion är fortfarande en giltig och dominerande grund för 
samhällelig organisering i världens alla liberala demokratier, även om vi på vägen 
tappat bort det mesta av de religiösa motiveringarna och föreställningen om 
verkligt existerande naturtillstånd, på de sätt som Locke beskriver dem. Locke 
själv använde konstruktionen för att argumentera för en modererad monarki i sin 
samtid, med en maktdelning mellan ett lagstiftande parlament och en 
verkställande regent, men den har fått en mycket mer omfattande betydelse än så. 

I analysen av Locke kan vi alltså spåra en tänkbar förklaring till uppkomsten 
av föreställningen om ett ickepolitiskt civilsamhälle. 

 
Politik blir oikos / ekonomi / marknad 

I Hannah Arendts Vita activa från 1958 finner vi en delvis annorlunda 
förklaringsmodell. Hon utgår från uppdelningen mellan polis och oikos i den 
grekiska antiken som vi nu mött flera gånger. För henne står polis för det politiska 
rummet eller det offentliga rummet där en mångfald av kvalitativt olika människor 
samtalar och handlar för att realisera det gemensamma goda och för att bygga 
”världslig odödlighet”. Oikos står för hushållets slutna, privata rum, präglat av 
naturnödvändighetens tvång, och hon menar att det redan under romarriket sker 
en förändring där logiken från oikos blir ett society som tränger ut möjligheterna i 
polis. Som hon beskriver sitt society-begrepp skulle det delvis kunna ses som bas 
för delar av det som blir den senare föreställningen om civilsamhället. Däremot är 
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skillnaderna mellan det politiska rum som hon beskriver som polis och det 
politiska rum vi finner hos Locke naturligtvis mycket stora. 

Oavsett hur vi kan försöka förklara utgångspunkterna kan vi konstatera att vi i 
vår samtid har en föreställning om ett civilsamhälle betraktas som något 
ickepolitiskt, något som är skilt från den politiska gemenskapen. I samtiden 
beskrivs den på olika sätt. (Se Trägårdh, 1995, för en intressant översikt.) 

Det är mycket enkelt att argumentera för att denna uppdelning är etymologiskt 
svårbegriplig, närmast en paradox. Det spelar mindre roll. Så småningom 
uppfattades det som självklart att civilsamhället var något som var skilt från det 
politiska samhället. Det civila rummet blev primärt en plats för människor att 
förvalta och utveckla sin egendom och tidigt kom detta rum att domineras av 
arbetsfördelningens uttryck som marknad; samtidigt var det politiska rummet en 
plats för legitimering av en makt som kunde skydda det civila rummet från 
externa och interna hot. 

Marknaden växte sig enormt stark med harmoniserande universella anspråk, 
gav rätt miljö för arbetsfördelningen att ständigt framträda i nya uttryck och gav 
en fantastisk ekonomisk tillväxt. Det civila rummet har växt och i globaliseringens 
tidevarv tenderar det att bli ett enda civilt rum; inte olika civila rum i olika stater. 
(Se bland annat Hewitt, 1995.) 

Har då det civila rummet trängt ut det politiska rummet? Det kan vara svårt att 
argumentera för, samtidigt har ju det politiska rummet, om vi beskriver det som 
det vi i dagligt tal kallar offentlig sektor, räknat som ekonomisk omsättning och 
antal offentligt anställda, växt kraftigt, närmast exploderat. 

Samtidigt går det att argumentera för att det politiska rummet förfallit på egen 
hand, att det imploderat. Redan i Lockes konstruktion var det politiska styret 
underordnat; hela dess existens motiverades endast av att det skulle skydda 
individernas frihet att realisera sina egna preferenser. Vi har också kunna se hur 
det politiska rummet i allt högre grad tagit över civilsamhällets marknadslogik. 
Delvis var det redan inbyggt i den marknadsorienterade utbyteskonstruktionen för 
legitimering av det politiska rummets makt. Successivt har detta förstärkts, till 
exempel via skolbildningar som new public management där det politiska 
rummets förvaltning i allt högre grad betraktas som en tjänsteproduktion som 
bedrivs på marknadsliknande sätt. Därmed blev det också allt mer naturligt att 
produktionen av dessa tjänster lika gärna kunde flyttas över till marknaden på 
riktigt, vilket också skett i stor skala. 
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I samtiden är det intressant att se hur föreställningarna förändrats om vad som 
avses med detta civila rum, detta civilsamhälle. Man skulle kunna säga att 
ovanstående etymologiska paradox slagit tillbaka. Från att vara något skilt från det 
politiska rummet är det åter på väg att bli något politiskt, i begreppets betydelse 
från antiken. Här finns nu människor som i olika typer av gemenskaper 
förverkligar det som de uppfattar som det gemensamma goda. Men på något sätt 
skiljs det ändå från det politiska, i vart fall med ett smalt procedurorienterat 
politikbegrepp, trots att denna nya föreställning om civilsamhället på många sätt 
är mer politisk än det politiska rummets samtida praktik. 

Möjligen ses civilsamhället ibland som en sorts plantskola där medborgare ska 
lära sig att bli medborgerliga för att sedan använda sin medborgerlighet i det 
”riktiga” politiska rummet. Tanken relateras ibland till Tocquevilles beskrivning 
av människors lokala samverkan, men det skulle aldrig falla Tocqueville in att 
påstå att denna samverkan inte skulle vara politisk (Tocqueville, 1997 [1835], 1997 
[1840].). 

Dessutom avskiljs i denna moderna föreställning om civilsamhället ofta 
marknaden, i vart fall storföretagen, det vill säga mycket av det som var grunden 
till denna skapelse tidigare. Dessa omkastningar ter sig svårbegripliga, i alla fall 
om man, som här, på ett ganska naivt sätt komprimerar och förenklar ett historiskt 
skeende. 

 
Marknaden blir politisk 

Vi kan samtidigt se en annan tendens i samtiden. Vi har beskrivit hur det politiska 
rummet imploderar genom att ta över marknadens logik och värderingar. Nu finns 
det också en del tecken på hur marknaden håller på att bli civil i ordets 
ursprungliga och nyupptäckta mening, det vill säga politisk. Kärnan i den 
klassiska marknadens logik är ett fritt varuutbyte i fri konkurrens (där ”fri” alltid 
innehållit en hel del begränsningar). Här finns tre distinkt åtskilda entiteter: 
producent/säljare, vara och konsument/köpare. ”Varan” är i industrisamhället ett 
ting, en artefakt med en tydlig avgränsning, något som är tydligt skilt från de 
andra entiteterna. I ett tjänstesamhälle tenderar entiteterna att flyta samman. 
Fundera en stund över en välkänd tjänst som Wikipedia så är det enkelt att se att 
entiteterna inte längre kan hållas distinkt åtskilda. Situationen påminner mycket 
mer om ganska komplexa relationer mellan människor i en specifik gemenskap 
som tillsammans realiserar något som denna speciella gemenskap betraktar som 
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värdefullt. Det är en beskrivning som också kan gälla för samtidens föreställning 
om civilsamhället. Och denna beskrivning kan lika gärna gälla för det vi i klassisk 
mening beskriver som just politik. Det är fortfarande marknad i betydelsen att den 
innehåller rörelser av stora ekonomiska värden, men relationernas karaktär 
förändras. Denna tjänstesamhällets logik sprider sig allt mer. På samma sätt som vi 
tidigare kunde se hur politiken på flera sätt blivit marknad, kan vi nu också se hur 
marknaden politiseras. 

Kanske är det så att begreppet civilsamhälle inte i första hand inte bör 
betraktas som särskild sfär i samhället, utan som ett organisationsteoretiskt synsätt 
som innehåller föreställningar om vissa speciella former för relationer mellan 
människor. Dessa relationer låter sig väl beskrivas som en politisk handling för att 
förverkliga det goda. Det innebär också att det är dags att överge uppdelningen i 
ett civilt och ett politiskt rum, det är dags att riva skiljeväggen mellan politisk 
gemenskap och civilsamhälle. Politik är inte bara det representativa demokratiska 
systemets procedurer. Politik pågår ständigt på många arenor, i många olika 
sorters regioner. 

Med denna diskussion kring föreställningar om civilsamhället menar vi att de 
ickegeografiska regioner som kapitlet behandlar med fog också kan beskrivas som 
politiska. 

 
Många regioner i olika ickegeografiska rum 

Redan i inledningen visade vi att politikbegreppets ursprung, polis, kan härledas 
från stadsmur, alltså något tydligt kan förknippas med rumslig yta, med geografi. 
Den geografiska ytan var också avgörande för en agrar ekonomi. Vi kan konstatera 
att polis geografiska autonomi inte är tänkbar i dag men å andra sidan var många 
av de ickegeografiska rum, som är fullt reella i samtiden, inte tänkbara i den 
grekiska antiken, och vi lever inte längre med samma agrara ytberoende. 

Det är själva gemenskapen, sammanslutningen av människor, som är den 
avgörande basen, inte med nödvändighet den geografiska platsen, inte att 
omgärdas av en fysisk stadsmur. Det är fortfarande viktigt att tänka gemenskapen 
rumsligt, bland annat eftersom avgränsningen, autonomin, är viktig för 
gemenskapens funktion och överlevnad. Men den behöver inte tänkas som ett 
geografiskt rum. 

Detta kan vara svårt att tänka. Föreställningen om polis som en geografiskt 
avgränsad yta lever stark hos oss. När det sedan kombineras med det romerska 
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rikets introduktion av politik som lag, medborgarskap som rättslig status, blir det 
svårt att känka sig regioner, politiska strukturer, som något annat än en specifik 
lagstiftande, rättighetsförsvarande och geografisk stat. 

Men vi har här visat att det mycket väl kan existera ickegeografiska 
gemenskaper, sammanslutningar av människor som rent fysiskt är spridda över en 
stor geografisk yta men som ändå förenas av något som gör det möjligt att beskriva 
det som en region, och som ett politiskt rum. 

Vi menar också att det är en mycket rimlig hypotes att antalet sådana 
ickegeografiska regioner kommer att öka dramatiskt. En mycket viktig faktor för 
bildande och uthållig existens för dessa strukturer är det samtal, den 
kommunikation som utgör den relationsväv som håller strukturerna samman. Och 
våra sätt och möjligheter att kommunicera över stora avstånd har förändrats 
dramatiskt. Vi får alltså allt fler ickegeografiska politiska rum som i allt högre 
utsträckning utmanar de politiska georgrafiska rum som vi inom statsvetenskapen 
fokuserar i vårt vetenskapliga arbete. 

Denna utveckling är allså också en utmaning för statsvetenskapen. Hur 
utvecklar vi nya teorier och en bättre begreppsapparat för att kunna se och 
analysera denna plurala och komplexa värld av väldigt många och på olika sätt 
överlappande ickegeorgrafisk regioner? 
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KOMPARATIV REGIONFORSKNING – MÖJLIGHETER OCH 
UTMANINGAR 

Thomas Denk 
 
 

Inledning 

Komparativa studier av politik är en central inriktning inom statsvetenskap. En del 
har hävdat att det är den mest centrala inriktning, som är grunden för vår kunskap 
om politik (Peters 1998). Andra har betonat att komparativa studier återkommer i 
nästa alla inriktningar, vilket innebär att studierna uppvisar skillnader när det 
gäller vad som studeras och hur studierna genomförs (Landman 2000). Vad som 
dock fortfarande dominerar är studier som uppmärksammar förhållanden på 
statsnivå. Exempelvis visar en genomgång av studier publicerade i internationella 
tidskrifter att drygt 70 procent av studierna analyserar system eller institutioner på 
statsnivå (Munck & Snyder 2007). Däremot är mindre än tio procent av studierna 
som undersöker förhållanden på subnationella nivåer (regioner eller kommuner). 
Förenklat är intrycket att komparativa studier är inriktade på att jämföra politiska 
system på statsnivå, medan subnationella studier fokuserar på regioner (eller 
kommuner) som enskilda fall. En anledning till detta är att jämförande analyser av 
regioner inte är oproblematiska. Samtidigt erbjuder dock studier av regioner 
möjligheter till jämförande analyser som inte studier av stater alltid kan ge (Snyder 
2001). 

Syftet med detta kapitel är att ökad förståelsen om de möjligheter och 
utmaningar som följer med komparativa analyser av regioner (subnationella 
enheter). För att uppnå detta syfte kommer tre frågor att behandlas i kapitlet. Den 
första frågan handlar om vilka möjligheter som subnationella jämförelser erbjuder 
i förhållande till traditionella jämförelser av system och institutioner på 
samhällsnivå. Den andra frågan är hur de utmaningar som följer med 
subnationella jämförelser kan hanteras. Det finns ett antal utmaningar som måste 
uppmärksammas vid subnationella jämförelser genomförs, men det finns också ett 
antal möjligheter att hantera dessa utmaningar. Den tredje frågan fokuserar på ett 
särskilt förhållande vid subnationella analyser. De subnationella enheterna 
befinner sig i nationella kontexter, vilket är grunden för flera av utmaningarna. 
Samtidigt ger det också möjligheter att genomföra analyser om betydelsen av 
kontextuella förhållanden. Frågan är därför hur kontextuella analyser kan 
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genomföras med jämförelser av regioner. Kapitlet presenterar ett svar på denna 
fråga utifrån den traditionella logiken för komparation.  

 
Subnationell komparation 

Vad som utmärker och förenar subnationella komparationer är att de analyserar 
förhållanden i minst två fall som utgör delar av samhällssystem. Det komparativa 
inslaget utgörs av att analyserna undersöker likheter och skillnader mellan fallen, 
medan det subnationella inslaget är kopplat till analysnivå. Traditionella 
komparativa studier analyserar förhållanden på samhällsnivå i stater. 
Subnationella komparationer däremot analyserar förhållanden hos fall som 
tillsammans med andra fall bildar staters samhällssystem. Exempelvis kan 
subnationella komparationer jämföra regioner som tillsammans med andra 
regioner formar staten som helhet.  

Översiktligt finns det två former av subnationella komparationer, vilka även 
kan kombineras. Den ena formen innebär jämförelse av subnationella fall inom 
samma system. Exempel på denna form är de stilbildade studierna av Robert 
Putnam om medborgarkultur i Italien (Putnam 1993) och socialt kapital i USA 
(Putnam 2000). I den förstnämnda boken undersöks om medborgarkulturer kan 
förklara varför den institutionella effektiviteten varierar mellan de italienska 
regionerna. Putnam jämför därför de italienska regionerna vid olika tidpunkter för 
att pröva om det finns samband mellan medborgarkulturer och institutionell 
effektivitet. Den andra studien ägnas åt att studera och diskutera utvecklingen av 
socialt kapital, dess orsaker och konsekvenser. Bland annat görs detta genom 
jämförelser av delstaterna i USA.  

Med den andra formen jämförs subnationella fall inom olika system. Denna 
form är mindre vanlig än den första formen, men som kommer att framgå av 
kommande avsnitt ger formen fler möjligheter till jämförelse. Bland annat 
tillämpas den i studier av hur regioner i tidigare kolonier utvecklas beroende på 
kolonibakgrund. Exempelvis har studier jämfört regioner med fransk 
kolonibakgrund med regioner som tidigare varit delar i brittiska kolonier (Miles 
1994; Firmin-Sellers 2000). Denna form av subnationell jämförelse har motiverats 
av att det ibland kan vara mer intressant att jämföra subnationella fall än system 
(Lijphart 1971; Naroll 1965; 1973). Exempelvis var det mer intressant för Seymour 
Lipset (1950) att jämföra en delstat i USA med en delstat i Kanada än de två stater 
med varandra för att undersöka hur reformpolitik på federal nivå under 1930-talet 
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påverkade mobiliseringen av arbetarklassen. När subnationella fall från olika 
system jämförs kan de vara angränsande till varandra, vilket kan såväl försvåra 
som underlätta jämförelser, eller de kan vara geografiskt separerade från varandra. 
Om regionerna är angränsade kan de dela flera egenskaper, vilket kan underlätta 
jämförelse av dem. Det kan emellertid också innebära att det finns 
beroendeförhållande mellan dem, som försvårar jämförelse mellan dem eftersom 
fallen inte är självständiga. Om däremot fallen inte är angränsade till varandra är 
sannolikheten för beroendeförhållanden mellan dem mindre, men sannolikheten 
för olikhet ökar också, vilket kan försvåra jämförelsen mellan dem.  

Utöver att tillämpa de två alternativen enskilt kan de även kombineras. 
Jämförelse av fall inom samma system och fall från olika system är mer avancerad 
och omfattande, men ger också förbättrade möjligheter till analyser. Genom att 
kombinera fall inom samma system med fall från andra system är det möjligt att 
maximera möjligheten att studera samband under olika förhållanden, samtidigt 
som risken för beroendeförhållanden mellan fallen kan minskas. Framför allt om 
fall som inte är angränsade med varandra jämförs kan risken för 
beroendeförhållande mellan fallen minimeras.    

 
Möjligheter med subnationella komparationer 

Oavsett vilken form av subnationell komparation som tillämpas följer flera 
fördelar som ger ökade möjligheter till analyser (Denk 2012). För det första kan 
antalet jämförbara fall öka med subnationella komparationer. Ett återkommande 
problem när system på statsnivå jämförs är att det finns alltför få fall som är 
möjliga att jämföra. Framför allt är detta ett problem när traditionella former av 
komparation tillämpas, såsom most different systems design (MDSD) och most 
similar systems design (MSSD) (Przeworski & Teune 1970). Dessa former 
förutsätter att fallen i de flera aspekter är olika (MDSD) eller lika (MSSD) förutom i 
de aspekter som ska förklaras och förklara. Att hitta fall som motsvarar dessa krav 
är inte enkelt vid systemjämförelser (Lijphart 1975). Med subnationella 
komparationer ökar dock möjligheterna, eftersom de subnationella enheterna 
genom att tillhöra samma eller olika system antingen är lika eller olika i de flesta 
aspekterna. Det förutsätter dock att fallen är relevanta för studiernas frågeställning 
och teoretiska perspektiv, samt att fallen är tillräckligt oberoende från varandra för 
att betraktas som självständiga. 
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Den andra fördelen med subnationella komparationer är möjligheten att 
kontrollera för fler faktorer ökar. Traditionella former av komparation kontrollerar 
för faktorer genom att antingen fallens likheter i faktorerna inte kan förklara 
skillnader i den beroende faktorn (MSSD) eller fallens skillnader i faktorerna inte 
kan förklara likheter i den beroende faktorn (MDSD). Fallens likheter och 
skillnader förväntas vara större vid subnationella jämförelser än vid 
systemjämförelser på statsnivå beroende på om det är fall inom system (likheter 
ökar) eller fall från olika system (skillnader ökar) som jämförs. Oavsett form 
förstärks möjligheterna till att kontrollera fler faktorer genom komparativ analys.  

För det tredje kan subnationella analyser identifiera och förklara variationer 
inom samhällen. Traditionella jämförelser av stater bygger på antaganden att fallen 
har egenskaper som gäller för systemen som helhet. Exempelvis att stater som 
betraktas som demokratiska består av regioner som också är demokratiska. Flera 
indikatorer som används för systemjämförelser varierar dock inom systemen. Det 
kan gälla politiska institutioners utformning, exempelvis att de regionala 
institutionerna kan vara utformade på olika sätt inom samma system. Även 
valdeltagande och ekonomisk välfärd kan illustrera att det finns regionala 
variationer inom system. En del regioner har högre valdeltagande och ekonomisk 
välfärd än andra regioner. När stater jämförs beräknas ofta ett genomsnittligt 
värde för de mått som används. Detta genomsnittliga värde döljer då den 
regionala variation som finns inom systemen. Med subnationella analyser är det 
möjligt att identifiera dessa regionala variationer, men också försöka förklara 
varför det förekommer regionala variationer.  

Med subnationella komparationer följer som en fjärde möjlighet att ge mer 
preciserad kodning av fallen, som tar hänsyn till nyanser inom och mellan fallen. 
Regioner kan bli felaktigt kategoriserade om de regionala egenskaperna antas 
motsvara de nationella egenskaperna. Utöver att regioner kan avvika från de 
nationella egenskaperna kan regionerna också uppvisa regionspecifika former av 
de nationella egenskaperna. Exempelvis om regionerna har självstyre kan deras 
politiska institutioner uppvisa specifika former. Den historiska utvecklingen i 
regioner kan även etablera specifika former av ekonomiska system. Subnationella 
komparationer kan i kodningen av regionerna ta hänsyn till eventuella 
regionspecifika egenskaper och därmed ge mer preciserad kodning av fallen än 
när regionerna jämförs utifrån ett nationellt perspektiv.  

 



52 
 

Begränsningar med subnationella komparationer 

Samtidigt som subnationell komparation ger möjligheter finns det också 
utmaningar och begränsningar när subnationella enheter jämförs. En första 
utmaning är att identifiera jämförbara fall. När politiska system jämförs på 
statsnivå är det fall med liknade funktioner som jämförs. De politiska systemen i 
de olika staterna kan vara utformade på olika sätt, men de utför samma politiska 
funktioner. När det gäller subnationella fall kan det inte antas att de utför samma 
funktioner. Exempelvis har delstaterna i Tyskland betydligt mer omfattande 
självständighet och befogenheter än länen i Sverige. Det kan därför vara 
problematiskt att jämföra tyska delstater med svenska län. Detta är ett problem 
som framför allt uppstår när regioner i olika länder ska jämföras, eftersom den 
regionala organiseringen uppvisar mer skillnader mellan länder än den 
kommunala organiseringen. Att vara region betyder olika saker i olika länder. Det 
kan dock också förekomma skillnader inom länder när det gäller regioner. 
Skillnaderna kan handla om olikheter i funktioner och befogenheter, men även 
andra förutsättningar kan variera mellan regioner så pass mycket att jämförelser 
blir svåra eller möjliga även om regionerna är i samma land (Snyder 2001; van 
Deth 1998; 2009).  

En annan utmaning vid subnationella komparationer är att det kan förekomma 
beroendeförhållanden mellan fallen. Som de flesta analyser bygger traditionella 
komparationer på att fallen är självständig och därmed oberoende i förhållande till 
de andra fallen som ingår i analysen. Detta är ett antagande som inte självklart 
uppfylls. Inte minst regioner kan vara beroende av andra regioner (horisontellt 
beroende) eller av andra samhällsnivåer (vertikalt beroende). Exempelvis kan 
beroendeförhållanden uppstå om det förekommer diffusion (spridning av idéer), 
institutionella bidningar (organisering eller reglering) eller ekonomiska 
sammanbindningar. Oavsett orsak innebär beroendeförhållanden att förhållanden 
utanför regionerna påverkar förhållanden inom regionerna, vilket analyserna 
behöver ta hänsyn till. Dessutom, vilket kan vara än mer problematiskt vid 
jämförelse, kan fallen som jämförs vara beroende av varandra att de inte längre 
kan betraktas som enskilda fall, utan som ett fall. Vid subnationella komparationer 
är det därför en viktig uppgift att först undersöka om det förekommer 
beroendeförhållanden mellan fallen, för att därefter hantera eventuella 
beroendeförhållanden i analysen (Denk 2012; Ross & Homer 1976; Wellhofer 1989). 
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Översiktligt finns det två sätt att hantera beroendeförhållanden mellan fall. 
Den ena tillvägagångssätt hanterar beroendeförhållanden genom urval av fall. 
Exempelvis kan fall väljas som är geografiskt och institutionellt åtskilda från 
varandra. Det är mindre troligt att en region i Sverige och en delstat i Australien är 
beroende av varandra än att det finns beroendeförhållanden mellan två regioner i 
Sverige. En annan variant på denna metod är att välja två fall som är åtskilda i tid. 
Det kan handla om att jämföra ett samtida fall med ett historiskt fall, men det 
förutsätter att det inte förekommer beroendeförhållanden över tid mellan fallen. 
Det andra tillvägagångssättet att hantera beroendeförhållanden bygger på att 
faktorer inkluderas i analysmodellen som avser förhållanden i andra fall eller 
förhållanden mellan fall. Exempelvis kan diffusion undersökas genom att 
förhållanden i andra fall inkluderas i analysmodellen. Det kan vara andra 
regioners ekonomiska välstånd som studeras för att analysera om de påverkar 
regionens ekonomiska välstånd. Detta sätt att hantera beroendeförhållande 
begränsas dock av att analyserna kan överbelastas om alltför många faktorer 
inkluderas. Det innebär att tillvägagångssätt kan tillämpas om 
beroendeförhållande förekommer i få aspekter, exempelvis via den beroende 
faktorn, vilket inte förutsätter att många faktorer inkluderas i analysmodellen 
(Denk 2012; Wellhofer 1989). 

Problemet med beroendeförhållanden mellan fall är grundläggande för 
komparativa metoder. Det kallas ibland för Galtons problem (Naroll 1965; 1973) 
och ifrågasätter möjligheterna till jämförelse. Ett annat grundläggande problem 
som också aktualiseras vid subnationella komparationer är problemet att resa med 
begrepp och beskrivningar. Problemet benämns för the travelling problem och 
uppmärksammar de problem som kan uppstå när begrepp och mått vilka är 
utvecklade i ett specifikt sammanhang används för att jämföra fall från olika 
sammanhang (Denk 2002; Sartori 1970). När enskilda regioner undersöks kan 
beskrivningarna blir alltför fallspecifika. De begrepp och underlag (mått) som 
används är specifika för regionen och ger möjligheter att återge vad som är 
specifikt för regionen. Med detta blir det dock svårt eller omöjligt att utifrån 
beskrivningen jämföra regionen med andra regioner, eftersom begreppen eller 
underlaget som används är bundna till det sammanhang som regionen utgår. 
Lösningen på detta problem är att använda begrepp och mått som är utformade 
för jämförelse av fall, vilket förenklat innebär att de kan användas för att beskriva 
och jämföra fall i olika sammanhang. En utmaning för subnationella 
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komparationer är dock att det inte alltid finns begrepp och mått utvecklade för 
subnationella komparationer. 

En återkommande kritik mot studier av regioner är att de är alltför fallspecifika 
och har begränsad generalitet. I jämförelse med studier av politiska system på 
statsnivå har studier av regionala system mindre generalitet. Subnationella 
komparationer handlar om mer begränsade aspekter än systemkomparationer. 
Möjligheterna att formulera mer generella slutsatser i empirisk bemärkelse är 
därför mer begränsade vid subnationell komparation än systemkomparation. Det 
gäller framför allt när analyser görs av fall inom samma system, exempelvis när 
subnationella analyser inkluderar regioner från samma land. Det kan – om det är 
relativt många regioner som studeras – ge möjligheter till att formulera slutsatser 
giltiga om det aktuella landet, men samtidigt begränsas analysernas resultat och 
slutsatser till att gälla de specifika omständigheter som finns i landet. Samtidigt ger 
dock analyser av fall inom samma system möjligheter att kontrollera för faktorer 
som är konstanta för fallen genom att de tillhör samma system. Exempelvis kan 
regioners egenskaper gällande vissa ekonomisk, historiska, kulturella, sociala och 
politiska aspekter vara samma. För forskare skapar subnationella analyser därmed 
avvägning mellan möjligheten att för kontroll av faktorer och möjligheten att 
formulera generella slutsatser. Denna avvägning är problematisk eftersom det inte 
finns en given avvägningen mellan möjligheterna som är optimal. Studiers 
forskningsfråga kan dock ge vägledning om vilken möjlighet som är mest 
prioriterad. Exempelvis kan forskningsfrågor om specifika fall, såsom svenska 
gränsregioner eller tillväxtregioner, avgränsa behovet av antal fall, medan 
forskningsfrågor som fokuserar på teoriprövning främjas av upplägg som kan 
kontrollera för alternativa förklaringar.  

Ett upplägg som kan öka generaliteten hos subnationella analyser är om fall 
inom ett samhälle jämförs i kombinationer med fall från andra samhällen. Inför 
studier har forskare möjlighet i förhållande till kunskap, resurser och tid att enbart 
studera ett begränsat antal fall. Ett strategiskt val är därför att utforma 
sammansättning av fall på ett sådant sätt att det är mest optimalt för att uppnå 
studiens syfte. Detta uppnås inte alltid om fall studeras inom samma samhälle. 
Istället kan jämförelse av fall från olika system vara att föredra. Även om studiens 
generalitet inte ökar genom att antalet fall blir fler kan studiens generalitet stärkas 
genom att fallen representerar olika kontextuella sammanhang. Framför allt kan 
detta stärka möjligheterna att pröva teorier och särskilt deras giltighet under olika 
förutsättningar.  
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Kontextuella analyser med subnationella komparationer 

En möjlighet med subnationella komparationer som sällan används är att göra 
kontextuella analyser. Det finns olika varieranter av kontextuella analyser. De 
förenas av att de undersöker om kontextuella faktorer har betydelse. De 
kontextuella faktorerna avser de förhållanden som utgör fallens omgivande 
sammanhang (Falleti & Lynch 2009). Exempelvis kan de kontextuella faktorerna i 
analyser av regioner avse egenskaper på nationell nivå som utgör omgivningen för 
regionerna. I en inriktning undersöker studierna om dessa kontextuella faktorer 
har betydelse för den beroende faktorn. De kontextuella faktorerna betraktas då 
som oberoende faktorer till den beroende faktorn. En annan inriktning undersöker 
däremot om förhållandet mellan de oberoende faktorerna och den beroende 
faktorn varierar beroende på kontext. Kontext blir då en initial förutsättning för det 
kausala förhållandet mellan oberoende faktorer och beroende faktor (Mackie 1965). 
Det är möjligheten att analysera kontextuella faktorer som initiala förutsättningar 
för kausala förhållanden på regional eller kommunal nivå som sällan 
uppmärksammas eller tillämpas vid subnationella komparationer. 

Översiktligt är det tre typer av kontextuella effekter som undersöks (Denk & 
Lehtinen 2012). För det första undersöks om samma orsak ger olika effekter 
beroende på kontext. Till exempel om hög utbildningsnivå ger ekonomisk tillväxt 
under förutsättning att samhället är industrialiserad, medan hög utbildningsnivå i 
jordbrukssamhällen ger ekonomisk stagnation. För det andra undersöks om olika 
orsaker ger samma effekt beroende på kontext. Exempelvis om ekonomisk 
stagnation i industrisamhällen ger politisk misstro, medan politisk misstro i 
jordbrukssamhällen orsakas av höjda skatter. För det tredje kan kontextuella 
studier undersöka om samband mellan faktorer enbart förekommer under vissa 
förutsättningar. Dessa studier är framträdande inom komparativa 
forskningsområden. De prövar teoriers kontextuella giltighet. Exempelvis om 
samband som förväntas och som har empiriskt stöd av studier även gäller för 
sammanhang som inte har studerats tidigare. Det kan handla om att pröva teorier 
som har utvecklats för förhållanden i USA även har giltighet i europeiska 
samhällen.  

Frågor om kontextuella effekter är grundläggande i samhällsvetenskapliga 
teorier. De anger under vilken omständigheter som de förväntade sambanden 
antas existera. Alltfler studier uppmärksammar också dessa komponenter i 
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samhällsvetenskapliga teorier. Studier om kontextuella effekter använder dock 
främst statistiska metoder för att undersöka om kontextuella faktorer är initiala 
förutsättningar till kausala förhållanden mellan faktorer. Förenklat inkluderas 
faktorer (CiXi) som uttrycker interaktionseffekter mellan kontextuell faktor (Ci) 
och oberoende faktor (Xi) i regressionsmodeller (Franzese 2007; Franzese & Hays). 
Däremot är det sällan som studier använder möjligheten att analysera kontextuella 
effekter med subnationella jämförelser. En anledning till detta är att subnationella 
komparationer inte alltid inkluderar tillräckligt med antal fall för att kunna 
tillämpa statistiska metoder. 

Grundlogiken för att analysera kontextuella effekter med subnationella 
komparationer är enkel och bygger på samma grundläggande logik som 
traditionella former av komparation (Denk 2010; 2012; Przeworski & Teune 1970). 
Anta som exempel att vi önskar undersöka om sambandet mellan utbildningsnivå 
och regional välfärd förekommer enbart i samhällen som domineras av 
industriproduktion. Detta innebär att näringsstruktur antas vara kontextuell faktor 
som påverkar sambandet mellan utbildningsnivå (oberoende faktor) och regional 
välfärd (beroende faktor). För att pröva detta samband väljer vi ut fyra regioner 
från två olika länder. Två av regionerna kommer från ett industrialiserat land, 
medan de andra två regionerna är delar i ett jordbrukssamhälle. Eftersom de två 
paren av regioner kommer från samma land innebär det att de delar flera 
egenskaper i aspekter som är relevanta för vår frågeställning. Samtidigt som det 
mellan de två paren finns olikheter i dessa aspekter, som konsekvens av att de 
kommer från olika samhällen. I tabell 1 presenteras de fyra regionerna och deras 
egenskaper i olika aspekter. Utifrån detta underlag genomförs sedan en 
komparativ analys i fyra steg för att förklara varför regionerna uppvisar skillnader 
i den regionala välfärden (Denk 2010; 2012; Denk & Lehtinen 2012).  

I ett första steg indelas regionerna utifrån deras kontextuella egenskaper. Det 
skapar i exemplet två grupper av regioner. Den första gruppen består av regioner 
som domineras industriproduktion medan den andra gruppen utgörs av regioner 
med omfattande jordbruksproduktion. Det andra steget innebär att fallen inom 
respektive grupp jämförs. Regionerna uppvisar inom respektive grupp skillnader i 
den beroende faktorn (regional välfärd). Enligt den grundläggande logiken för 
komparation kan dessa skillnader förklaras med faktor där fallen också uppvisar 
skillnader, under förutsättning att fallen är lika i andra relevanta faktorer. Region 
A och B är lika när det gäller exportandel och skattenivå, men har skillnader när 
det gäller utbildningsnivå. Region A har hög utbildningsnivå, medan region B har 
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låg utbildningsnivå. Av detta följer slutsatsen att för regioner i industrialiserade 
samhällen finns det positivt samband mellan utbildningsnivå och regional välfärd, 
vilket kan förkortas som I[U => V]. När det gäller region C och D återfinns dock 
inte detta samband. Regionerna har inte skillnader när det gäller utbildningsnivå, 
utan båda regionerna har låg utbildningsnivå. Istället uppvisar regioner skillnader 
när det gäller skattenivå. Region C har låg skattenivå, medan region D har hög 
skattenivå. Eftersom regioner också uppvisar likheter när det gäller exportandel 
blir slutsatsen att det för regioner i jordbrukssamhällen finns negativt samband 
mellan skattenivå och regional välfärd. Detta resultat kan uttryckas som i[s=>V].  

  
Tabell 1 Kontextuell analys med subnationell komparation 

  Grupp 1 Grupp 2 

Faktor Fall Region A Region B Region C Region D 

Kontextuell Näringsstruktur (I) Industri = I Industri = I Jordbruk = i Jordbruk = i 

Oberoende  Exportandel (E) Hög = E Hög = E Låg = e Låg = e 

 Skattenivå (S) Låg = s Låg = s Låg = s Hög = S 

 Utbildningsnivå (U) Hög = U Låg = u Låg = u Låg = u 

Beroende Regional välfärd (V) Hög = V Låg = v Hög = V Låg = v 

 
Det tredje steget i analysen är att jämföra de komparativa uttrycken mellan 
grupperna. Om det finns kontextuella effekter förväntas det finns skillnader 
mellan utfallen av jämförelserna inom grupperna. Det kan vara a) att olika 
förutsättningar ger samma utfall, b) att samma förutsättningar ger olika utfall eller 
c) att förklaring inte kan fastställas i en av grupperna. När de komparativa 
uttrycken – I[U => V] och i[s=>V] – från exemplet jämförs framkommer det att olika 
förutsättningar ger samma utfall beroende på kontexten. I industrialiserade 
samhällen är det utbildningsnivå som förklarar regional välfärd, medan skattenivå 
påverkar regional välfärd i jordbrukssamhällen. Skillnaden i de kausala 
förhållandena kan förklaras av kontextuella förhållanden, eftersom grupperna 
uppvisar skillnader även i de kontextuella förhållandena.  

Utifrån jämförelsen inom och mellan de kontextuella grupperna av fall 
formuleras slutsatser om kontextuella förhållanden i det fjärde steget. Dessa 
slutsatser handlar dels om att fastställa om det förekommer kontextuella effekter 
på kausala förhållanden, dels om eventuella kontextuella effekter kommer till 
uttryck. Den sistnämnda delen handlar om att identifiera hur det förekommer 
skillnader i kausala förhållanden mellan de kontextuella förutsättningarna. 
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Exempelvis hur uppbyggnaden av sambanden varierar i de olika sammanhangen. 
Steget handlar därmed inte enbart om att fastställa kontextuella effekter, utan 
också om att tolka och nyansera hur förhållanden mellan oberoende faktorer och 
beroende faktor är grundat på kontextuella förutsättningar.  

 
Avslutning 

Subnationella komparationer uppmärksammar och förklarar förhållanden på 
viktiga samhällsnivåer. Samhällslivet och människors vardagsliv utspelas i 
närmiljöer som bildar de subnationella enheterna, såsom bostadsområden, 
stadsdelar, kommuner och regioner. Med subnationella komparationer är det 
möjligt att öka vår kunskap om dessa sammanhang och samspelet mellan dem. 
Samtidigt erbjuder subnationella komparationer möjligheter för vetenskapliga 
studier att pröva och utveckla teorier. Inte minst i förhållande till traditionella 
former av jämförelse på statsnivå och fallstudier av enskilda fall finns det flera 
möjligheter med subnationella komparationer: öka antalet jämförbara fall, 
kontrollera för fler faktorer, identifiera och förklara skillnader inom samhällen, 
samt ökad precisionen i kodningen av fallen. Samtidigt finns det betydande 
utmaningar för studier av subnationella faller. I föregående avsnitt har fyra 
utmaningar uppmärksammats: identifiera jämförbara fall, hantera 
beroendeförhållande mellan fall, undvika begrepp och mått som är 
kontextberoende, samt begränsad generalitet. Som också uppmärksammades i 
avsnittet finns det olika alternativ att hantera dessa utmaningar och ta tillvara på 
de möjligheter som subnationella komparationer erbjuder. Inte minst gäller det 
möjligheten att analysera kontextuella förutsättningar för kausala förhållanden, 
vilket kan ge såväl empiriska som teoretiska bidrag till vår förståelse om politik på 
regional nivå.  
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REGIONER I SÖDERHAVET: KIRIBATI OCH TUVALU  

Dag Anckar 
 
 

I en handbok om staterna i Söderhavet sägs om Kiribati och Tuvalu att ”these two 
island states are distant from centres of population and commerce, off the air and 
sea travel routes and little touched by the currents of development” (Hoadley 1992, 
104). “Yet”, fortsätter framställningen, “their cultures retain integrity, their 
governments are stable and effective, and their politics are democratic and lively” 
(Hoadley 1992, 104). Syftet med denna uppsats är att teckna en snabbskiss av 
samhällsliv och politiskt liv i dessa två ganska säregna politiska system, avlägsna, 
isolerade, sårbara och fattiga, ändå stabila demokratier. Skissens referensram 
kretsar kring termen ”region”, och vi låter inte det faktum bekymra att termen 
denoterar ”a troublesome, ambigious concept” (Paddison 1983, 237). Här och nu 
får termen helt enkelt avse två saker. Den hänvisar dels till det geografiska område 
som om- och innesluter de två länderna och av vilket de sålunda är en del – detta 
område karaktäriseras av avstånd över vatten, avstånd som skapar och sätter 
särskilda villkor för politisk produktivitet och internationellt umgänge. Och 
termen hänvisar dels till de geografiska områden som staterna i sig utgör – dessa 
regioner karaktäriseras på motsvarande sätt av avstånd över vatten, av en splittrad 
intern geografi med konsekvenser för staternas politiska uppbyggnad och 
territoriella organisering. Givetvis är härutöver de två regionaspekterna inflätade i 
varandra och beroende av varandra. 

Kiribati och Tuvalu var tidigare förenade i en och samma politiska entitet – de 
utgjorde sedan 1916 den brittiska kolonin Ellis – och Gilbertöarna.  Inom kolonin 
var de som bebodde Ellisöarna i en klar minoritet. Detta var inte bekymmersamt så 
länge den engelska metropolmakten handhade kolonins angelägenheter; mot slutet 
av 1960-talet, när koloniförvaltningen antog nya former och kolonin bl.a. fick en 
egen legislatur, blev minoriteten emellertid alltmer medveten om sin eftersatta 
ställning och de framtida faror den kunde innebära. Kraven på en separation blev 
högljudda, och en folkomröstning på Ellisöarna år 1974 gav till resultat att 92 
procent av de röstande önskade autonomi. Som ett resultat härav delades kolonin 
året därpå itu (Macdonald 2001, 244-260; Somoza 2001 b, 823-824). Av dess delar 
erhöll Ellisöarna (Tuvalu) självständighet år 1978, medan Gilbertöarna (Kiribati) 
erhöll sin självständighet ett år senare. Till den process som förde till 
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självständighet hörde ett utspel från USA:s sida, som gjorde territoriella anspråk 
på delar av såväl Kiribati som Tuvalu; de ogrundade kraven väckte internationell 
oförståelse och även förargelse till den grad att USA småningom fann för gott att 
retirera (Crocombe 1995, 35-36). 

 
Små och fattiga demokratier 

En ganska omfattande litteratur, överskådligt sammanfattad på många håll (t.ex. 
Srebrnik 2004), gör gällande att små stater, och kanske särskilt små östater, har en 
markerad benägenhet att införa och upprätthålla demokrati. Kiribati och Tuvalu är 
inga undantag från denna regel. År efter år, allt från självständighetsblivandet 
fram till dessa dagar, har de två staterna erhållit de högsta eller närapå högsta 
betygsättningarna i Freedom House-organisationens välkända bedömningar av 
graden av frihet och demokrati i världens länder, och de två staterna har alltid, 
undantagslöst, bedömts vara demokratier (Anckar 2011, 55-59). Ser man på annat 
än litenheten, är deras demokratiförskrivning sedan mer ägnad att förvåna. En 
välkänd sats, i tiden införd i demokratilitteraturen av Seymour Martin Lipset i en 
klassisk artikel (1959), säger att ekonomiska resurser och de förutsättningar de 
tillhandahåller för bl.a. modernisering och utbildning erbjuder en god grogrund 
för demokrati. Satsen har emellertid ringa relevans för en förståelse av fallen 
Kiribati och Tuvalu. De är låginkomstländer – Kiribati hade år 2010 en BNP/capita 
– notering av 6,200 USD; motsvarande notering i Tuvalu var 3,400 USD (Central 
Intelligence Agency. The World Factbook). Tillsammans med andra små östater i 
Stillahavsregionen, sådana som Belau, Cook-öarna, Marshallöarna, Mikronesien 
och Vanuatu, är Kiribati och Tuvalu exempel på stater som är demokratier, om än 
fattiga (Anckar 2002, 215-222). Förmodligen, i dessa fall, slår litenheten igenom och 
kompenserar för ekonomisk tunnhet. 

Vill man definiera demokrati på något sådant sätt, som i definitionen inskriver 
jämväl mått på produktivitet, kommer den nyssnämnda tunnheten till synes däri, 
att Kiribati och Tuvalu nog, i likhet med många andra stater, försvinner ur 
demokratiernas skara. En sifferuppgift, baserad på empirisk forskning, kan belysa 
detta: år 2004 fanns i världen 118 elektorala demokratier, d.v.s. stater som med en 
rimlig regelbundenhet anordnar representativa val, lägger man, och Freedom 
House gör just så, på detta kriterium ett krav på ett bejakande av medborgerliga 
fri- och rättigheter, nedgår de nyssnämnda demokratiernas skara till 89, lägger 
man till dessa kriterier ytterligare ett krav på ett någotsånär tillräckligt mått av 
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politisk produktivitet, operationaliserat som en BNP/capita storlek som överstiger 
10,000 USD, reduceras demokratiernas antal till 52 (Anckar 2007, 6-8). Bortfallet är 
långt koncentrerat till de små staternas skara, och den lilla storleken är alltså på ett 
iögonenfallande sätt kopplad till en otillräcklig produktivitet. Bristerna har, detta 
kan inskjutas, särskilda manifestationer i Kiribati och Tuvalu. Ländernas 
arkipelaggeografi matar fram en svårbemästrad inflyttning från mer avlägsna 
atoller till huvudorten, en inflyttning som har trångboddhetens negativa 
konsekvenser i kölvattnet. Beträffande Kiribati gäller sålunda att South Tarawa, 
landets urbaniserade huvudstadsö, år 1963 härbärgerade vidpass 14 procent av 
landets befolkning; år 1995 var andelen redan drygt 36 procent, vilket gav en 
befolkningstäthet av 1.799/kvadratkilometer (Royle 2001, 97-98). Funafuti, 
motsvarande ö på Tuvalu, är ”en obetydlig landstrimma kring en grönlysande 
lagun”, ”knappt mer än en snörända på vattnet”, som härbärgerar ”berg och åter 
berg av sopor” – vi citerar här måleriska formuleringar ur resenärsskildringar av 
besök på Tuvalu (Mathlein 1994, 236; Lindberg 2005, 67 och 70). Även i andra 
avseenden har det lilla utrymmet pockat på och framtagit ganska säregna 
lösningar - Niulakita, en av Tuvalus öar, fungerar sålunda som en reserv - och 
avlastningsö för närbelägna och tätt befolkade Niutao och har därmed en 
roterande befolkning (Anckar 2009, 17). 

Produktivitetsproblematiken kan och bör dock lämnas därhän i försök att 
definiera demokrati. Med hjälp av den kan demokratiföreteelsen inte infångas. 
Problematiken strider nämligen mot den sunda metodiska regel som säger att man 
skall inskriva så litet som möjligt i definitioner, på det att så många frågor som 
möjligt skall kunna lämnas till den empiriska forskningen att besvara (t.ex. 
Hadenius 1992, 8). Definitioner av en företeelse skall därmed ogärna innefatta 
aspekter av företeelsens determinanter, förutsättningar och konsekvenser, ty när så 
sker, rumphugges möjligheterna att studera dessa aspekter med empiriska medel. I 
en spetsformulering: det är omöjligt att studera frågan om demokrati leder till 
välfärd, när och om välfärd redan är inskriven i definitionen av demokrati. Med 
detta konstaterande underskriver vi här omdömen i litteraturen som om Kiribati 
säger att landet sedan självständigheten har ”experienced an uninterrupted period 
of constitutional and democratic government” (Somoza 2001 a, 673), och om 
Tuvalu säger att ”the country has experienced an uninterrupted period of 
democratic government with regular parliamentary elections” (Somoza 2001 b, 
823). Fråga är, tvivelsutan, om två välartade demokratier. I tre avseenden, som vi 
nedan skall beröra, har demokratierna emellertid en speciell färg och framtoning. 
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Decentraliserade lilleputtar 

Det är naturligt att tro att frågan i vilken mån olika stater går in för autonomi och 
decentralisering relaterar till staternas storlek. När staten är stor, ökar möjligheten 
att den står för en sådan brokighet i termer av geografi, historia, befolkning och 
ekonomi som nödvändiggör att någon eller några särskilda delar av staten 
särbehandlas och tillerkännes autonomi; när staten är liten, är 
autonomiförutsättningarna reducerade och decentraliseringar blir 
överloppsgärningar. Antagandet är på det hela taget riktigt, men inte till alla delar. 
I världen finns drygt 40 mikrostater, d.v.s. stater med ett befolkningsunderlag som 
understiger en miljon; av dessa stater är några rentav federala, medan några andra, 
däribland Kiribati och Tuvalu, har gått in för mindre markerade men ändå tydliga 
autonomiarrangemang. Litenheten till trots är Kiribati och Tuvalu 
autonomibejakande demokratier; förklaringsgrunden ligger i ländernas egenartade 
geografi. 

Som ovan har framgått är de två länderna vattenriken - Kiribati har i en 
träffande uppsatstitel sagts vara ”a nation of water” (Teiwaki 1988). Landets i dag 
vidpass 100.000 invånare förfogar över en landyta som uppgår till 719 
kvadratkilometer och en havsyta som uppgår till 3.550.000 kvadratkilometer. 
Tuvalu representerar inte samma vattenväldighet, men är nog i grunden en 
likadan geografi. Landet består av nio öar, åtta bebodda, som ligger i en 560 
kilometer lång kedja, en sträcka som i huvudsak, har en betraktare skrivit, 
”consists of empty expanses of sea” (Rowe 1995, 19). En resehandbok fäller 
omdömet att Tuvalu är ”one of the smallest and most isolated independent nations 
in the world” (Stanley 1993, 423) – landet har vidpass 12.000 invånare som bebor 
en sammanlagd landyta av 25 kvadratkilometer. Länderna består helt enkelt av 
små landprickar i en väldig ocean, och förbindelserna till och mellan prickarna är 
allt annat än goda. Ett exempel från Kiribati, förvisso litet avlägset i tid, är 
illustrativt: ännu vid 1990-talets inbrott förutsatte en resa från Tarawa, landets 
huvudatoll, till Kiritimati, landets mest avlägsna atoll, att resenären först tog sig 
över till Majuro på Marshallöarna, därefter vidare till Hawaij, varvid inresevisum 
till USA krävdes, och slutligen från Hawaij till Kiritimati (Beibure 1993, 214-215). 
Tuvalu måste bemästra helt liknande problem. Funafutiatollen, landets 
medelpunkt, upprätthåller, har en resenär noterat, kommunikationen med landets 
övriga öar ”med nationens fraktfartyg som går varvet runt på en månad” 
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(Mathlein 1994, 239). Strandhuggen, har en annan resenär berättat, klaras av på 
”ett par timmar” (Källgård 1994, 45). 

Med sådana premisser och utgångspunkter blir det givetvis omöjligt att inrätta 
och upprätthålla ett unitärt styre och en centralistisk regim och doktrin. Avkall i 
dessa avseenden är nödvändiga, och såväl Kiribati som Tuvalu har inrättat ett 
decentraliserat beslutsfattande som utövas av öråd (”island council”), som utses i 
allmänna val. Systemen är inte identiska, men nog i mycket lika varandra. Sådana 
råd finns i Kiribati på varje bebodd atoll, till antalet 21, och i Tuvalu likaså på varje 
bebodd atoll, till antalet åtta. Bestämmelser om dessa öråd ingår inte i ländernas 
författningar, men har givits i lagstiftning av en lägre ordning (Anckar 2009, 9-10) – 
av denna lagstiftning framgår att råden har tämligen vittgående befogenheter, 
även av laggivande natur, inom ett flertal sektorer. De äger sålunda handlägga 
frågor angående övervakandet av lagars efterlevande, anskaffning och förvaltning 
av jordegendom och byggnader, föreskrivande och uppbärande av avgifter, 
investeringar, skolgång, hälsovård, m.m. Råden har även befogenheter på den 
nationella politikens område - beträffande Kiribati gäller att centralmakten kan 
åtgärda bestämmelserna om öråd blott efter konsultation av befolkningen på 
området i fråga, och i Tuvalu skall öråden i regel höras vid behandlingen av lagar i 
landets parlament (Qualo 1985, 206). Bestämmelserna är avsedda att via den 
konsultation de påbjuder motverka den avståndsfaktor som följer ur ländernas 
geografi (Larmour 2005 b, 237; Smith 2011, 6), men är samtidigt givetvis ägnade att 
framhålla och understryka örådens allmänpolitiska betydelse. Banden mellan 
nationella och subnationella institutioner går för övrigt även i en annan riktning - 
sålunda gäller, såväl på Kiribati som i Tuvalu, att parlamentsledamöter är 
medlemmar ex officio av öråden inom respektive valkretsar (Ogan 1999 a; 1999 b). 
I sammanhanget kan nämnas, som en ytterligare illustration av de särskilda 
problem och problemlösningar som förekommer i en liten och arkipelagisk stat, att 
varje läkare i Tuvalu som är bosatt i ett område som underlyder ett öråd 
automatiskt är medlem av örådet i fråga (Ogan 1999 b). 

Arrangemangen i Kiribati och Tuvalu visar att en liten stat minsann kan och 
även måste tillgripa decentralisering om den är geografiskt splittrad och därmed 
ställs inför problem som splittringen förorsakar; de visar, annorlunda uttryckt, att 
även om en liten storlek i sig nog kan tänkas onödiggöra decentralisering, håller 
detta inte längre streck i små arkipelagiska geografier som i stället uppmuntrar och 
i själva verket ofta nödvändiggör decentralisering. Alla arkipelagiska mikrostater 
har för all del inte inrättat decentraliseringar, men när mikrostater har gjort så, 
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specialstudier visar detta (Anckar 2005, 112-114; 2009, 12), har mikrostaterna i fråga 
nästan undantagslöst varit arkipelagiska. Regioner formar politik i en räcka 
avseenden, inte minst så att deras särdrag efterfrågar och förutsätter särskilda 
politiskt-institutionella modeller. 

 
Westminster med undantag 

Om den s.k. Westminster-modellen har det sagts att inget annat politiskt system 
”has been copied so extensively in such a wide variety of societies and continents” 
(Wilson 1994, 189). Iakttagelsen är träffsäker, och har en särskild relevans för 
moderlandet Englands tidigare kolonier, som i en räcka avseenden har imiterat 
moderlandets politiska institutioner och beteendemodeller. Fullständig är 
överensstämmelsen dock ingalunda, och Kiribati och Tuvalu har lämnat sina 
bidrag till avvikelsernas skara. En mycket tydlig avvikelse har här redan 
rapporterats – de två tidigare koloniernas autonomiarrangemang är på en klar 
kollisionskurs med det centralistiska styre som moderlandet har företrätt och 
företräder. ”This unitary and centralized system means that there are no clearly 
designated geographical and functional areas from which the parliamentary 
majority and the cabinet are barred”, har Arend Lijphart skrivit i en karaktäristik 
av Westminster-styret (1984, 8) – som av det ovansagda har framgått, är 
karaktäristiken inte giltig i det örådssammanhang Kiribati och Tuvalu av 
regionspecifika skäl har utvecklat. 

Det ges andra avsteg; de har också, i varje fall till dels, med regiontillhörighet 
att göra. För dessa avsteg svarar främst Kiribati. När landets konstitution i tiden 
tillsnickrades skedde detta med ett konsultationsförfarande som involverade 
delegater från alla öar och intressegrupper; konsultationen framtog ett dokument 
som förespråkade diverse avsteg från den Westminster-modell som England i 
allmänhet ville lämna i arv till de territorier från vilka man drog sig tillbaka. Dessa 
avsteg var då sådana som bättre än Westminster-modellens strikt 
majoritetsdemokratiska inriktning ansågs reflektera Kiribati-samhällets i grunden 
egalitära socio-politiska struktur (van Trease 1993, ix; Smith 2011, 4-6). Det är i 
sammanhanget värt att notera att kulturen på Kiribati är mikronesisk, medan den 
är polynesisk på Tuvalu – skillnaden är knappast dramatisk, men nog ägnad att 
understryka Kiribatis ovan nämnda särprägel. ”Basically, most Micronesians are 
uncomfortable with disputatious confrontation and take more kindly to settling 
differences through discussion and even recourse to indirect means”, står det i 
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litteraturen (Meller 1990, 68). Resultatet av de ovannämnda avstegen är, har det 
sagts, att ”Kiribati cannot be called ’Westminster’ without considerable 
qualification” (Ghai 1988 b, 56). För Tuvalu är en sådan reservation mindre 
påkallad. Fyra särskilda noteringar kan göras: 

(1) Westminster-modellen föreskriver ett parlamentariskt styrelsesätt, och såväl 
Kiribati som Tuvalu är parlamentariska regimer. I Kiribati har regimen dock en 
viss semipresidentiell och t.o.m. i någon mån presidentiell lutning, i det 
statsöverhuvudet, en folkvald president, kallad Te Beretitenti, samtidigt är den 
exekutiva ledaren, som utser sina ministrar ur parlamentsledamöternas krets. 
Valet av president tillgår så att legislaturen, kallad Maneaba ni Maungatabu, ur sin 
krets nominerar minst tre och högst fyra kandidater, varefter folket direkt väljer 
mellan dessa kandidater. Att kandidaternas antal skulle vara minst tre, berodde, 
har man förklarat, därpå att man ville undvika en av religion färgad konstellation 
där de katolskt sinnade öarna i norr skulle stå mot de protestantiskt sinnade öarna 
i söder; att kandidaternas antal kunde vara högst fyra bestämdes av praktiska skäl, 
d.v.s. en önskan att undvika otympligt många kandidater (Smith 2011, 7). Att 
presidenten alltså kommer ur riksdagsledamöternas krets är ägnat att stänka litet 
Westminster-färg över en procedur som i övrigt är på tydligt avstånd från ett 
Westminster-tänkesätt (Ghai 1988 c, 78) och som i sin innebörd av parlamentarism 
med direktvald statsminister har praktiserats ytterst sparsamt i världens länder 
(Isaksson 2001, 124). Visserligen, mer än annat gör detta Kiribati-systemet 
parlamentariskt, är presidenten likväl som regeringen beroende av parlamentets 
förtroende. Bestämmelsen urvattnas dock i viss mån, härom blir nedan mer 
utförligt tal, av ett för en Westminster-tradition främmande stadgande som säger 
att misstroendevotum automatiskt leder jämväl till parlamentsupplösning.  

2) I Westminster-system tenderar exekutiven som bekant att dominera 
legislaturen; icke minst existensen av politiska partier som strukturerar och formar 
den samverkan som exekutiv och legislatur utövar, talar för att så måste vara fallet.  
Stillahavsländerna, de som här betraktas och andra, ställdes emellertid i 
självständighetsskedet inför uppgiften att anpassa regimen till den avsaknad av 
partier som utmärkte flera politiska system i Stillahavsområdet, inte minst Kiribati 
och Tuvalu (Anckar och Anckar 2000, 227-230), och anpassningen formade härvid 
relationen mellan exekutiv och legislatur på ett sätt som snarast tenderat stärka 
legislaturens ställning, i Tuvalu mera så än i Kiribati. Westminster-doktrinen säger 
att uppdraget att bilda regering åligger den som segrat i val, men i partilöshetens 
konstellationer är det inte alls klart vem som egentligen är segrare eller förlorare 
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och vem som därför skall påtaga sig en regeringsbildning (t.ex. Ghai 1988 c, 82-83; 
Larmour 2005 a, 81-82). Lösningen måste därför vara den som tillämpas i Kiribati, 
där folket alltså väljer en med presidenttitel utrustad statsminister, eller den som 
tillämpas i Tuvalu, där legislaturen inom sig utser en statsminister. Lösningen är 
som sagt på en viss kollisionskurs med ett Westminster-tankesätt, men den är 
egentligen nödvändig i de speciella Stillahavsförhållandena och den har nog vissa 
klara fördelar. ”Elections by parliament provides a means to determine the 
member with the most popularity, enables the leading contenders to put coalitions 
together and ensures to an extent support for the prime minister in the legislature”, 
står det i en kommentar till Stillahavsländernas ovannämnda situation (Ghai 1988 
c, 87). 

Därjämte får partilösheten konsekvenser jämväl för den procedur som för till 
parlamentets förtida avgång, d.v.s. avgång genom upplösning. Ett traditionellt 
Westminster-mönster där initiativet till en riksdagsupplösning kommer från 
statsministerns och därmed exekutivens håll har på flera Stillahavshåll ansetts 
mindre lämpligt, och metoden är i stället att legislaturen själv besluter om sin 
upplösning. Motivet härför är att en upplösning som påtvingas legislaturen s.a.s. 
utifrån skulle ge statsministern en alltför stor makt, en möjlighet att genom hot om 
upplösning åstadkomma önskad rättning i partilöshetens led, oskyddade som 
dessa led är av partipolitikens referensramar. Särskilda bestämmelser i Kiribati är 
dock ägnade att försvaga en sådan omtanke om parlamentets ställning och 
förmåga. Som ovan har noterats är i Kiribati presidenten likväl som regeringen 
beroende av parlamentets förtroende. Om emellertid parlamentet väcker en fråga 
om förtroende och härvid utfärdar en misstroendeförklaring, blir konsekvensen 
enligt författningen i Kiribati automatiskt nyval, och parlamentet sätter därmed en 
punkt för inte endast ministärens utan jämväl sin egen fortsatta existens. Givetvis 
innebär detta en restriktion på parlamentets vilja och frihet att agera. Väljer 
presidenten att ställa en förtroendefråga, vilket han har rätt att göra, har han 
genom en motsvarande mekanism en tumskruv på parlamentet, som om det går 
emot presidenten och därmed utfärdar ett misstroendevotum samtidigt besluter 
om sin egen upplösning. Onekligen är författningsordningen i Kiribati ett ganska 
svåröverskådligt sammelsurium av bestämmelser i gränsmarken mellan 
Westminster och icke-Westminster, ett givande och tagande där Westminster 
ibland är ett exempel och ibland ett dåligt exempel. Den konstitutionella logiken är 
absolut inte glasklar – dess dimmighet återspeglar eventuellt en osmälthet i det 
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samtidigt breda och snabba (Ghai 1988 a, 15) konsultationsförfarande som 
utmärkte konstitutionsbyggandet. 

3) Undantagen från en renodlad Westminster-modell har även att göra med det 
valsystem som länderna tillämpar. För dessa undantag svarar ånyo särskilt 
Kiribati. Medan Tuvalu håller sig till en blott i kanterna naggad variant av den 
klassiska Westminstermodell som föreskriver pluralitetsval i enmannavalkretsar 
(Single-Member-Plurality), gör Kiribati bruk av ett system som föreskriver 
majoritetsval med flermandatsvalkretsar och run-off metod. Systemet kallas Two-
Ballot Majority; i dess fördelar skall, har det sagts (Lundell 2005, 25-26), inräknas 
att metoden ökar sannolikheten för att den valda representanten verkligen åtnjuter 
stöd hos en majoritet av väljarna i valkretsen i fråga. Införandet av denna metod i 
Kiribati motiverades jämväl av en önskan att garantera ett inslag av 
proportionalitet och därmed motverka de svårigheter som renodlade pluralsystem 
kan skapa i små valdistrikt ”fragmented by parochialism and kinship ties” (Ghai 
1988 b, 60; även Brechtefeld 1993). Svårigheten med att hänföra ett sådant system 
till någon bestämd grupp har markerats av Sartori, som menar att systemet 
egentligen är artsspecifikt (1994, 11), och som vidare hävdar att ”the double ballot 
system can either be a majoritarian system with single-member constituencies, or a 
proportional system with multi-member constituencies” (1994, 4). Regeln är dock 
till föga hjälp här, då Kiribati har valdistrikt av båda typerna. Hur som helst, 
valsystemets orientering på Kiribati mot majoritet snarare än pluralitet och därmed 
mot konsensus snarare än konflikt svarar mot det regionalt bestämda 
avståndstagande från konfrontation om vilket här ovan har varit tal, och är 
därmed ett ytterligare exempel på hur regionalt förankrade och kulturellt 
betingade allmänna synsätt kan infiltrera de överväganden som ligger till grund 
för valet av politiskt-institutionella modeller. Ånyo: egenskaper i regioner bidrar 
till att forma politikens metoder. 

4) Till ett Westminster-styre skall, enär styret hyllar principen om parlamentets 
suveränitet, höra avståndstaganden från den direkta demokratin och de hot den 
utgör mot den nyssagda principen. Kiribati och Tuvalu beter sig på det hela taget 
som de enligt ovanstående förutsätts göra – folkomröstningar är ytterligt sällsynta, 
och ett system med folkinitiativ förekommer inte i dessa länder (Anckar 2004, 383). 
Däremot, intressant nog, upprätthåller de två länderna ett bland världens nationer 
ovanligt direktdemokratiskt system med återkallandeförfarande (”recall”). I 
Kiribati kan enligt ett hittills inte tillämpat stadgande en parlamentsledamot 
entledigas om en absolut majoritet av väljarna i valkretsen i fråga yrkar härpå och 
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yrkandet bekräftas i en uppföljande folkomröstning – ett sådant yrkande kan dock 
inte gälla landets president (Somoza 2001 a, 677). I Tuvalu kan sedan år 1986 en 
väljarskara som skall uppgå till 50 procent av väljarna i valkretsen i fråga förklara 
en parlamentsledamot vara skröplig till kropp och själ (”infirm of body and 
mind”); om diagnosen bekräftas av två eller flera för ändamålet inkallade läkare, 
kan mandatet i fråga förklaras vakant (Somoza 2001 b, 826). Bestämmelserna, som 
sagt ovanliga, återspeglar, åtminstone vad Kiribati beträffar (Macdonald 2001, 271), 
ett visst missnöje med den tidigare koloniförvaltningens sätt att handlägga 
ärenden och en ur detta missnöje härledd strävan att öka politikernas benägenhet 
att identifiera sig med folket snarare än regimen. 

 
Litenhet och säkerhet 

Stater skall, detta är ett rimligt krav, tillförsäkra sina medborgare en yttre och inre 
säkerhet och vara rustade härför. Stater skall i denna mening ha kapacitet. Ett 
demokratiskt sinnelag och demokratiska handlingar garanterar dock ingalunda en 
tillräcklig kapacitet – en sådan beror även av andra omständigheter som kan vara 
nog så oåtkomliga och stå utanför det demokratiskt-politiska handlingsutrymmet. 
I sitt klassiska arbete om storlek och demokrati uttrycker Robert Dahl och Edward 
Tufte saken så att små politiska enheter ofta måste hantera problem som är av en 
storleksordning som överskrider det egna politiska systemets gränser (Dahl och 
Tufte 1973, 128-134). Dessa gränser måste enheterna då överskrida om de vill 
hantera sina problem – kontakter till omvärlden måste skapas och odlas. Den egna 
resurssvagheten gör att dessa kontakter ofta får karaktär av beroenderelationer, 
som yttermera och på sitt eget sätt krymper det egna demokratiskt-politiska 
handlingsutrymmet.    

Mikrostaternas allmänna säkerhetskapacitet är förvisso inte stor. De har i regel 
inte egentliga försvarsmakter, ej heller utbyggda beskickningsnät. De har 
kustbevakningar och lokala polisstyrkor; de är därmed ganska hjälplösa inför 
överfall, angrepp och allvarligare former av intern oro. De är, och måste vara, 
främmande för ett konventionellt säkerhetstänkande; i dess ställe måste alternativa 
strategier uttänkas och tillämpas. Mikrostaterna kan sålunda söka skydd hos 
varandra, hos vänligt sinnade stormakter, icke minst tidigare metropolmakter, och 
hos internationella organisationer och nätverk. Särskilt gäller att rätten till 
diplomatisk representation är central inom suveräniteten – den bekräftar en stats 
legala personlighet och förankrar statens suveränitet i den internationella rätten. 
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De begränsade möjligheter som de flesta små stater har att upprätthålla ett 
ordentligt diplomatiskt nätverk är därför definitivt en försvagande omständighet 
vad den lilla statens statsduglighet beträffar. Kiribati och Tuvalu befinner sig i 
samma allmänna läge som de flesta mikrostater. De två staterna har små polis – 
och kustbevakningsenheter, men de saknar ett reguljärt militärväsen (Anckar och 
Bartmann 2000, 103). En uppgift i litteraturen, inte alldeles färsk men inte heller 
definitivt gammal, anger att såväl Kiribati som Tuvalu har etablerat endast en 
beskickning utomlands, och att Kiribati är medlem i 10 och Tuvalu i 5 
mellanstatliga organisationer – siffrornas blygsamhet framgår t.ex. därav, att 
Island, enligt samma källa, har etablerat 13 beskickningar och är medlem i 55 
mellanstatliga organisationer (Anckar och Bartmann 2000, 132-136). En 
uppdatering av dessa uppgifter visar att läget i allt väsentligt fortfarande är 
detsamma vad den diplomatiska representationen beträffar. Kiribati har en 
beskickning på Fidji, och representeras på konsulatsnivå i Australien, England, 
Japan, Nya Zeeeland och Tyskland; å andra sidan upprätthåller Australien, Nya 
Zeeland och Taiwan beskickningar i Kiribati. Tuvalu har som Kiribati fortfarande 
blott en utländsk beskickning; även den befinner sig på Fidji. Endast Taiwan 
upprätthåller en beskickning i Funafuti. På konsulatsnivå representeras Tuvalu i 
Australien, England, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Syd-Korea och 
Tyskland (Embassies and Consulates around the World). 

De största säkerhetsproblem som länderna konfronterar har dock inte att göra 
med andra länders fientlighet eller med ett otillräckligt diplomatiskt nätverk – 
”what can be gained by an aggressor who invades Tonga, Kiribati, or Tuvalu?”, 
frågas, med all rätta, i en i regionen hemmahörande statsvetarframställning (Helu 
1994, 326). Problemen härrör i stället ur regionens geografiska och topografiska 
särdrag. I slutet av 1990-talet lät Samväldessekretariatet utarbeta en rapport över 
111 utvecklingsländers sårbarhet, ett begrepp som avsågs täcka ländernas utsatthet 
för sådana ekonomiska, klimatologiska, politiska och sociala chocker som de inte 
hade resurser att kontrollera, och ländernas kapacitet att utstå och hantera sådana 
chocker. Tuvalu fanns inte med i rapportmaterialet, men det gjorde Kiribati, som i 
sårbarhetsförteckningen belade en fjärdeplats och därmed, i sällskap med andra 
små Stillahavsländer som Vanuatu (andraplats), Tonga (tredjeplats), Samoa 
(femteplats) och Salomonöarna (åttondeplats), befanns vara bland de mest utsatta 
länderna (Easter 1999, 418). Kiribatis prekära situation har mycket att göra med en 
utsatthet för konsekvenser av en eventuell klimatvärmning. Öarnas ringa höjd 
utgör sålunda en stor risk om och när klimatförändringarna förorsakar en höjning 
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av havsnivån. En stor del av den odlingsbara jorden och överhuvudtaget av 
landets infrastruktur hamnar i en farozon, och de knappa färskvattenreserverna 
kontamineras av havsvatten. Härtill kommer, bl.a., att variationer i 
vattentemperatur kan åstadkomma stor skada i de korallrev som härbärgerar fisk 
och kan erbjuda ett låt vara bräckligt skydd mot havsinbrytningar. En tämligen 
färsk rapport om säkerheten på Kiribati understryker att frågor med anknytning 
till vattentillgången i själva verket utgör rotverket kring de klimatologiska 
förändringarnas effekter på landets säkerhetssituation; rapportens lakoniska 
formuleringar sammanfattar väl Kiribatis predikament: ”Without freshwater 
supply underground there will be no vegetation. Without vegetation, there will be 
no food supply and no more copra for export. Our babai (taro) pits which were 
cultivated by our ancestors will be no longer hospitable for these root crops” 
(Security Implications of Climate Change in Kiribati).  

Även på Tuvalu befinner sig landets högsta punkter endast några meter över 
havsnivån; situationen är ungefär densamma även på andra ställen i Stilla Havet, 
som t.ex. Marshallöarna. Det är, skriver en betraktare, blott alltför lätt att vid ett 
besök på Tuvalu föreställa sig hur de stora vågorna sköljer över och dränker de 
små och låga ölandskapen (Allen 2011); liknande domedagsprofetior återkommer 
ständigt i kommentarer och betraktelser. ”If the worst-case scenario should occur 
in the next century, this Pacific Island nation might simply disappear”, står det i en 
text om Kiribati (Ogan 1999 a, 617); “should the predictions of a significant rise in 
sea levels prove well-founded, the very survival of some island countries will be 
imperilled”, står det i en annan text om Stillahavsöarna (Henningham 1995, 72). De 
berörda länderna har på olika arenor, som Förenta Nationerna och Pacific Islands 
Forum, som är en mellanstatlig organisation som vill förbättra samarbetet mellan 
de olika Stillahavsstaterna och utåt representera deras intressen, gjort en del för att 
höja det internationella medvetandet om deras situation och för att driva på 
förhandlingar och samarbetsaktioner som i görligaste mån kunde underlätta 
situationen. Försöken har inrymt långtgående och t.o.m. desperata initiativ, som 
när Tuvalu i mitten av 1990-talet gjorde en förfrågan om Australien eventuellt 
kunde ha en beredskap att upplåta mark för en överflyttning dit av befolkningen 
på Tuvalu (Henningham 1995, 72-73); de har också inrymt bestämda och mot 
andra stater riktade krav på en högre internationell beredskap att förebygga och 
komma tillrätta med konsekvenserna av en global klimatvärmning (Tuvalu 
Demands Tougher Deal at Copenhagen).  
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 Rimligheten i dessa utspel och reaktioner kan man, till den del deras udd är 
riktad mot andra länder och intressen, väl ifrågasätta. Det är ju inte alls klart att en 
klimatförändring, till den del en sådan faktiskt är på gång, är i någon större mån 
förorsakad av mänsklig aktivitet eller mänsklig underlåtenhet att agera. Å andra 
sidan har utspelen och reaktionerna varit ägnade att väcka omgivningens intresse 
för småstaternas belägenhet och därmed för den region i vilken staterna ingår. 
Tidigare bidrog olika omständigheter, inte minst de små östaternas diminutivitet, 
deras isolering, och deras oförmåga att ingå i och dra fördel av diplomatiska 
nätverk, till att de var förvisade till bottenpositioner på de globala 
angelägenhetslistorna. Till detta bidrog även, som Evelyn Colbert har noterat 
(1997, 89), omständigheter av en annan och positiv art – öarna var på det hela taget 
fredliga samfund, icke anfäktade av uppseendeväckande krig, revolutioner och 
våldsartade förföljelser. När bilden av Stillahavspolitiken senare har blivit en 
annan och mer synlig, har detta till dels berott på att fredligheten eroderat. 
Harmoni har ibland blivit konflikt, som i Fidji, där statskupper och andra uttryck 
för intern oro alltsedan slutet av 1980-talet har förstört en tidigare blomstrande 
demokrati (t.ex. Lal 2007), eller på Salomonöarna, där etniska spänningar utlöste 
en kupp år 2000, sedermera pacificerad genom australiensiskt ingripande (t.ex. 
Billy 2006). Därtill, som sagt, har de säkerhetsaspekter som ovan kort berörts 
bidragit till att göra öarna mer synliga och angelägna på internationella arenor. 
Samtidigt som detta i och för sig naturligtvis kan ha goda konsekvenser, är det 
vaknande intresset onekligen litet snedvridet, inriktat som det är på andra ting än 
den demokratiska gedigenhet och politiska stabilitet som majoriteten av 
Stillahavsminiatyrerna, inte minst Kiribati och Tuvalu, har representerat och 
representerar.   
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PLATSENS BETYDELSE FÖR VÄRDERINGAR OCH POLITISKT 
HANDLANDE 

Susanne Wallman Lundåsen1

 
 

 
Inledning 

Många klassiska statsvetenskapliga studier har undersökt i vilken utsträckning 
medborgarna påverkas i sina värderingar och politiska handlande av att bo på en 
bestämd plats. Undersökningar som hade fokus på samspelet mellan kontext och 
individerna tappade dock under en period på 1970- och 1980-talen i popularitet. I 
takt med att en trend av ökande boendesegregering tog fart särskilt i spåren av den 
ekonomiska kris som drabbade Sverige under början av 1990-talet har intresset för 
att studera samspelet mellan individ och boendemiljö återigen ökat. Detta särskilt 
eftersom vissa studier visade på att vissa sociala problem såsom arbetslöshet och 
ohälsa tenderade att börja bli mer geografiskt koncentrerade till specifika 
kommuner och bostadsområden inom kommunerna. Detta kapitel ämnar ge en 
överblick över olika angreppssätt för att studera platsens eller kontextens betydelse 
för medborgarnas värderingar och politiska handlande.  

 
Att tolka och att förklara samspelet mellan individ och område 

Inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga disciplinerna finns det en 
tolkande tradition av att försöka beskriva och förstå platsens betydelse för att 
forma människorna på orten. Svenska historiker har pekat på skillnaderna som 
funnits, och i viss mån även bevarats långt in i våra dagar, mellan relativt 
närliggande orter i vad kan beteckna som andan på orten. Exempelvis har 
skillnaderna mellan olika orter i Småland beskrivits där skillnaderna mellan 
området i nuvarande Jönköpings och Kronobergslän lyfts fram. Gnosjö och 
Gnosjöandan har ofta lyfts fram som ett exempel på hur lokala kulturer har spelat 
en viktig roll i att skapa speciella lokala ekonomiska strukturer.  

I sådana mer kvalitativa studier har forskarna även försökt visa att det 
existerar olika lokala värderingsmönster inom Sverige (Frykman och Hansen, 

                                                           
1 Kapitlet baseras till stor del på ett kapitel i en kommande (2013) bok av Trägårdh, 

Wallman Lundåsen, Wollebæk och Svedberg.  
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2009). Framväxten av dessa lokala variationer i normer och värderingar skulle 
enligt exempelvis etnologerna Jonas Frykman och Kjell Hansen vara frukten av 
långa historiska skeenden vars inverkan länge lever kvar. Förändringarna har skett 
gradvis. I likhet med Putnams studie av Italien pekar forskarna på processer av så 
kallat stigberoende, där händelser i det förflutna verkar påverka vår samtid under 
en längre tid. Frykman och Hansen drar slutsatsen att strukturella faktorer, såsom 
fördelningen av det ekonomiska ägandet, näringsstrukturen och 
föreningskulturen, verkar få en direkt inverkan på vilka typer av normer som 
upprätthålls i ett lokalsamhälle.  

Det kan här röra sig om orter som har haft en historia med en stor 
dominerande arbetsplats, till exempel en industri, som präglar orten långt efter att 
arbetsplatsen minskat i storlek eller inte längre finns kvar på orten. Det skapas ett 
slags kollektivt minne, en berättelse om den lokala platsen, som kan leva kvar 
under en längre tid genom att bland annat föräldrar för berättelsen vidare till sina 
barn.  

I flera studier har man undersökt bruksorter och den anda som präglat dem. 
Vissa bruksorter präglades av att brukspatronen försökte aktivt att skapa en 
sammanhållning och gemenskap på orten genom att aktivt uppmuntra de 
anställdas deltagande i gemensamma aktiviteter utanför arbetet och ofta fanns en 
stark koppling till idrottsrörelsen, medan andra orter helt saknade denna koppling 
(Ericsson, 2004). I historiska studier har också forskarna argumenterat för att det 
funnits klara skillnader i tillit mellan närliggande orter (Aronsson m.fl. 2002). 
Andra bruksorter har däremot kännetecknats av en högre grad av konflikter 
mellan olika grupper där den lokala fackföreningen kopplad till stålindustrin länge 
protesterade mot centrala kollektivavtal och upprätthöll en hög kampvilja med 
återkommande strejker.  

 
 

Spelar området där man bor någon roll för värderingar och 
beteenden eller beror allt på individuella egenskaper? 

Den berömda Chicagoskolans sociologer försökte under början av 1900-talet att 
förklara om och hur det faktum att någon bodde i ett specifikt område skulle 
kunna påverka individernas värderingar och beteenden. Utgångspunkten för 
studierna var att de individer som utgör människors sociala omgivning också 
påverkar ens handlingar. Många av de tidiga studierna försökte därför undersöka 
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hur olika sociala problem verkade vara koncentrerade till vissa områden och vilka 
konsekvenser det kunde få för dem som bodde i ett sådant utsatt område 
(Andersson, 2003; Brännström, 2006). Studier med liknande ansatser har en lång 
historia även inom svensk forskning (Brännström, 2006: 10-11). Tidiga 
statsvetenskapliga studier tog utgångspunkt i vad som karaktäriserade specifika 
bostadsområden för att undersöka vilka effekter bostadsområdets egenskaper fick 
på det politiska deltagandet för enskilda medborgare. Exempelvis undersökte 
Herbert Tingsten effekterna av grannskapets socioekonomiska betingelser för de 
boendes politiska deltagande. Det har även senare gjorts större studier av Malmö 
där man undersökt folkhälsoaspekter med att bo i ett visst bostadsområde 
(Lindström, 2005). Malmöstudierna har visat att allt från rökning till en känsla av 
trygghet verkar variera systematiskt mellan bostadsområden.  

Det finns en förändring över tid i synen på behovet av att studera 
bostadsortens betydelse i Sverige för individernas beteenden och värderingar. 
Under en period på 1970−80-talen kom denna typ av studier att nästan helt ersättas 
av undersökningar som baserades på nationella, representativa urval av enskilda 
individer och där bostadsområdets och lokalsamhällets betydelse knappast alls 
beaktades (Brännström, 2006).  

Intresset för studier av områdeseffekter har till en viss del följt 
samhällsutvecklingen i övrigt. Efter krisen på 1990-talet i Sverige blev det återigen 
aktuellt att studera sådana här aspekter i takt med att arbetslösheten var markant 
högre i vissa områden och att en ökande andel utrikes födda i befolkningen ofta 
var koncentrerad till vissa avgränsade bostadsområden (Brännström, 2006).  

Forskare har också pekat på hur politik utformas utifrån (ibland felaktiga) 
antaganden om att det är förknippat med vissa negativa konsekvenser att bo i ett 
visst område. Program och åtgärder har då skapats för att begränsa de antagna 
negativa konsekvenserna. Bland annat har statsvetaren Per Strömblad visat hur 
tilliten till politiker, tvärtemot de teoretiska förväntningarna, verkar vara högre i 
vissa segregerade områden i Stockholms ytterstad (Strömblad, 2003). Strömblad 
menar att dessa socioekonomiskt mer utsatta bostadsområdena oftare blivit 
uppmärksammade genom olika politiska åtgärdsprogram och att dessa områden 
därigenom har blivit ”politiktäta”. Politiken tog tydlig plats i dessa områden, 
enligt Strömblad, och det skapade i sin tur en mer positiv bild.  

Inom den del av den samhällsvetenskapliga forskningen som studerar 
områdes- eller kontexteffekter understryks ofta skillnaden mellan vad som kallas 
för sammansättningseffekter och områdeseffekter. Sammansättningseffekter består 
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av att individer med särskilda egenskaper av någon anledning bor i ett visst 
område och att det i sin tur medför en rad olika samvariationer på grupp-
/bostadsområdes nivå. Ett exempel skulle kunna vara att barn i ett visst område 
presterar mycket bättre i skolan eftersom deras föräldrar visar sig vara lärare och 
akademiker och lägger ned extra tid och stöd för att hjälpa sina barn med skolan. 
Detta skulle kunna vara ett exempel på en sammansättningseffekt.  

Områdeseffekter däremot handlar om hur faktorer i boendemiljön påverkar 
individernas attityder och handlanden. I realiteten är det svårt att dra en skarp 
gräns mellan sammansättningseffekter och områdeseffekter eftersom dessa 
ömsesidigt också kan antas påverka varandra (Brännström, 2006).   

Det har gjorts försök till att kategorisera olika teoretiska förklaringsansatser till 
hur områdeseffekter uppstår (Brännström, 2006; Manski, 1993). Några tydliga 
inriktningar framträder, däribland en typ av områdeseffekter som bygger på 
teoretiska antaganden om smittoeffekter. Dåligt beteende antas smitta av sig. 
Exempelvis skulle en hög andel unga med försörjningsstöd i ett visst område 
kunna leda till att normerna hos gruppen unga i detta område förändras och att 
det uppfattas som ”normalt” att få försörjningsstöd, vilket i sin tur kan leda till att 
unga inte ens söker arbete. En utveckling av detta resonemang är antaganden om 
epidemiska mönster inspirerade av medicinsk epidemiologisk forskning. Dåligt 
beteende antas inte märkas förrän en större grupp individer anammar det. Men 
när spridningen har nått en tillräckligt hög nivå kan utvecklingen vara mycket 
snabb och i det närmaste exponentiell. I detta sammanhang brukar begrepp som 
tipping point eller brytpunkt användas där negativ (eller positiv) utveckling 
accelererar efter att en viss spridning uppnåtts (Brännström, 2006). 

Den andra typen av teoretiska förklaringar till hur områdeseffekter uppstår 
baserar sig på antaganden om hur beteenden förändras när olika grupper, 
exempelvis med hög och låg social status blandas. Om en person med låg social 
status flyttar till ett område med hög social status och därigenom får dem med hög 
social status som förebilder antas de anpassa sig till deras normer och beteenden, 
vilket i sin tur skulle kunna leda till positiva eller negativa förändringar för dem. 
Inom den statsvetenskapliga forskningen benämns fenomenet korstryck, vilket 
innebär att människor med knappa socioekonomiska resurser som bor i 
socioekonomiskt resursstarka områden i viss mån anpassar sitt politiska 
deltagande utifrån omgivningens (Tingsten, 1963; Grönlund, 1999; Eriksson, 2007). 
En motsatt syn på effekterna av denna blandning av grupper är vad vi bland annat 
presenterar i kapitlet om ekonomisk ojämlikhet: om de med små resurser får 
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inblick i hur de med stora resurser lever kan konkurrens, känslor av orättvisa, 
hopplöshet och konflikter uppstå. 

Slutligen finns en kategori av förklaringsmodeller som utgår från de 
uppfattningar och föreställningar som vissa områden förknippas med. 
Uppfattningarna kan också sägas vara exogena, eftersom det rör sig om de 
föreställningar om ett visst område som människor som inte bor i området har. 
Studier har visat att vissa områden blir socialt stigmatiserade, vilket i sin tur leder 
till negativa konsekvenser för dem som bor där. Bland annat har forskningen 
benämnt den effekt som kommer av att en arbetssökande uppger sig bo i ett visst 
område för adresseffekten. På grund av att området (adressen) är förknippat med 
sociala problem är det svårare för den arbetssökande att få jobb, oberoende av hans 
eller hennes kvalifikationer (Kölegård Stjärne m.fl., 2007). 

Viktigt att poängtera är att många av de teoretiska modellerna ursprungligen 
utvecklats utifrån empiriska studier som gjorts i Nordamerika och att dessa 
resonemang inte alltid är omedelbart överförbara i ett europeiskt eller nordiskt 
sammanhang. Inte minst på grund av att välfärdsstatens institutioner ofta ingriper 
på ett mer omfattande sätt för att försöka minska skillnaderna mellan olika 
bostadsområden och kommuner. Delar av USA å andra sidan beskrivs ofta som 
hypersegregerade och skillnaderna mellan fattiga och rika områden är mer 
omfattande än i Sverige (Uslaner, 2012). 

I den forskning som undersöker områdeseffekters betydelse poängteras ofta att 
en av svårigheterna med att identifiera just sådana effekter beror på människors 
mer eller mindre självvalda flyttmönster och val av bostadsort (Brännström, 2006; 
Letki, 2008). Dessa val av bostadsort som människor gör medför att det är svårt att 
identifiera säkra orsakssamband från att någon bor i ett särskilt område till en 
persons värderingar och beteenden. Det kan bero på att speciella grupper i hög 
grad väljer att bo i vissa områden och därmed kan underliggande faktorer som 
föregår valet av bostadsort utgöra delar eller hela förklaringen till det uppkomna 
sambandet. Som nämnts tidigare har studier undersökt in- och utflyttningsmönster 
mellan områden i Sverige (Andersson, 2003). Att områden blir förknippade med 
hög eller låg social status kan i sin tur förstärka vissa in- eller utflyttningsmönster. 
Grupper som vill identifiera sig med en hög status och har resurser för att flytta 
söker sig till områden förknippade med just högstatus, vilket kan leda till en 
process som benämns gentrifiering, det vill säga att ett område stiger i social status. 
Det motsatta inträffar i områden som drabbas av ett dåligt rykte och förknippas 
med låg social status, vilket i sin tur kan förstärka negativa processer genom att de 
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som bor i området och som har förmåga söker sig därifrån och att människor med 
små resurser istället flyttar in (Brännström, 2006). Statistiskt är det svårt att fånga 
områdeseffekter men deras antagna inverkan ändå är påtagliga för invånarna 
(Brännström, 2006). Detta eftersom de flesta kommuner har bostadsområden som 
uppfattas som bättre eller sämre att bo i. Det avspeglar sig också oftast i priser och 
tillgång på bostäder och hur populära skolor i vissa områden är. Själva 
uppfattningen att bostadsort spelar roll för möjligheter till utbildning, vård och 
omsorg kan i sig skapa känslor av orättvisa hos olika grupper. Uppfattad orättvisa 
kan i sin tur påverka olika former av tillit och social sammanhållning negativt 
(Uslaner, 2012; Wallman Lundåsen och Wollebæk, kommande).  

 
Politikens roll 

Flera tidigare studier har pekat på hur politiken ofta försöker att gripa in för att 
mildra eller hejda vad som uppfattas vara självgenererande negativa spiraler som 
antas skapa ständigt ökande sociala problem i vissa bostadsområden. Studier har 
visat på hur dessa antaganden ibland vilar på felaktiga premisser och felaktiga 
antaganden om orsaksförhållanden (Eriksson, 2007; Kölegård Stjärne m.fl., 2007; 
Brännström, 2006). Bland annat har statsvetaren Katarina Eriksson (2007) visat att 
många av de politiska reformerna vilar på antaganden om att beteenden sprids via 
smittoeffekter och bara genom att bo i ett relativt sett resurssvagt invandrartätt 
område antas individerna ha sämre chanser att klara sig i samhället. Det har lyfts 
fram att hur ungdomar får sämre möjligheter att lära sig det svenska språket 
därför att de inte i lika stor utsträckning träffar svenskfödda i skolan, vilket i sin 
tur kan leda till sämre chanser till arbete och högre utbildning.  

Det är även möjligt att politiska projekt kan ha paradoxala konsekvenser och 
att det upplevda behovet av att genomföra projekt i dessa områden också 
förstärker en social stigmatisering av vissa områden som utsatta och 
ghettoliknande snarare än att förbättra områdenas sociala status (Kölegård Stjärne 
m.fl. 2007; Strömblad, 2003).  

Inom forskningen är det väl beskrivet att det är svårt att fullt ut förutse 
konsekvenserna av olika politiska reformer och vad som inledningsvis börjar som 
en reform inom ett område kan få konsekvenser på ett annat politikområde (Jfr. 
Pressman och Wildavsky, 1973). Ett exempel på detta är hur reformerna av skolan i 
vissa fall kan ha haft konsekvenser för boendesegregeringen. I och med det fria 
skolvalet har mer resursstarka föräldrar i resurssvaga områden valt att låta barnen 
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gå i skolor i mer resursstarka områden. Dessa val kan sedan ha förstärkt ytterligare 
segregeringen inom skolan i och med att andelen elever från resurssvag bakgrund 
stiger i vissa områden och att andelen elever från resursstarka familjer 
koncentreras till vissa skolor. Skolverkets sammanställningar pekar på att de 
resurssvaga eleverna presterar allt sämre (Skolverket, 2009). Ofta är valet av skola 
grundat på det renommé (som kan bygga på inkorrekta föreställningar) som 
skolorna har (jfr. Kölegård och Stjärne m.fl., 2007).Situationen kan liknas vid de 
sociala fällor som bland andra Rothstein (2003) beskriver. Även om de enskilda 
resursstarka föräldrarna inser de eventuella negativa samhälleliga konsekvenserna 
av deras val av skola för sina barn kan kostnaden för att välja vad som uppfattas 
som ”fel” skola för det egna barnet verka så stor och avgörande att man inte är 
beredd att riskera ett sådant val. Precis som Rothstein har påpekat är lösningarna 
på dessa problem ofta betydligt svårare att identifiera än problemen i sig. Den 
gemensamma skolgången har även lyfts fram i tidigare studier som en 
betydelsefull faktor för skapandet av den generella tilliten i Sverige. En gemensam 
skolgång har lyfts fram som viktig för att barn från tidig ålder ska mötas på en 
plats och skapa förutsättningarna för en bredare gemenskap.  

 
Tillitens geografi och förändringar i befolkningen 

Sverige genomgår en radikal förändring när det gäller befolkningsstrukturen och 
befolkningens koncentration i landet. Generellt sett i Sverige tappar ett stort antal 
kommuner invånare och med få kvarvarande yngre blir antalet nyfödda på orten 
färre vilket på sikt leder till att befolkningen på orten minskar. I sina 
uppmärksammade böcker illustrerar ekonomhistoriken Jan Jörnmark med sina 
fotografier den omvandling som Sverige går igenom; hur exempelvis kommunala 
idrottsanläggningar eller industribyggnader som tidigare var stolta landmärken på 
orterna numera har övergivits och står och förfaller. Med en minskande befolkning 
har många kommuner svårt att upprätthålla den service som de tidigare har haft. 
Nedläggningar av verksamheter såsom skolor skapar ofta konflikter och inte sällan 
ett starkt engagemang lokalt. I den politiska debatten lyfts ofta frågor knutna till 
in- och utflyttning fram som centrala. Utflyttning förknippas med politiska 
problem i termer av minskande skatteunderlag och neddragningar i den 
kommunala verksamheten. Inflyttning uppfattas också kunna medföra sociala 
problem genom exempelvis bostadsbrist och svårighet att tillhandahålla 
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kommunal service (som barnomsorg och skola). Sådana här förändringar kan antas 
påverka lokalsamhälletilliten.  

I flera kommuner i Jämtland är befolkningsstrukturen en viktig politisk fråga.  
tätort. Minskande skatteunderlag och en åldrande befolkning gör att hanteringen 
av skolorna ute i byarna visat sig bli en viktig politisk fråga, och medborgarna har 
engagerat sig lokalt för att försöka få behålla sina skolor. Skolorna blir ofta en 
symbol för ortens fortlevnad.  

Ett motsatt dilemma återfinns i områden kring storstäderna, bland annat i 
Stockholms län, där en stor befolkningstillväxt sker och kommunerna måste 
hantera de problem som uppstår bland annat med bostäder och service (som 
barnomsorg) för den ökande befolkningen. Inom kommuner med en stor 
inflyttning skapas ofta protester mot att kommunerna ständigt förtätas när nya 
bostäder och kontor byggs ofta på bekostnad av grönområden.  

En stor befolkningstillväxt genom inflyttning skapar lättare en anonymitet och 
kan medföra större svårigheter att skapa en platsanknuten identitet och lokala 
gemensamma normer.  Statsvetaren Elinor Ostrom har med sina studier visat att 
det är möjligt att få människor att samarbeta, även om allmänna nyttigheter. Vad 
Ostrom (2000: 153) också pekar på är hur normer och beteenden i samhällen snabbt 
kan förändras och raseras om de yttre förutsättningarna förändras. Vidare pekar 
Ostrom på är att vissa faktorer kan påverka fortlevnaden av normer negativt. Ett 
exempel på sådana faktorer är större folkomflyttningar. Utflyttning, å ena sidan, 
kan påverka samhällen negativt genom att de dräneras på resurser. Stora 
inflyttningar kan å andra sidan påverka samhällen om tilliten hos dem som flyttar 
in är låg. Misstron bidrar till att människor fjärmar sig från andra och detta kan i 
sin tur försvåra för de nyinflyttade att lära sig de sociala normer som har 
utvecklats över en längre tid på platsen. 

Ytterligare en faktor som försvårar förutsättningarna för samarbete är en hög 
grad av olikhet (heterogenitet) i befolkningen. Studier pekar på att en heterogen 
befolkning med få sociala band mellan olika grupper har svårare att skapa 
gemensamma sociala normer. Forskningsresultaten visar att homogena grupper 
verkar ha lättare att upprätthålla sanktioner mot normbrytare eftersom de sociala 
kontakterna oftast är fler. Forskarna argumenterar också för att det är svårare i 
heterogena samhällen att upprätthålla den sociala kontrollen gentemot 
normbrytare. Experimentella studier pekar på en viss nytta av social kontroll och 
av att vissa normer för beteende är allmänt accepterade (Habyarimana m.fl. 2007: 
709-725). Forskarna argumenterar för att förmågan till att kunna upprätthålla 
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lokala samarbeten kring gemensamma resurser är ett universellt mänskligt 
dilemma. Deras studier visar att det så kallade fripassagerarproblemet, när någon 
på ett eller annat sätt inte gör rätt för sig och utnyttjar en resurs på andras 
bekostnad, blir mindre om det finns sociala band mellan invånarna. I miljöer där få 
är bekanta med eller känner varandra minskar omgivningens förmåga att kunna 
upptäcka och uppmärksamma ett illojalt eller opålitligt beteende. Resultat från 
andra studier visar att den sociala kontrollen är mest betydelsefull just för dem 
som har störst benägenhet att uppträda opålitligt. James Habyarimana och hans 
kollegor (2009) visar hur viktigt det är att upprätthålla olika sanktionsmekanismer 
för att lokalt samarbete ska kunna uppstå.  

Bo Rothstein (2003) visar i sin bok Sociala fällor och tillitens problem hur 
beteendet att lita eller inte lita på vissa, överförs från en generation till en annan 
genom berättelser om andras pålitlighet eller opålitlighet. Historiska oförätter och 
fördomar om andra, likväl som uppfattningar om andras pålitlighet, kan leva kvar 
om berättelserna fortlever och människorna uppfattar berättelserna som giltiga. 
Rothstein påpekar även hur svårt det är att förändra ett samhälle när väl en social 
fälla, en situation där den individuella rationaliteten går emot vad som är rationellt 
för samhället, har uppstått. De rationella mekanismerna för att upprätthålla status 
quo är så starka att det krävs att alla är förvissade om att alla bör ändra beteende 
samtidigt, vilket på samhällsnivå är ytterst svårt. Även om spelteoretiska studier 
har visat att två individer kan lära sig att samarbeta genom att konfronteras med 
varandra upprepade gånger, så blir det enormt mycket svårare att få till stånd ett 
liknande samarbete på grupp- och samhällsnivå. Det skulle innebära på 
samhällsnivå att det krävs att de flestas föreställningar om andras pålitlighet i 
samhället i radikalt förändras – något som framstår som om inte fullt omöjligt så i 
alla fall som ytterst komplicerat. 

 
 

Sammanfattning: Framtidens utmaningar och möjligheter 

Några av de stora utmaningar som många västerländska länder står inför är att 
hantera trender av ökande urbanisering och boendesegregering. Parallellt med 
dessa trender ska även politikerna hantera åldrande befolkningar och en ökande 
heterogenitet. Seymour Martin Lipset och Stein Rokkan (1967) argumenterade för 
att det har betydelse om konfliktlinjerna i samhällena skär tvärs igenom olika 
grupper eller om de skär mellan grupper. Om konfliktlinjerna sammanfaller med 
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olika grupper tillhör exempelvis den största delen av de socialt utsatta även 
samma minoritetsgrupp. Konfliktnivåerna förstärks och det blir svårare att finna 
samförstånd som överbryggar olika grupper. Om konfliktlinjerna däremot skulle 
vara gruppöverskridande delar flera olika grupper ödet av att vara utsatta och det 
blir lättare att finna samförstånd mellan grupper. Rokkans klassiska exempel på 
dessa skillnader var jämförelsen mellan Nederländerna och Belgien, där det i 
Nederländernas fall rör sig om olika religiösa grupper (katoliker och protestanter) 
medan det i Belgiens fall rör sig om skillnader mellan flamländare och 
fransktalande. I Nederländerna har konfliktlinjerna överskridit olika grupper och 
därmed har den politiska kulturen utvecklats åt ett mer konsensusorienterat håll 
medan konfliktlinjerna i Belgien har sammanfallit med olika grupper och därmed 
förstärkts. Ytterligare en fara med att problem och möjligheter kan komma att i 
ökande grad variera med bostadsort är att bilden av omvärlden och vilka problem 
som politiken bör lösa kan vara beroende av var i landet man bor och på så sätt 
utmana föreställningar om en nationell gemenskap. I Sverige har exempelvis 
välbeställda kommuner opponerat sig mot skatteutjämningssystemet som syftar 
att utjämna skillnader inom landet. Samtidigt som kommuner i glesbygd ofta 
uttrycker att de vill få behålla en större andel av intäkterna som genereras från 
vattenkraften. 

Klassiska statsvetenskapliga studier har behandlat riskerna med att majoriteter 
har beslutsrätt över bestående minoriteter, eller majoritetens tyranni som Alexis de 
Tocqueville drastiskt uttryckte det. Samtidigt som moderna västerländska 
samhällen som Sverige ställs inför nya utmaningar erbjuder dessa utmaningar 
även en möjlighet för politiken att pröva nya lösningar. De lösningar på problemet 
med ständiga minoriteter som förts fram inom normativ demokratiteori har bland 
annat varit att ge minoriteter utökad autonomi och rätt att styra över sig själva. 
Andra lösningar som har förts fram har varit att införa olika former av direkt 
demokrati där medborgarna själva aktivt kan delta i beslutsfattandet även under 
mellanvalsperioder. Det framstår även som viktigt att skapa gemensamma 
institutioner som medborgarna på ett övergripande plan kan acceptera och finna 
samhörighet i. 
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VAL OCH VÄLJARE I MOLDAVIEN 

Carsten Anckar 
 

 
Bakgrund 

Republiken Moldavien erhöll sin självständighet år 1991 som en följd av 
Sovjetunionens sönderfall. Till skillnad från situationen i många andra forna 
sovjetrepubliker var självständighet inte något självklart alternativ för Moldavien. 
Eftersom området historiskt sett har starka kopplingar till Rumänien och en 
övervägande rumänsktalande befolkning var en återförening med det forna 
moderlandet ett reellt alternativ. Efter några turbulenta år valde dock Moldavien 
att stå på egna ben och har idag fungerat som en självständig stat i över tjugo år. 
Det är dock ingen överdrift att påstå att Moldaviens självständighetstid har 
präglats av svårigheter. Landet har länge innehaft titeln Europas fattigaste stat; en 
stor del av dess befolkning har emigrerat och kvarvarande släktingar är i hög grad 
beroende av de ekonomiska bidrag exilmoldavierna med jämna mellanrum skickar 
hem. Den kvarvarande befolkningen är ålderstigen och nativiteten låg.  

Politiskt är situationen infekterad. Moldavien är en multietnisk stat där ca 80 
procent av befolkningen utgörs av rumäner , 8,4 procent av ukrainare, 5,9 procent 
av ryssar, 4,4 procent av gagauzier och 1,9 procent av bulgarer (officiell 
folkräkning år 2004 i Moldavien, http://www.statistica.md/). Relationen mellan 
Moldavien och Ryssland har under hela självständighetstiden varit ansträngd till 
följd av en oenighet om Transnistriens ställning. Transnistrien omfattar det område 
av den forna sovjetiska republiken Moldavien som är beläget öster om floden 
Nistru (Dnestr) och vars befolkningssammansättning avviker märkbart från (det 
övriga) Moldaviens.  I Transnistrien är nämligen mindre än en tredjedel av 
befolkningen rumäner medan ungefär två tredjedelar utgörs av ryssar eller 
ukrainare. Efter ett kort krig år 1992 fungerar Transnistrien som en självutropad 
republik. Området har inte erkänts som en självständig stat av ett enda land i 
världen men fungerar ändå, med Rysslands goda minne, i praktiken som en sådan.   

Den politiska utvecklingen i Moldavien har följt samma mönster som kunnat 
bevittnas i många av de forna kommunistiska länderna i Östeuropa. Efter att 
inledningsvis ha omfamnat marknadsekonomi och demokrati har befolkningens 
glädje och förväntan bytts mot desillusion och i många fall en längtan tillbaka till 
det forna politiska systemet. I Moldavien har denna tendens dock varit betydligt 



91 
 

starkare än i de flesta andra östeuropeiska länder. Det tydligaste exemplet härpå 
utgörs av de framgångar Moldaviens kommunistparti haft i såväl parlaments- som 
presidentval i republiken. Efter att ha varit förbjudet under en kort tid under 
början av 1990-talet erhöll partiet år 1998 30,0 procent av rösterna och en pluralitet 
av platserna i parlamentet (Neukirch 2010: 1340-1342). I parlamentsvalet år 2001 
uppgick partiets väljarstöd till 50,1 procent och partiet fick därmed egen majoritet i 
den lagstiftande församlingen (Neukirch 2010: 1340-1342). Moldavien blev därmed 
det första ex-kommunistiska landet i världen där det forna kommunistpartiet 
återtagit makten (Tudoroiu 2011: 239-240). Samma år erhöll kommunisterna även 
presidentposten, då dess kandidat Vladimir Voronin valdes till president av 
parlamentet (tidigare hade presidenten valts av folket, men i akt och mening att 
minska presidentens makt övergick man år 2001 till ett system där presidenten 
väljs av parlamentet). Kommunistpartiet segrade även vid valet år 2005 och 
Voronin kunde därmed fortsätta som president. År 2009 fick kommunisterna till 
slut ge upp regeringsmakten (och även presidentposten) trots att partiet erhållit ett 
väljarstöd på 44 procent efter att den dittills splittrade oppositionen lyckats ena sig 
om en gemensam politik.  

Under de följande åren var det politiska läget i landet närmast kaotiskt. 
Moldavien hade förvisso en fungerande koalitionsregering som åtnjöt stöd av en 
majoritet av ledamöterna i parlamentet, men däremot lyckades man aldrig välja en 
president. Av någon outgrundlig anledning förutsätter den moldaviska 
grundlagen att en kandidat till presidentposten bör erhålla 60 procent av rösterna i 
parlamentet för att bli vald. Detta innebar att kommunistpartiet förfogade över 
tillräckligt många mandat för att kunna blockera samtliga kandidater 
regeringsalliansen förde fram.  I akt och mening att bryta detta dödläge höll man 
år 2010 en folkomröstning om att återgå till ett direkt folkval av president. 
Folkomröstningen ogiltigförklarades emellertid pga. ett alltför lågt valdeltagande 
(endast 30,3 procent av de röstberättigade deltog). År 2010 hölls även ett 
parlamentsval i vilket kommunistpartiet visserligen gick bakåt (partiet fick 39,3 
procent av rösterna), men fortfarande erhöll tillräckligt många mandat för att 
kunna blockera valet av president. I mars 2012 lyckades parlamentet äntligen välja 
en president sedan tre av kommunistpartiets medlemmar valt att rösta på 
regeringsalliansens kandidat, den obundne Nicolae Timofti.   

Hur kommer det sig då att det moldaviska kommunistpartiet varit så 
framgångsrikt? En viktig orsak är att partiet inte är särskilt ideologiskt; marxism-
leninism spelade därför en underordnad roll under partiets år vid makten. 



92 
 

Kommunistpartiet använde sig visserligen av sovjetisk symbolism och retorik men 
alla försök till mer långtgående reformer med syftet att socialisera ekonomin och 
stärka det ryska språkets ställning möttes av hårt motstånd, vilket föranledde 
Voronin att inte driva igenom sina planer fullt ut (Tudoroiu 2011: 240). Försök att 
inskränka yttrandefriheten och oppositionens möjligheter att göra sig hörd möttes 
av omfattande protester inom landet och framförallt i Västeuropa och USA, vilket 
gjorde att kommunisterna såg sig nödsakade att säkerställa att de politiska och 
medborgerliga friheterna garanterades (McDonagh 2008: 150-157).  

På det hela taget präglades den kommunistiska maktperioden av omfattande 
pragmatism och/eller opportunism. Även om kommunisterna i Moldavien av 
många betraktades som den ryska regimens allierade var deras agerande många 
gånger minst sagt oberäkneligt.  President Voronin tvekade t.ex. inte att gå emot 
Kremls vilja beträffande konflikten i Transnistrien, där han förkastade ett ryskt 
förslag som skulle ha gjort Moldavien till en federal stat med rysk militär närvaro i 
Transnistrien. Inför valet 2005 gjorde han t.o.m. en helomvändning i 
utrikespolitiken och propagerade öppet för ett närmande till den Europeiska 
unionen, vilket gjorde att Moldavien utsattes för omfattande ekonomiska 
sanktioner från Moskva. Efter att kommunisterna gått kraftigt tillbaka i lokalvalen 
2007 riktade Voronin dock återigen in sig på att återupprätta förbindelserna till 
Moskva (Tudoroiu 2011:  241, 249).  

Ideologiskt sett är Moldaviens kommunistparti således långtifrån renlärigt och 
partiets framgångar bygger inte enbart på dess ställningstaganden i frågor som rör 
den ekonomiska fördelningspolitiken. Alltsedan landet erhöll sin självständighet 
har den etniska frågan spelat en stor roll i moldavisk politik. Då landet lösgjorde 
sig från Sovjetunionen innehades makten av en (rumänsk)nationalistisk regering 
ledd av premiärminister Mircea Drug. Regeringen vidtog en rad åtgärder där man 
introducerade rumänska symboler och framförallt fastställde det rumänska 
språkets överhöghet i landet (t.ex. Roper 2008: 116). De icke rumänsktalande 
folkgrupperna såg sig hotade och befarade att regeringen förberedde en anslutning 
till Rumänien. Därvidlag uppstod en konfliktlinje som fortfarande är väsentlig i 
moldavisk politik.  

Det skall dock betonas att denna konflikt inte helt och hållet sammanfaller med 
etnicitet; bland den rumänsktalande majoriteten är stödet för en anslutning till 
Rumänien relativt lågt och överlag gäller att man i vardagslivet kommer väl 
överens mellan språkgrupperna. Hursomhelst har den etniska frågan haft stor 
relevans i den meningen att kommunisterna framstått som det parti som betonat 
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nödvändigheten att upprätthålla goda kontakter till Moskva och försvarat det 
ryska språkets ställning i Moldavien. Detta har gjort kommunisterna till ett 
attraktivt parti för de slaviska befolkningsgrupperna. I Moldavien finns även en 
gagauzisk minoritet, som är koncentrerad till regionen Gagauzien i söder. 
Gagauzierna talar ett turkbesläktat språk men besitter även kunskaper i ryska. 
Gagauzierna behärskar i regel inte rumänska och har varit avogt inställda till 
nationalistiska meningsyttringar och politiska ambitioner att återförena Moldavien 
med Rumänien. I likhet med Transnistrien var Gagauzien från början ovilligt att 
ingå i det självständiga Moldavien. Till skillnad från Transnistrien kom Gagauzien 
dock sedermera att införlivas med Moldavien och har idag status som autonomi. 

 
 De beroende variablerna och deras determinanter 

I föreliggande studie är avsikten att studera politiskt deltagande i Moldavien. Mer 
specifikt riktas intresset mot två aspekter av deltagande: valdeltagandet samt 
väljarstödet för kommunistpartiet i Moldavien. Den teoretiska litteraturen kring 
politiskt deltagande är omfattande och företeelsen ifråga har förklarats med 
hänvisning till en mängd determinanter, där en grundläggande skiljelinje går 
mellan institutionella och individuella förklaringsfaktorer.  I föreliggande studie 
kommer jag dock, av olika orsaker, att använda mig av ett begränsat antal 
förklaringsfaktorer som relateras till väljarbeteendet. Då det i föreliggande studie 
rör sig om en studie av ett enda land säger det sig självt att de institutionella 
förklaringsfaktorerna tenderar att vara konstanthållna och därmed irrelevanta som 
förklaringar. Istället riktas intresset mot individbaserade förklaringar. Tyvärr ingår 
Moldavien inte i de stora globala eller europeiska surveyundersökningarna och 
några egna valundersökningar på individnivå har mig veterligen inte genomförts i 
landet. Detta innebär att vi inom ramen för förestående forskningsbeting är 
hänvisade till aggregatdata. Eftersom Moldavien är ett både ungt och fattigt land 
är tillgången på data dock inte särskilt omfattande ens på aggregatnivå och därför 
måste valet av oberoende variabler styras av tillgången på tillförlitliga statistiska 
uppgifter.  

I litteraturen finner man tre huvudsakliga individbaserade förklaringsansatser 
för valdeltagande, nämligen personliga karaktäristika, gruppeffekter samt 
politiska attityder (Bengtsson 2008: 102-110). På grund av de begränsningar som 
finns i tillgången på data kommer fokuseringen inom ramen för denna studie att 
ligga vid den förstnämnda förklaringsansatsen. Generellt sett gäller att den sociala 
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statusens roll är central i studier av valdeltagandet; benägenheten att delta i val 
ökar i takt med att utbildnings- och inkomstnivån höjs (t.ex. Verba & Nye 1972; 
Verba Nye & Kim 1978; Franklin 2002). En annan viktig förklaringsfaktor utgörs av 
åldern. Enligt den s.k. livscykelteorin tenderar valdeltagandet att vara lågt vid 
unga år, som högst vid medelåldern och sedan igen lägre under pensionstiden 
(t.ex. Bengtsson 2008: 102-110). Utöver dessa faktorer, som vanligtvis mer eller 
mindre slentrianmässigt inkluderas i statistiska regressionsmodeller som 
determinanter för valdeltagandet, kommer jag även att ta fasta på etnicitet. Som vi 
har kunnat konstatera är etniska skiljelinjer i högsta grad väsentliga för att förstå 
moldavisk politik. Det är därför befogat att studera huruvida det finns skillnader i 
väljarbeteendet mellan rumänerna och minoritetsgrupperingarna i det etniskt 
kluvna Moldavien.  

Vilka kausalitetsmönster kan vi då förvänta oss att finna i Moldavien? 
Inledningen av förestående kapitel har visat att förutsättningarna för ett 
fungerande demokratiskt styrelseskick långtifrån är de bästa i Moldavien. Detta 
förhållande gör det dock speciellt angeläget att studera vilka mönster som kan 
skönjas i relationen mellan det politiska deltagandet och dess determinanter i 
landet. Det missnöje som stora delar av befolkningen känner med det ekonomiska 
och politiska läget kan ta sig uttryck i olika protestyttringar och det är möjligt att 
man därvidlag finner kausalitetsmönster som motsäger vedertagna teorier.  I fråga 
om valdeltagandet borde resultaten i Moldavien i stort sett motsvara de 
sambandsmönster man funnit på andra håll i världen. Det är svårt att finna någon 
entydig förklaring till att faktorer som ålder, inkomst och utbildning inte skulle 
inverka på valdeltagandet på samma sätt som i andra länder.  

Däremot kan man tänka sig att det kommunistpartiets väljarstöd är beroende 
av andra faktorer än demografiska och socioekonomiska. Ett vanligt sätt att 
markera missnöje med den förda politiken är att rösta på extremistiska partier. 
Generellt sett är det rimligt att anta att de ekonomiskt mest utsatta grupperna är de 
som är mest benägna att rösta på kommunistpartier (se t.ex. Firdmuc 2000). För 
Moldaviens del gäller detta emellertid inte av den enkla anledningen att det enda 
extremistiska partiet, dvs. kommunisterna, till stor del bär ansvaret för den förda 
politiken under det senaste decenniet. Därvidlag finns det anledning att tro att 
röster på kommunister och valskolk är fenomen som åtminstone delvis förklaras 
av olika orsaker. De som överlag är missnöjda med politiken väljer troligtvis att 
kanalisera detta missnöje genom att avstå från att delta i politiska val, inte genom 
att lägga sina röster på kommunisterna.  
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Istället finns det anledning att förvänta sig att kommunistpartiets väljarstöd till 
övervägande del är beroende av etnicitet. Kommunistpartiet har tydligt markerat 
sin negativa inställning till en politisk återförering med Rumänien och istället 
betonat vikten av att ha goda förbindelser med Moskva. Detta är ett 
ställningstagande som fallit i god jord i synnerhet hos de slaviska 
befolkningsgrupperna. Samtidigt har partiet vacklat betänkligt ifråga om den 
ekonomiska politiken. Till namnet är partiet förvisso kommunistiskt, men det har 
aldrig varit aktuellt för partiet att avskaffa marknadsekonomin. Man har dock inte 
heller gått in för väldigt radikala marknadsekonomiska reformer, vilket har 
inneburit att landets ekonomiska situation varit fortsatt prekär under 
kommunistpartiets maktinnehav. Man kan därvidlag anta att en viss frustration 
gör sig gällande bland de utsatta grupper som haft mest att vinna på en ekonomisk 
utjämningspolitik. Det är därför rimligt att anta att relationen mellan låg inkomst 
och stöd för kommunistpartiet inte är lika stark i Moldavien som i andra länder.  

Det empiriska materialet är hämtat från parlamentsvalen i juli 2009 och i 
november 2010. Valresultatet för år 2010 tillhandahålls av den moldaviska 
valkommissionen och finns tillgängligt på kommissionens hemsida på Internet 
(www.cec.md). Resultatet från valet 2009 är hämtat från organisationen Asociaţia 
pentru Democraţie Participativă, vars hemsida på Internet återfinns på adressen 
http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/20092/results/. 

Data finns tillängligt på distriktsnivå (raion). Eftersom de distrikt som är 
belägna i Transnistrien inte ingår i undersökningen innebär det att antalet 
inkluderade distrikt är 35 och att det totala antalet undersökningsenheter uppgår 
till 70. Uppgifter om de oberoende variablerna är hämtade från den folkräkning 
som genomfördes år 2004. Uppgifterna återfinns likaså på Internet, närmare 
bestämt på den moldaviska statistikcentralens hemsida 
(http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=295&). Inkomst mäts med hjälp 
av den genomsnittliga månadsinkomsten i den lokala valutan lei. 
Utbildningsnivån mäts utgående från den andel av befolkningen som genomgått 
specialiserad eftergymnasial utbildning (mediu de specialitate) eller utbildning på 
universitetsnivå. Beträffande den etniska dimensionen beaktar jag dels andelen 
rumäner bosatta inom respektive region och dels andelen av regionens befolkning 
som har slaviskt (rysk eller ukrainskt) ursprung.  

Beträffande åldersstrukturen har jag valt att använda mig av andelen av 
befolkningen som överstiger 50 år. Tanken är här att denna gräns bäst reflekterar 
en generationsklyfta mellan personer som formats av det gamla kommunistiska 
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systemet och personer som bär prägel av det nya kapitalistiska. Det är mycket 
möjligt att den äldre generationen är mer missnöjd med det rådande politiska 
systemet än yngre generationer. Eftersom äldre invånare i större utsträckning än 
yngre kan antas längta tillbaka till det kommunistiska systemet är det troligt att 
stödet för kommunistpartiet är störst i regioner med en ålderstigen befolkning. 
Beträffande valdeltagandet kan dock inte samma antagande göras. I och för sig kan 
man anta att personer i hög ålder är mer missnöjda med det politiska systemet och 
därmed låter blir att rösta i större utsträckning än yngre människor. Denna tendens 
borde dock uppvägas av livscykelteorin som gör gällande att benägenheten att 
rösta är som störst i övre medelåldern.   

 
Resultat 

I Tabell 1 presenteras inledningsvis de interna korrelationerna mellan de 
oberoende och de beroende variablerna.  Resultaten visar att valdeltagandet är 
okänsligt för variationer i etnisk sammansättning. Däremot finns ett starkt 
samband mellan inkomst och benägenhet att rösta; ju rikare befolkningen i 
distrikten är, desto flitigare röstar man i val. Även utbildningsnivån är positivt 
relaterad till valdeltagandet, men här är sambandet svagare. Beträffande den andra 
beroende variabeln, väljarstödet för kommunistpartiet noterar vi att den är starkt 
förknippad med etnicitet. I områden där stora delar av befolkningen utgörs av 
ryssar och ukrainare är stödet för kommunistpartiet starkt. Det finns dock ett ännu 
starkare, negativt, samband mellan andelen rumäner och väljarstödet för 
kommunistpartiet. Med andra ord verkar det som om kommunistpartiet förmår 
samla stöd inte endast från ryska och ukrainska invånare utan även från andra 
minoritetsgrupper. Det finns också ett starkt samband mellan ålder och stöd för 
kommunistpartiet. I regioner där en stor andel av befolkningen är ålderstigen är 
stödet för kommunistpartiet högre än i distrikt med en yngre befolkningsstruktur. 
Till vår förvåning noterar vi även att utbildningsnivån korrelerar positivt med 
stödet för kommunisterna; i regioner där utbildningsnivån generellt sett är hög är 
även stödet för kommunistpartiet högt. Däremot finns inget samband mellan 
inkomstnivån och stödet för kommunistpartiet. 
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TABELL 1. Etnicitet, demografi, socioekonomisk status samt väljarbeteende i 
Moldaviens distrikt i parlamentsvalet 2010 (Pearsons r). 

Oberoende variabler Valdeltagande (%) 
Andel röster på 

kommunistpartiet (%) 
Andel slaver (ryssar + ukrainare) 0,14 0,50** 
Andel rumäner -0,04 -0,69** 
Andel av befolkningen vars ålder 
överstiger 50 år 

0,11 0,47** 

Medelinkomst 0,45** 0,13 
Utbildningsnivå 0,29* 0,32** 
 
Vi kan därmed gå över till att granska om resultaten ur de bivariata analyserna står 
sig i multipla regressionsanalyser. I Tabell 2 redovisas resultat ur två 
regressionsanalyser där samtliga oberoende variabler relateras till de två beroende 
variablerna. De tre etniska variablerna kan inte inkluderas i en och samma 
regressionsanalys. Jag väljer därför att för respektive beroende variabels del endast 
inkludera den av de etniska variablerna som starkast samvarierade med den 
beroende variabeln i Tabell 1. Beträffande valdeltagandet inkluderas således 
andelen slaver och beträffande stödet för kommunistpartiet använder vi oss av 
andelen rumäner.  

Då vi granskar resultaten noterar vi inledningsvis att det finns en avsevärd 
diskrepans vad gäller de oberoende variablernas förklaringskraft visavi de bägge 
beroende variablerna. De oberoende variablerna förklarar tillsammans hela 62 
procent av variationen i väljarstödet för kommunistpartiet men endast 30 procent 
av variationen i valdeltagandet. Vidare visar resultaten att valdeltagandet främst 
är beroende av medelinkomsten. Ju högre medelinkomsten är, desto högre är 
valdeltagandet. Det finns även ett svagt samband mellan åldersstruktur och 
valdeltagande; ju högre andelen av befolkningen som är över 50 år är, desto högre 
är valdeltagandet. Etnicitet har däremot ingen som helst inverkan på politiskt 
deltagande.  

Vidare konstaterar vi att varken medelinkomsten eller utbildningsnivån är 
relaterad till väljarstödet för kommunistpartiet. Det märkliga positiva sambandet 
mellan inkomst och stöd för kommunistpartiet som kunde skönjas i de bivariata 
korrelationsanalyserna har därmed försvunnit. Den oberoende variabel som 
förklarar den största delen av variationen i kommunistpartiets stöd är andelen 
rumäner bosatta i regionen. Kommunistpartiets procentuella väljarstöd sjunker i 
takt med att andelen rumäner ökar. Även åldersstrukturen har betydelse för 
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benägenheten att rösta på kommunistpartiet; i regioner med en hög medelålder är 
stödet för kommunisterna högre än i regioner där medelåldern är låg.   

 
TABELL 2. Etnicitet, demografi, socioekonomisk status samt väljarbeteende i 
Moldaviens distrikt i parlamentsvalet 2010. Multipla regressioner.  

Oberoende variabler Valdeltagande (%) 
Andel röster på 

kommunistpartiet (%) 
Konstant 
 
 
Andel slaver (ryssar + 
ukrainare) 
 
 
Andel rumäner 
 
 
Andel av befolkningen vars 
ålder överstiger 50 år 
 
Medelinkomst 
 
 
Utbildningsnivå 
 

41,64  (5,66) ** 
 
 

-0,08 (0,07) 
-0,20 

 
 

Ej inkluderad 
 
 

0,32 (0,14) * 
0,32 

 
0,01 (0,002) ** 

0,81 
 

-0,02 (0,01) 
-0,27 

38,40 (12,76)** 
 
 

Ej inkluderad 
 
 
 

-0,41 (0,06) ** 
-0,64  

 
1,30 (0,26) ** 

0,39 
 

0,004 (0,01) 
0,10 

 
-0,01 (0,04) 

-0,04 
R² 
N 

0,30 ** 
70 

0,62 ** 
70 

   
Förklaring:  
I varje kolumn anges först den ostandardiserade regressionskoefficienten och 
under denna den standardiserade regressionskoefficenten. Standardfelet anges 
inom parentesen.  

*p<0,05 
**p<0,01 

 
Det dock en del osäkerheter inbyggda i de båda regressionsmodellerna. För det 
första finns det en viss risk för multikollinearitet beroende på att utbildningsnivån 
kan förväntas korrelera med inkomstnivån. Därför är det skäl att företa ytterligare 
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regressioner där den ena av variablerna utelämnas. Om vi granskar de interna 
korrelationerna mellan de oberoende och de beroende variablerna i Tabell 1 kan vi 
konstatera att medelinkomsten är starkare relaterad till valdeltagandet än 
utbildningsnivån, medan utbildningsnivån förklarar en större del av variationen i 
väljarstödet för kommunistpartiet än medelinkomsten. Beträffande valdeltagandet 
inkluderar jag således medelinkomsten bland de oberoende variablerna medan jag 
i den regression där väljarstödet för kommunistpartiet utgör beroende variabel 
inkluderar utbildningsnivån.  

Det finns även skäl att testa för vilken inverkan de avvikande fallen har på 
regressionsmodellerna. I den regressionsanalys där valdeltagandet utgör den 
beroende variabeln noterar vi att distriktet Basarabeasca utgör ett undantag. I 
sagda region är väljarstödet avsevärt högre än regressionsmodellen förutspår. I 
den regressionsanalys där väjarstödet för kommunistpartiet utgör beroende 
variabel finner vi likaså ett avvikande fall, nämligen distriktet Dubǎsari, där 
kommunistpartiets stöd är osedvanligt högt.  

Att Basarabeasca utgör ett undantag i fråga om benägenheten att rösta kan 
möjligen förklaras med att det sedan decennier finns en stark politisk aktivism i 
regionen. Denna aktivism föddes ur den process genom vilken området erhöll 
status som raion på 1980-talet (Corlateanu 2012). Dubǎsari i sin tur är ett distrikt 
som befinner sig på bägge sidor om floden Nistru, där den östra delen av distriktet 
ifråga kontrolleras av Transnistrien och den västra av Moldavien. Av allt att döma 
har endast de av Moldavien kontrollerade områdena ingått i undersökningen. Man 
får dock förmoda att närheten till Transnistrien (stora delar av den av Moldavien 
kontrollerade delen av Dubǎsari omsluts geografiskt av områden under 
transnistrisk kontroll) sätter sin prägel på invånarnas politiska 
ställningsstaganden.   

Eftersom de avvikande fallen kan ha ett stort inflytande på utfallet i 
regressionsanalyserna väljer jag att även företa regressionsanalyser där 
Basarabeasca utelämnas ur den regressionsanalys där valdeltagandet utgör 
beroende variabel och Dubǎsari exkluderas ur den regressionsanalys där 
väljarstödet för kommunistpartiet fungerar som beroende variabel.  Resultaten 
återges i Tabell 3 och de föranleder vissa revideringar av de tidigare 
konklusionerna. Valdeltagandet är alltjämt i första hand beroende av 
medelinkomsten. Vi noterar även att det fortfarande finns ett positivt samband 
mellan åldersstrukturen och valdeltagandet. I den modell där uteliggaren 
Basarabeasca utelämnats är detta samband dessutom relativt starkt. Till skillnad 
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från de resultat som kunde utläsas ur Tabell 2 noterar vi nu att även den etniska 
sammansättningen har betydelse för valdeltagandet. I distrikt där det slaviska 
inslaget är starkt är valdeltagandet generellt sett något lägre än i distrikt med stark 
rumänsk dominans.     

 
TABELL 3. Etnicitet, demografi, socioekonomisk status samt väljarbeteende i 
Moldaviens distrikt i parlamentsvalet 2010. Multipla regressioner.  

Oberoende 
variabler  

Valdeltagande  
modell 1 

Valdeltagande 
modell 2 

Andel röster på 
kommunistpartiet 

modell 1 

Andel röster på 
kommunistpartiet 

modell 2 
Konstant 
 
Andel slaver 
(ryssar + 
ukrainare) 
 
Andel rumäner 
 
 
Andel av 
befolkningen 
vars ålder 
överstiger 50 år 
 
 
Medelinkomst 
 
 
Utbildning 
 

38,57 (4,93) ** 
 
-0,12 (0,06) * 
-0,31 
 
 
Ej inkluderad 
 
 
0,36 (0,14) 
0,36* 
 
 
 
 
0,01 (0,001)** 
0,64 
 
Ej inkluderad 

40,82 (3,97)** 
 
-0,11 (0,05)* 
-0,36 
 
 
Ej inkluderad 
 
 
0,38 (0,11) ** 
0,48 
 
 
 
 
0,01 (0,001)** 
0,58 
 
Ej inkluderad 

37,18 (12,55)** 
 
Ej inkluderad 
 
 
 
-0,39 (0,06)** 
-0,61 
 
1,26 (0,26)** 
0,38 
 
 
 
 
Ej inkluderad 
 
 
0,01 (0,02) 
0,06 

36,73 (9,59)** 
 
Ej inkluderad 
 
 
 
-0,43 (0,04)** 
-0,69 
 
1,37 (0,20)** 
0,42 
 
 
 
 
Ej inkluderad 
 
 
0,01 (0,01)  
0,05 

R² 
N 

0,28 ** 
70 

0,27 ** 
68 

0,62 ** 
70 

0,76** 
68 

 
Förklaring:  
I varje kolumn anges först den ostandardiserade regressionskoefficienten och 
under denna den standardiserade regressionskoefficenten. Standardfelet anges 
inom parentesen.  

*p<0,05 
**p<0,01 
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Beträffande väljarstödet för kommunistpartiet noterar vi inga större skillnader i 
förhållande till de tidigare erhållna resultaten då samtliga regioner ingår i 
populationen (modell 1). Den viktigaste determinanten för kommunistpartiets 
väljarstöd utgörs av andelen rumäner, men även åldersstrukturen har betydelse. I 
den regression där uteliggaren Dubǎsari utelämnats märker vi dock att 
regressionsmodellens förklaringskraft stigit avsevärt; de oberoende variablerna 
förklarar nu tillsammans hela 76 procent av variationen i den beroende variabeln. 
Det är även värt att notera att såväl andelen rumäner som åldersstrukturens 
förklaringskraft har ökat genom exkluderingen av det avvikande fallet Dubǎsari.  

 
Diskussion  

Föreliggande studie har visat att fallet Moldavien inte till alla delar passar in på 
vedertagna teorier om politiska beteendemönster. Valdeltagandet är förvisso 
betingat av inkomst och ålder, som båda visat sig vara starka determinanter för 
ifrågavarande fenomen i flera andra studier. Att nationella minoriteter är något 
mer passiva än majoritetsbefolkningen då det gäller att utnyttja sin rösträtt är 
heller inte förvånande, även om det skall medges att resultaten från andra studier i 
detta avseende inte är entydiga (jämför t.ex. Deufel & Kedar 2010 och Sundberg et 
al. 2009). Överlag kan man säga att valdeltagandet i Moldavien varit i nivå med 
valdeltagandet i de andra östeuropeiska länderna. Valdeltagandet har i medeltal 
legat på 67,6 procent under landets tid som självständig stat medan motsvarande 
siffra i Rumänien är 63,1, i Bulgarien 65,8, i Ukraina 69,6, i Estland 65,1, i Lettland 
73,3 och i Litauen 51,8 (International IDEA, http://www.idea.int/vt).  

Beträffande väljarstödet för kommunistpartiet noterar vi att etnicitet är 
viktigare än socioekonomiska förklaringsfaktorer. Detta fynd står i skarp kontrast 
till tesen om att de ekonomiskt mest utsatta grupperna har mest att vinna på en 
ekonomisk utjämningspolitik och därför borde vara mer benägna att stöda 
kommunistpartiet än ekonomiskt välbärgade grupper. Resultatet motsäger även 
tanken om kommunismen som en gränslös ideologi, där klasstruktur är viktigare 
än nationstillhörighet.  

I den moldaviska kontexten är dessa resultat emellertid inte förvånande. Att 
inkomst inte hänger samman med kommunistpartiets väljarstöd har av allt att 
döma att göra med att kommunistpartiet i Moldavien befinner sig i en helt annan 
position än kommunistpartier i andra demokratiska länder i den meningen att 
partiet enväldigt styrt landet under närmare ett decennium. Under denna tid har 
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det ekonomiska läget inte märkbart förbättrats för befolkningen och några 
reformer i socialistisk anda har ej heller genomförts. Därmed får man anta att de 
ekonomiskt mest utsatta grupperna vid det här laget är relativt desillusionerade 
och att tilliten till kommunisternas förmåga att få ekonomin att blomstra inte är 
större (eller mindre) än till de övriga partiernas.    

Resultatet som visar att etnisk härkomst utgör den viktigaste förklaringen för 
väljarstödet för kommunisterna är heller inte förvånande. Att rumäner är betydligt 
mer skeptiskt inställda till kommunisterna än minoritetsgrupperingarna hänger 
förstås ihop med kommunistpartiets ambition att upprätthålla goda relationer till 
Moskva och skarpt ta avstånd till strävanden att återförenas med det forna 
moderlandet Rumänien. Då de icke rumänska folkgrupperna mestadels utgörs av 
ryssar och ukrainare är det naturligt att de belönar det parti som säkerställer de 
slaviska språkens (i praktiken ryskans) ställning och värnar om goda relationer 
österut.  

Klyftan mellan rumäner och slaver skall dock inte överdrivas. Även om 
resultatet visar att sambandet mellan etnicitet och stödet för kommunistpartiet är 
starkt skall vi hålla i minnet att rumänerna utgör en överväldigande del av 
Moldaviens befolkning. Detta innebär att kommunistpartiet inte kan komma i 
närheten av en valseger utan att en mycket stor del av rumänerna röstar på partiet. 
Den rimliga tolkningen av resultaten är därför inte att rumänerna generellt sett är 
avogt inställda till kommunistpartiet utan snarare att en mycket liten andel av 
Moldaviens minoritetsfolk är beredda att rösta på ett annat parti än 
kommunisterna. Det skall också betonas att det av minoritetsfolken inte endast är 
ryssar och ukrainare som stöder kommunisterna. Såsom tidigare konstaterats är 
stödet för kommunisterna högt i Gagauzien; i valet 2010 erhöll kommunisterna 
stöd av 60,0 procent av väljarna i regionen och år 2009 uppgick stödet till hela 77,8 
procent. Resultaten från distriktet Taraclia, som till 65 procent befolkas av 
bulgarer, är likaså klargörande. Kommunistpartiets väljarstöd uppgick i 2010 års 
val till 69,8 procent och i valet år 2009 lade man beslag på hela 80,7 procent av 
rösterna.     

Moldaviens framtida politiska utveckling är oviss. Sedan 2009 styrs landet av 
en koalitionsregering omfattande samtliga partier som är representerade i 
parlamentet utom kommunisterna. Denna regering har som ambition att föra in 
Moldavien i den europeiska unionen. Det bör dock påpekas att även om närapå 
två tredjedelar av Moldaviens befolkning stöder ett medlemskap i EU (Moldova 
National Voter Study August 20-September 2, 2011: 29) är de politiska och 
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ekonomiska förutsättningarna för ett medlemskap inte de bästa. Helt uteslutet är 
ett medlemskap dock inte; en stor del av den åldrande befolkningens barn lever 
och arbetar i Västeuropa och därmed skapas kontakytor mellan regionerna. Ett 
ökat stöd för ett medlemskap i EU också bland de etniska minoritetsgrupperna 
förutsätter antagligen att regeringen lyckas genomdriva åtgärder som kraftigt ökar 
den ekonomiska tillväxten. Detta är naturligtvis ingen enkel uppgift i ett agrart 
land med en åldrande befolkning. Därtill bör Moldavien troligtvis ge upp 
ambitionen att hålla kvar Transnistrien inom rikets gränser. Regionens etniska 
sammansättning skiljer sig märkbart från det övriga landets och transnistriernas 
lojalitet gentemot Moskva innebär att potentialen för etniska konflikter inom 
Moldavien skulle vara mycket hög. Därtill är det föga troligt att Moskva 
stillatigande skulle acceptera en lösning där Transnistrien ingick som en del av den 
europeiska unionen.  
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POLITISKA- OCH POLICYENTREPRENÖRER SOM AKTÖRER I 
EN GOVERNANCEKONTEXT –VILKA IMPLIKATIONER FÅR DET? 

Sara Nyhlén 
 
 
Studier av entreprenörskaps kan ses som studier av hur möjligheter uppstår, hur 
upptäckten görs, utvärderingen av den och tillvaratagandet av möjligheten. Men 
det handlar även specifikt om de individer som beskrivs vara de som upptäcker, 
utvärderar och tillvaratar dessa möjligheter. (Shane and Venkataraman, 2000: 218). 
I studier av entreprenörskap, precis som i alla andra, finns det underliggande 
normer som tas för givna som handlar om ideologi, dominerande antaganden, de 
berättelser som berättas och vilka metoder som används. Forskningen kring 
ekonomiskt entreprenörskap innebär ofta ett normativt antagande att 
entreprenörskap är något bra och eftersträvansvärt. (Weiskopf and Steyaert, 2009). 
Dessa antaganden kring entreprenörer och entreprenörskap är tätt 
sammankopplade med begreppet och de färdas med det vilket innebär att samma 
antaganden många gånger även återfinns vid studier av politiskt- eller 
policyentreprenörskap. I ett försök att identifiera vilka normativa antaganden som 
finns kring politiskt- och policyentreprenörskap kommer jag att placera in dem i en 
governancekontext och diskutera dem i relation till neoliberala samhällsideal.  

Texten har sin utgångspunkt i att politiska- och policyentreprenörer betraktas 
som endogena (i motsats till exogena) faktorer för lokal samhällsförändring och att 
de har kommit att betraktas som mer eller mindre nödvändiga för att skapa lokal 
eller regional utveckling, se figur 1.  

Policy- och politiska entreprenörer studeras som att de är endogena 
förklaringar till händelser men jag menar att de även kan ses som exogena 
förklaringsfaktorer där de utgör ett led i de strukturella processer som påverkar 
vårt samhälle. Arts och Leroy (2006) menar att den ökande europeiseringen och 
individualiseringen är två exempel på strukturella förändringar som påverkar våra 
styrningsmodeller. Denna ökade individualisering är en konsekvens av de ökande 
inslagen av governance där marknad och politik knyts närmare till varandra 
genom att det från statligt håll ställs krav på samverkan, partnerskap och nätverk 
mellan offentlig och privat verksamhet. Jag menar att det är viktigt att komma ihåg 
att government och governance är idealtyper, vilket innebär att de aldrig har 
existerat, eller kommer att existera, i renodlad form (om government och 
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governance som typologiska beskrivningar se Kjaer, 2004, Hysing, 2010, Arnouts, 
Zouwen & Arts, 2012). I realiteten är de politiska processerna präglade av både 
government och governance. Jag menar, i likhet med bland andra Hysing (2009) 
och Nyhlén (c 2011), att begreppen government och governance går att betrakta 
som att de befinner sig på en skala och att det kan finnas mer eller mindre inslag 
av det ena eller det andra. 

 
Figur 1 Endogena och exogena förklaringar till regional utveckling 

  

 
 

Från det ena till det andra? Teoretiska antaganden om övergången från 
government till governance 

Mycket har skrivit om vad som kallas övergången “från government till 
governance” (Pierre & Peters 2000, Kjaer 2004, Sørensen 2006 ) men Howlett, 
Rayner och Tollefson (2009) menar att det finns få empiriska studier och att 
antagandet bygger i hög grad på hypoteser. De menar vidare delar av problemet 
med begreppet governance ligger i dess många betydelser. Government och 
governance är två av de mest omdiskuterade begreppen inom samtida 
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statsvetenskap. När ett begrepp blir populärt hamnar det ofta i en situation där 
begreppet börjar spreta och definitionerna glider. I diskussionen råder relativ 
samstämmighet kring att governance är ett vidare begrepp än government och 
därför innehåller mer än traditionell hierarkisk byråkratisk styrning (Robichau 
2012, Bevir 2010, Jordan 2008, Kjær, 2004).  

Det finns inte någon samsyn kring huruvida det har skett någon tydlig 
förändring från government till governance eller inte. Det finns inte heller någon 
samsyn kring vilka delar som staten har stärkt sitt styre samt inom vilka delar 
staten styr i mindre utsträckning. Rhodes (2000) menar att staten har stärkt sin roll 
inom den policyskapande delen av policyprocessen, att det numera är staten som 
utformar policy men andra aktörer verkställer policy. Medan Pierre och Peters 
(2000) menar att staten har minskat sitt inflytande inom just den del av 
policyprocessen där policy formuleras.  

 
Governance till skillnad från government 

Skiljelinjerna mellan government och governance brukar vanligen delas in i 
kategorierna hierarki, marknad och nätverk. Övergripande kan man säga att 
governance handlar om att fokusera på det faktum att staten inte längre är den 
enda som styr, utan har fått konkurrens om auktoriteten. Governmentperspektivet 
står för synen om en stark hierarkisk statlig styrning och kontroll, och dess motpol 
är governance som i sin mest renodlade form är ett ”självorganiserande samhälle 
utan statlig inblandning” (Hedlund & Montin 2009). Däremot är det viktigt att 
komma ihåg att hierarki är en viktig beståndsdel även inom governance (Pierre & 
Peters 2000). Staten är inom governanceperspektivet, utan en av flera möjliga 
aktörer med makt där offentliga och privata aktörer konkurrerar om makten 
(Gattinger 2005).  

Marknadsaspekten handlar om att marknadsprincipen är den traditionella 
byråkratiska modellens motsats. Den grundläggande principen är konkurrens, 
verksamhet skall inte planeras utan den bestäms av hur aktörerna handlar, vad de 
väljer. (Nyhlén c 2011) Effektivitet kan sägas vara det ledande ordet inom den 
marknadsstyra förvaltningen. Rhodes (2000) argumenterar för att ”new public 
management” (NPM) är viktigt inom governance och att det skulle innebära 
marknadisering och mer marknadsmässig eller företagsmässig styrning av statlig 
verksamhet. NPM öppnar också upp för nya styrformer i kommunerna genom 
nätverk där aktörer samverkar för att gemensamt uppnå mål (Palm & Wihlborg, 
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2007). Detta leder oss in på det tredje perspektivet som handlar om nätverk. Vissa 
forskare (Klijn 2008) menar att governance är detsamma. Även Kooiman (2003) 
samt Sørensen och Torfing (2007) ser ett nära samband mellan governance och 
nätverk.  

Bilden av vad governance är eller vad det innebär i en svensk kontext är 
splittrad. Hedlund och Montin (2009) menar att det finns forskare som frågar sig 
om det finns någon lokal governance att tala om, eftersom de menar att den 
styrning som etablerades på 1970-talet i och med kommunsammanslagningen 
fortfarande är intakt. En annan tolkning är att lokal governance är något som 
utvecklats sedan den svenska kommunsammanslagningen och att det snarast är en 
återgång till äldre tiders styre där offentliga och privata aktörer gjorde upp om 
kommunens eller statens framtid och att det på så sätt inte skulle vara något nytt 
fenomen. Andra forskare (Howlett, Rayner, & Tollefson 2009) menar att 
förändringen inte är så självklar som den ibland kan framställas. Hysing (2009) 
skriver att föreställningen om övergången ”från government till governance” är 
kontextuell och ser olika ut inom olika policyområden. Det kan också se olika ut 
beroende på vilka dimensioner av government och governance som studeras. 

I dagens komplexa samhällen är gränserna mellan det offentliga och det 
privata inte konstanta utan förändras, flyttas och suddas hela tiden ut (Hedlund & 
Montin 2009). Privata aktörer som organisationer, företag, forskare och andra är 
djupt involverade i policyprocessen. Därmed blir gränserna mellan offentligt och 
privat mindre skarpa (Pierre & Peters 2000). Statliga aktörer kommer i kontakt med 
samhälleliga intressen genom grupper som representerar dessa intressen, då de 
konfronteras med det civila samhället. Således kan de statliga aktörernas intressen 
utvecklas jämsides med de icke-statliga aktörernas. Graden av beroende och 
samspelet häremellan avgörs av nätverkets natur(Hedlund & Montin 2009).  

Kjaer (2004) menar att staten måste lära sig att den inte längre kan styra direkt, 
utan måste styra indirekt genom nätverk, och lära sig att inkludera viktiga grupper 
i policybeslut. Mer nätverksbaserade styrformer gör att komplexiteten ökar. 
Många olika aktörer och intressen är inblandade och svårigheten blir att få alla att 
dra åt samma håll (Hedlund & Montin 2009).  

Att komplexiteten och antalet aktörer i politiken ökar innebär inte automatiskt 
att staten tappar makt. Staten kan undvika att tappa styrförmåga genom att agera 
som ”grindvakter” (Hysing 2009, Hysing 2010). Det är också viktigt att framhålla 
att det sällan sker några paradigmatiska förändringar i styrningen, i realiteten är 
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det i de flesta lägen blandningar mellan politik karakteriserad av government och 
governance (Nyhlén 2013).  

I kommande avsnitt diskuterar jag kring de teoretiska antaganden som finns 
kring politiska- och policyentreprenörer och vilken betydelse detta får i en 
governancekontext.  

 
Teoretiska perspektiv på entreprenörer i politiken   

Det finns stora likheter mellan policy- och politiska entreprenörer, det som 
naturligtvis förenar dem är entreprenörsrollen som Wihlborg (2000) menar är 
kreativ, innovativ och risktagande då nya projekt ska utformas. Studier av såväl 
policy- som politiska entreprenörer handlar om aktörer som agerar aktivt för att 
påverka politiken. En skiljelinje kan vara att politiska entreprenörer arbetar över 
flera policyfält medan policyentreprenörer driver en sakfråga och påverkar 
processen där policy skapas eller verkställs (Nyhlén b 2011). Det finns också 
exempel på definitioner som Wamplers (2009) som inte gör någon åtskillnad 
mellan politiska entreprenörer och policyentreprenörer. Jag menar i likhet med 
Donnelly och Hogan (2012) att det är ett misstag att karakterisera politiska 
entreprenörer som politiska ledare medan policyentreprenörer är tjänstemän. Jag 
återkommer till diskussionen kring de två typerna av entreprenörer senare i 
kapitlet.  

Jag har valt att dela upp avsnittet om politiska och policyentreprenörer i två 
delar, detta eftersom de dels har lite olika innebörder och eftersom de i viss mån 
har olika teoretiska ursprung och att de har utvecklats som två separata kategorier. 
Däremot så menar jag att det skulle vara givande för den fortsatta forskningen 
kring entreprenörskap i politiken att i högre grad kommunicera med varandra. 
Entreprenörskapsbegreppen som används för att analysera politiska kontexter har 
ökat, idag talas det om politiska-, policy-, offentliga-, byråkratiska-, institutionella- 
och samhällsentreprenörer (Teske & Schneider 1994, Schneider, Teske & Mintrom 
1995, Battilana, Leca & Boxenbaum 2009). I detta kapitel behandlas dock endast 
politiska- och policyentreprenörer. 

 
Politiska entreprenörer  

Begreppet politisk entreprenör är inte nytt, redan Dahl (1961, s. 6) använde det och 
definierade den politiska entreprenören som ”a leader who knows how to use his 
resources to the maximum, is not so much the agent of others as others are his 
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agents.” Dahl hänvisar tillbaka till Machiavellis kända verk om fursten som 
beskrivs som en listig, resursstark och mästerlig ledare. Även senare forskning har 
använt begreppet politiskt entreprenörskap och då ofta avsett företagare som 
agerar på den politiska arenan för att försöka förbättra villkoren för sitt 
företagande. Fältet politiskt entreprenörskap är spretande och begreppet används 
på många olika sätt med olika innebörder, studier gör inte skillnad mellan olika 
typer av politiskt entreprenörskap. En politisk entreprenör kan vara en individ 
inom det politiska systemet som politiker och byråkrater såväl som någon utanför 
systemet så som en näringsidkare eller lobbyist (Meydani, 2008). I litteraturen görs 
det åtskillnad mellan entreprenörer som agerar på outnyttjade möjligheter 
”Entrepreneurship by opportunity”  och dem som agerar av nödvändighet 
“entrepreneurship by necessity” (Nyhlén a 2011). Inom forskningen kring politiska 
entreprenörer går det att hitta fyra huvudsakliga diskussioner: huruvida 
institutioner är i balans eller inte, hur politiska entreprenörer försöker förändra 
gränserna för auktoriteten inom institutionerna, huruvida entreprenören 
upptäcker en vinstmöjlighet eller skapar den samt att analys av politiska 
entreprenörer leder till fokus på endogen förändring (Nyhlén b 2011).  

Forskningen kring politiska- och policyentreprenörer bär med sig toner av att 
vara resursstarka ledare inom eller utanför den politiska arenan. En entreprenör 
tillvaratar möjligheter eller skapar nya. Den politiska entreprenören beskrivs i 
maskulint kodade ordalag så som modig, handlingskraftig, resursstark och 
naturligtvis som en ”han” (Dahl 1961). Denna maskulina kodning går väl i hand 
med hur politik i en governancekontext görs. Tidigare forskning på området har 
visat hur politik av governancekaraktär skapar en maskulint kodad politik genom 
att diskurser associerade med maskulinitet värderas högre. Detta görs genom att 
positivt ekonomiskt utfall värderas högre än samhälleliga, sociala eller 
välfärdsaspekter, men även genom att diskurserna domineras av företagsamhet 
och företags(män) (Tickell & Peck 1996, Little & Jones 2000, Little 2002). Det skapas 
en dikotomisering mellan det privata och det offentliga där det privata värderas 
högre och även benämns som ”verkligt” till skillnad från det offentliga. Dock kan 
även dessa strukturer användas av enskilda individer för att göra motstånd och få 
gehör för sin agenda i det politiska systemet (Nyhlén & Giritli-Nygren 2013 a).  I 
dessa processer får politiska- och policyentreprenörer ett allt större 
handlingsutrymme då de kan agera i skärningspunkterna mellan offentligt och 
privat.  
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Ofta används politiskt entreprenörskap för att analysera det amerikanska 
politiska systemet, amerikanska presidentval eller senatorernas ageranden för att 
forma lagstiftning (Pious 2002, Schiller 1995). Holcombe (2002) menar att det 
politiska systemet uppmuntrar till politiskt entreprenörskap, där entreprenören 
upptäcker och agerar för politisk profit. Hiskey (2003) och Wohlgemuth (2000) 
studerar politiska reformer och förändring och hur politiskt entreprenörskap kan 
användas som effektiv strategi för att genomföra dessa reformer. I en svensk 
kontext har Vedung (1996) och Wängnerud (2008) gjort studier på politiska 
entreprenörer där Wängnerud menar att politiska entreprenörer ersätter de trogna 
partiarbetarna. Vedung studerar politiska entreprenörer i förhållande till att starta 
nya partier.  En studie i en svensk kommunal kontext visar hur politiska 
entreprenörer påverkar de politiska processerna genom att jobba i nätverk och 
användandet av preferensskapande strategier (Nyhlén 2013).  

En politisk entreprenör beskrivs som någon som har omskapande effekt på 
policy eller institutioner (Sheingate 2003). De jobbar i nätverk och nätverken är 
designade för att minimera riskerna (Christopoulos 2006). Den politiska 
entreprenören agerar ofta i situationer där institutionerna av någon anledning är i 
obalans (Sheingate 2003). En politisk entreprenör kan definieras som någon som: 

Har högt kontrollokus, det vill säga en stark känsla av att kunna påverka. 
Entreprenören har mod och är villig att ta risker, har visioner men är beredd att 
förändra dessa om de visar sig omöjliga att genomföra. Den politiska 
entreprenören är handlingskraftig och utmanar i många fall de rådande 
strukturerna (Nyhlén b 2011). 

Governance med sina nätverk, partnerskap och sina omskapande effekter på 
den offentliga sektorn återföljs av ett språk som kan tyckas utlova ökat deltagande 
genom att makten sprids till fler aktörer och öppnar upp för deltagande i politiken 
från aktörer som traditionellt sett har varit marginaliserade i det offentliga livet. 
Detta stämmer dock inte alltid, studier visar på att governance kan ha den 
omvända effekten och istället förstärka existerande maktstrukturer (e.g. Cloke et 
al. 2000). Andra (Rönnblom 2008, Newman 2002) menar till och med att 
utvecklingen av den nätverksbaserade politiken leder till en politisk kultur utan 
insyn och transparens kring hur människor rekryteras till nätverken. De politiska- 
och policyentreprenörerna är en viktig del i dessa politiska strukturer som styrs av 
governancelogik.  

I forskningen kring policy- och politiska entreprenörer beskrivs förändring 
som något som sker plötsligt vid institutionell obalans eller något som sker genom 
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gradvisa förändringar. Entreprenörerna kan agera för att skapa förändring eller för 
att konsolidera det befintliga. Sheingate (2003) vänder sig emot antagandet om att 
politiska entreprenörer endast kan agera då institutioner är i obalans. Eftersom ett 
sådant antagande skulle leda till att förändring endast är möjlig i kritiska 
ögonblick (critical junctures). Om vi istället antar att institutioner inte är i jämvikt 
så innebär det att förändring kan skapas endogent av politiska entreprenörer. 
Sheingate menar att entreprenörernas innovation är “creative recombination of 
known elements” och att de konsoliderar innovationen genom att skapa nya 
strukturer och regler för hur man bör agera. Sheingate (2003) menar vidare att 
förändring inte behöver vara ögonblickligen utan kan ske gradvis och kan i vissa 
fall vara beroende av tidigare misslyckanden. Sheingate (2003) definierar den 
politiska entreprenören som “…individuals whose creative acts have 
transformative effects on politics, policies, or institutions”. Schneider och Teske 
(1992) har ett tydligare fokus på förändring än vad Sheingate (2003) har och de 
talar inte om konsolidering utan om den politiska entreprenören som en individ 
som skapar förändring. Forskningen kring de politiska entreprenörerna ger oss 
information om när, hur och vad när det gäller entreprenörskap. Det leder till 
följande definition “entrepreneurial innovation is a speculative act of creative 
recombination that, when successful, transforms the institutional boundaries of 
authority” (Schneider & Teske 1992).  Vidare skriver de om det politiska 
entreprenörskapet och definierar det som att det är ”individuals who change the 
direction and flow of politics”. De menar att den politiska entreprenören kan 
omskapa existerande politiska koalitioner genom att lägga till nya dimensioner till 
debatten. Dock menar Sheingate (2003) att den politiska entreprenören kan skapa 
innovation men den måste inte innebära förändring utan kan också befästa en 
redan genomförd förändring. Den politiska entreprenören definierar den politiska 
debatten genom att formulera frågor, problem och påverka agendan. Även 
Simmons Et al (2011) menar att entreprenöriella ageranden inte nödvändigtvis 
behöver syfta till förändring de kan också syfta till att bibehålla den rådande 
ordningen. Jag menar att det är viktigt att problematisera vad som händer med 
politiken då den i allt högre utsträckning karakteriseras av governance i termer av 
att politik allt mer görs i form av nätverk, partnerskap, projekt- och processpolitik. 
Vem har resurser och förmågan att delta i sådan politik, och på vilket sätt deltar 
man? Om det är så att de politiska entreprenörerna definierar den politiska 
debatten genom att formulera frågor och problem är det viktigt att studera på vilka 
sätt detta görs och utifrån vilka perspektiv. Det är viktigt att ur ett intersektionellt 
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perspektiv väcka Dahls (1961) fråga kring ”vem styr?”. Studier av regionalpolitiska 
processer visar att personliga kontakter som organiseras i nätverk och använder 
sig av logiker som följer med politiskt entreprenörskap ökar och att de verkliga 
politiska besluten ofta fattas i informella nätverk. Vidare sker de viktigaste 
politiska kontakterna många gånger utanför det formella politiska systemet, 
medan det formella systemet används för att formalisera dessa informella beslut 
(Newman 2002, Nyhlén 2013, Nyhlén och Giritli-Nygren 2013).  

 
Policyentreprenörer  

Som framgått är politiska entreprenörer inget nytt empiriskt eller teoretiskt 
fenomen men inte heller begreppet policyentreprenörer är något nytt, de har sitt 
ursprung i Kingdon (1984, 1995) där drivande aktörer många gånger påverkar 
policy genom att de har en lösning som de vill ”sälja” genom att definiera 
politikens problem. Därmed är politikens lösningar och problem i högsta grad 
socialt skapade och hur de uppmärksammas kan vara delvis slumpartat (Hysing & 
Olsson 2012). Kingdons modell är influerad av Cohen, March och Olsens (1972) 
soptunnemodell (garbage can) där aktörer innehar lösningar och därför söker efter 
”problem” som kan passa lösningen (se även Wihlborg 2000).  Hur dessa problem 
skapas och hur de (”slumpartat”) upptäcks är naturligt vis något vi måste 
diskutera. Detta tillvägagångssätt hamnar nära preferensskapande strategier där 
aktörer skapar medvetenhet om en ”problematik” samtidigt som de presenterar 
problemets lösning. Ofta bygger preferensskapande strategier på att synliggöra av 
utvalda narrativ, att skapa en känsla av brådska och samhörighet samt att skapa ett 
narrativ som framställer situationen som krisartad (Verduijin, Mejernik & Leroy 
2012). Problemen som fokuseras och hur de upptäcks är starkt påverkade av 
neoliberala logiker då governance och new public management i sin tur är tätt 
sammankopplade med neoliberalism som underlättar marknadsekonomi och 
samhällelig förändring som leder till ett samhälle där den privata sektorns behov 
blir normen (Jessop, 2002). Då det handlar om stadsförnyelse eller lokal/regional 
utveckling detta har typiskt inneburit utveckling av strukturer och befogenheter 
har lett till ett styre som är ogenomskinliga och oansvariga för offentliga aktörer 
och deltagande (Owen 2002, Nyhlén 2013). Nyliberalismen strukturerar därmed 
idéer om och målen för samhällsutvecklingen, definitioner av det allmänna bästa, 
och definitioner av medborgarskap som där ”medborgare” har större likheter med 
”konsument” än någonsin tidigare. (Lowes 2004:71). Sammanfogandet av 
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entreprenörskaps diskursen med neoliberalism leder till att lokal och regional 
utveckling handlar om att kommuner och regioner konkurerar med varandra och 
därmed går det att säga att det råder en lokal neoliberal logik (Peck & Tickell 2002) 
som implementeras genom den partnerskap och nätverkspolitik som råder i 
governance.  När begrepp som entreprenörskap impregeneras av neoliberalism 
skapas en hegemonisk diskurs där politikskapande i allt högre utsträckning 
handlar om få policyskapare att förstå att deras jobb i första hand handlar om att 
skapa konkurrensfördelar för sin kommun eller region (Barclays 2002 citerad i 
Bristow 2005). 

Kingdon (1984) menar att policyentreprenörer kan vara offentliga aktörer som 
tjänstemän eller folkvalda politiker men de kan också vara privata aktörer som 
intressegrupper. Kingdon (2002) fokuserar på entreprenörens roll som den som tar 
chansen då ett policyfönster (policy window) öppnas. Detta sker vid extraordinära 
tillfällen vilka entreprenören utnyttjar för att placera sina frågor på agendan. 
Kingdon (2002) beskriver det som att entreprenören väntar på sin möjlighet att 
agera som skapas av faktorer över vilka entreprenören inte har någon kontroll. 
Dock pekar andra studier på att policyentreprenören kan ha mer kontroll över 
händelserna än att bara vänta på att ett policyfönster skall inträffa. Extrema 
händelser, kriser och institutioner i obalans är sådant som kan förutses och i viss 
mån skapas av entreprenören. (Sabatier & Weible 2007, Birkland 2008, Verduijn, 
Mejernik & Leroy, 2012).  

 
Allt vi behöver är en entreprenör? 

Jag menar att det är fler aspekter som förenar politiska- och policyentreprenörer än 
som skiljer dem åt. Deras mål beskrivs vara att påverka policy eller den praktiska 
politiken, detta gör de genom att många gånger agera på sätt som beskrivs som 
modiga, innovativa och risktagande. Deras ageranden beskrivs som strategiska och 
sker ofta i nätverk. De drar fördel av en befintlig situation eller skapar sina egna 
förutsättningar att lyckas. De beskrivs som aktörer som kan vänta på att 
policyfönster skall öppnas men även som aktörer som har resurser att skapa 
möjligheter för att agera.  En politisk  entreprenör agerar på någon sorts profit och 
är en effektiv strategi för att påverka strukturer. Påverkan kan göras genom direkt 
arbete på den politiska arenan som politiker eller tjänsteman alternativt genom 
indirekt arbete så som preferensskapande aktioner. 
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Jag menar också att vi måste diskutera vilka logiker det är som färdas med 
begreppet entreprenörer och entreprenörskap och vilken betydelse det har för vem 
som deltar i de politikskapande processerna. Det är också viktigt att studera på 
vilket sätt olika dimensioner av exkludering och inkludering sammanfaller med 
exempelvis kön, etnicitet, religion och sexuell läggning. Vi måste lyfta logikerna 
och diskutera vad de betyder, Newman (2013) menar att neoliberalism många 
gånger betraktas som given, som ett fenomen vi inte behöver diskutera. De 
beskrivs som ett globalt och globaliserande fenomen som rör sig på en annan nivå 
än det lokala och därmed inkorporerar det lokala och partikulära. Då det för givet 
tagna fokuseras och diskuteras kan politiskt- och policyentreprenörskap vara 
potentiella agenter som kan använda sig av strategier för ökad jämlikhet och ökat 
inflytande för traditionellt marginaliserade grupper.  
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CREATIVE SERENDIPITY: WHEN ART AND PUBLIC 
ENTREPRENEURSHIP REVITALIZE A DOWNTOWN 

Evangelia Petridou & Dimitri Ioannides 
 
 
Introduction 

“St Louis was vast and lonely… its derelict splendours, the huge 
ornate mansions of a vanished bourgeoisie, the useless skyscraper-
tall steel arch through which the citizenry surveyed the view of 
shabby warehouses and marshalling yards of the Illinois shore. 
The empty palaces beside the immense eternal river.  What an 
impressive image of the demise of capitalism” (Murdoch, 1976, p. 
13) 
 

Murdoch’s description of conditions in St Louis in the 1970s reflects what was 
happening at that time to many of the once-great American industrial cities. A 
number of factors, all of which favored suburban development, had already 
precipitated massive depopulation from these cities’ respective cores in the 
immediate aftermath of World War II. These included the GI bill and Federal 
Housing Authority loans, which for the first time in history had made private 
home-ownership for US citizens extremely attractive. Combined with the Urban 
Renewal Act of 1949, aimed at revitalizing decaying urban centers by acquiring 
blighted areas, clearing them, moving tenants elsewhere and giving the land over 
to private developers (Garvin, 2002; von Hoffman, 2000) not to mention legislation 
during the 1950s targeting the construction of interstate highways, these forces 
encouraged the (mostly white) middle class to seek out brand new properties, 
which were rapidly being built on the rural-urban fringe. Following the Civil 
Rights’ riots of the 1960s, US cities were plunged further into the worst period in 
their histories as for the most part the only residents left behind were the poor. To 
make matters worse by the 70s, widespread construction of suburban malls and 
office parks combined with the deindustrialization malaise that gripped advanced 
western economies meant that places like New York, Chicago, Philadelphia, 
Pittsburgh, Boston, and Saint Louis had entered a period of enormous turmoil 
(Beauregard 2006).  
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In retrospect Urban Renewal has been seen as one of the most misplaced 
federal policies of all time. What effectively began as an ambitious project to clean 
up inner cities had effectively transformed these into derelict wastelands 
presenting a multitude of social problems. Any vestiges of the cities’ history and 
aesthetics of a glorious past were all too often swept aside. To make matters worse, 
after 1974, Nixon’s (and later Reagan’s) New Federalism meant there was no easy 
way back for the American city given the dramatic loss in direct federal 
intervention in local government affairs. In reality, by the late 1970s American 
cities of all sizes were left alone to fend for themselves. 

 The only way to avoid bankruptcy was for places around the country to turn 
entrepreneurial in an attempt to find and consolidate their respective competitive 
advantages. In response, major cities like Chicago, San Francisco and the Bay Area, 
New York and others have seen a gradual restructuring of their economies and a 
shift from declining industries to more profitable and sustainable sectors such as 
high tech industries or finance. Alternatively (and/or concurrently), “cities are 
spending substantial economic and political capital in the pursuit of tourism and 
entertainment” partially by investing in a tourism/entertainment complex 
comprising sports stadia, festival malls, museums, performing arts centers, and 
convention centers (Judd, Winter, Barnes and Stern, 2003, p.51). In smaller cities, 
transformation has remained rather opaque. Some, such as Gatlinburg, TN or 
Branson, MO, have turned to tourism with varied success; some are still trying to 
attract smokestacks in enterprise zones or turn to service economy facilities in the 
name of job creation regardless of the jobs’ quality.  

A recent body of literature across disciplines such as Political Science, Urban 
and Regional Planning, Economic Geography, Sociology, Policy Studies and 
others, stresses the importance of creativity, creative people, culture and small 
community-based, grass-roots projects in the revitalization of downtowns and 
neighborhoods of cities. Although the vast majority of this literature has focused 
on major urban conurbations (see for example Florida 2002a, 2002b, 2005, 2007a, 
2007b, 2008; Jacobs 1961,1969; and Zukin 1989,1995), there is some work on rural 
counties in the U.S. (see, for example Mc Granahan and Wojan, 2007; Wojan, 
Lambert and McGranahan, 2007) and small cities (see, for example Burayidi, 2001).   

The question that arises is whether the process of revitalization of a mid-sized 
city downtown is similar to the process typical to a much larger metropolitan area. 
This paper is a case study of the Midwestern city of Springfield, MO. More 
specifically the paper focuses on the role of creativity in the revitalization of the 
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downtown areas of midsized cities. We take a two-pronged approach on creativity: 
first, we focus on artistic creativity and the role of culture and art-related grass 
roots initiatives, and second, we center on the creative role of public, quasi 
governmental and private sector actors using the burgeoning literature on political 
entrepreneurship. Finally, we develop a temporal/functional model of the 
revitalization process.  

Relevant literature is examined in the next section, followed by a brief 
description of the geography of the case study and the chosen methodology. We 
then offer an analysis of our findings, ending with concluding remarks and 
suggestions for further research.  

 
The role of creativity 

Though the idea of creative individuals and their influence in the late stage of 
capitalism is not new (see for example Brooks, 2000; Ray & Anderson, 2000), it has 
been Florida’s work on creativity, innovation and economic development that has 
sparked heated debates among both academics and practitioners. In the Rise of the 
Creative Class (2002) Florida explores the implications of widespread economic 
restructuring after the 1970s for urban regions and specifically the shift from 
Fordism to post-Fordism. In essence he articulates what this shift has meant in 
terms of human capital.      

Florida’s argument is that human creativity channeled into innovation results 
in economic growth and higher living standards. What is more, he states that 
geography matters a great deal and the factors that give one city a competitive 
advantage over another (e.g., Denver or Austin over Pittsburgh) are openness, 
cultural richness, a technological edge and the availability of quality-of-life 
amenities sought after by members of the creative class summed up in the 3 
essential Ts: Tolerance, Technology and Talent. Florida argues that globalization 
has enhanced mobilities to such an extent that individuals make residency choices 
based on the amenities and services an area has to offer, rather than blindly chase a 
job to the next city, which offers the employer a tax break at the expense of its 
residents (2007).  

Writing about creativity and place, Lloyd (2002, 2006), though reluctant to fully 
endorse Florida’s arguments, tells the story of artists working and living in 
recycled industrial building stock, who were the driving force behind Chicago’s 
Wicker Park neighborhood transformation from “a relatively obscure and 
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depopulated barrio into a celebrated center of hip urban culture” (2006, p.8).  These 
individuals are the “neo-bohemians” and though the term suggests continuity with 
their earlier iconic Parisian predecessors, three trends differentiate traditional and 
contemporary bohemia: 1) the displacement of older economic functions that has 
produced places for adaptive recycling; 2) the commodification of culture and its 
increasing importance, and 3) the changing occupational structure of the global 
city with a highly educated labor force of knowledge workers.  Essentially, Neo-
Bohemia (or the postmodern city) is the intersection of production and 
consumption of knowledge and culture. 

Creativity and its ties to socio-economic development have been met with 
skepticism partly because of the difficulty in measuring any relationship the two 
concepts may have in hard, quantitative terms. Despite this skepticism, there 
seems to be consensus concerning the following points: 

 
• As the artistic activity in an area increases, the quality of life in the 

community improves (Florida, 2002a & 2002b; Klamer, 1996; Lloyd, 
2006; Markusen 2006; Markusen and King, 2003; Markusen, Schrock & 
Cameron, 2006; Singer, 2004; Villani, 2004). 

• Artistic activity in a city assists in the recruitment and retention of 
top-rate employees (Florida, 2002a & 2007a; Markusen & King, 2003; 
Markusen, 2006). 

• Art is neither a byproduct of, nor a parasite to, a successful business 
economy.  Instead, art and artists are a component of the economy 
(Klamer, 1996; Markusen 2006; Markusen & King, 2003).   

 
These points are far from self evident to stakeholders taking part in urban 
governance; what is more, the public arrangements of artistic creativity do not 
happen in a vacuum. Indeed, we propose that when dynamic change happens in 
urban redevelopment, creativity in the private sector (here the artistic community) 
is be met at a serendipitous moment by creativity in the public sphere as well. 
Florida’s (2002) belief is that creativity is multidimensional. It includes 
“technological creativity (or invention), economic creativity (entrepreneurship) and 
artistic and cultural creativity, among others” (p.33). The political face of creativity 
in the context of urban governance is political entrepreneurship and it centers on 
the astuteness in making coalitions, matching solutions to problems in order to 
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reap the political benefits of a successful policy. In search of this creativity, we turn 
to the burgeoning literature of political entrepreneurship.  

Despite the nuances (and some contradictions) in this abundance of definitions 
of political entrepreneurs, these definitions share some fundamental premises. 
Following are the definitions we view as most meaningful because they represent a 
distillation of the tangle of definitions in the literature.   

First, political entrepreneurs are actors who operate in the public sphere—
whether they work for the public sector, a quasi governmental organization or an 
interest group—and whose actions result in dynamic change. Dynamic change is 
not necessarily fundamental change; rather it is articulated in a policy or way of 
governing which departs from established routines, an innovative policy or way of 
governing. Second, political entrepreneurs are alert enough to recognize 
opportunities that is, propitious moments to proffer solutions to perceived 
problems. The line between real and perceived problems can be rather blurry as 
political entrepreneurs have the ability to frame issues in such manner as to garner 
the most public support for them. In fact problems are not objectively identified 
through clear social conditions. Political entrepreneurs’ critical contribution to the 
policy making process is their ability to frame issues in such a way that the 
likelihood of building support for their goals is maximized.  

Third, political entrepreneurs must be embedded in the local socio-political 
fabric in order to have the ability to form a coalition, a team with which to pursue 
the solution to the problem. Political entrepreneurship is a decidedly social 
exercise rather than a solitary excursion. Fourth, political entrepreneurs are willing 
to invest personal and organizational resources at their disposal, such as time and 
contacts in order to reap the (political) benefits such as reelection or simply, 
because they find pleasure in engaging in policy making. Fifth, much like their 
private counterparts, political entrepreneurs are motivated by (usually political) 
profit (see for example: Meyani, 2009; Martin and Thomas, 2011; Mintrom, 2000; 
1997; Mintrom and Norman, 2009; Roberts and King, 1991; Sheingate, 2003; 
Schneider and Teske, 1992; Schneider, Teske and Mintrom, 1995).  

With this case study we aim to understand the role creativity plays in dynamic 
change. We show that dynamic change takes place when creativity in the private 
sector is met with creativity in the form of entrepreneurship in the public sphere. 
In the relatively flat hierarchy of public governance it would be rather naïve to 
assume that one group of stakeholders can initiate and implement change in a 
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vacuum. In the following section we examine the context of the case study and we 
justify our rationale for the methodology used.  

 
Geography of the study and methodology 

The objective of this study is to investigate the “creative milieu” (Landry, 2000 
p.133) in revitalized downtowns of American mid-sized cities through an in-depth 
case study of Springfield, Missouri. As with any ethnographic study, site selection 
speaks to its validity. Making generalizations from a single case study has its 
obvious limitations; however, conclusions drawn here can be seen as part of a 
larger body of research on mid-sized city downtowns as well as an attempt to test 
otherwise established concepts. Far from producing definitive answers, this study 
aims to function as an invitation for further research, with its conclusion serving as 
a heuristic to be further tested in other sites or used for policy making purposes.  

Where is Springfield? Located in Southwest Missouri, Springfield is the third 
largest city in the state after Saint Louis and Kansas City. According to 2010 data, 
its MSA has a population of just over 440,000, 159,498 of which live within the city.  
The current unemployment rate is 6.3 per cent with educational and health services 
being the largest employment in the area (Springfield Area Chamber of Commerce, 
2012 ). In 2008, half of the 23,000 children attending Springfield Public Schools (44.7 
per cent) qualified for free or reduced-priced lunches, up from 34.6 per cent a 
decade earlier (de Vera, 2008). Meanwhile, Springfield’s minority (non-white) 
population was just over 11 percent compared to just over 17 percent for the state 
of Missouri as a whole (Bureau of the Census, 2010).  

Springfield has enough idiosyncrasies to make it a locality enticing enough to 
examine.  On the one hand, it is far enough from larger cities to not be directed 
affected by their trends, but close enough to not be isolated. On the other hand, it is 
the largest municipality within a sizeable metropolitan area, which encompasses a 
substantial area of rural land and communities. Lastly, Springfield is markedly 
politically and religiously conservative and largely homogenous, thus not 
exhibiting Florida’s tenets of diversity and tolerance.  
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Fig. 1: Map of Missouri.  

Source: www.geology.com 
 

The downtown area of Springfield had been vibrant until the early seventies and it 
had a “big city feel” as there was retail and commercial activity in the area.  
However, the opening of the city’s regional shopping mall on its southern outskirts 
during the 1970s meant that by the late 1980s the downtown had been reduced into 
a space of extreme devastation. As one informant we spoke to put it, conjuring up 
desert images of desolation, “you could almost see the tumbleweed rolling down 
the sidewalk in the howling wind”. 

 
Methodology.  

The research strategy for this study is a single case study. The case study has been 
a common research strategy in disciplines such as psychology, geography, 
sociology political science, social work, business and even economics (Yin, 2003). 
The goal of this research was to investigate whether the concentration of creativity 

http://www.geology.com/�
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(manifested in the ability to create new forms and to synthesize; to recognize 
successful strategies and perhaps modifying them and applying them anew) 
within the spatial boundaries of the downtown area had an effect on its 
revitalization; to study the synergies among the artists and the public and private 
sectors that made the revitalization process possible by fleshing out their stories, 
and to examine the role of culture in this process. An additional objective of this 
study was to identify the kind of amenities mid-sized cities and specifically their 
downtowns have that can give them an edge in the competition for visitors and 
residents alike.   

Elite interviewing was used to gather information from institutional 
stakeholders, whereas the business owners and developers were identified 
through snowball sampling.  Most of the artists interviewed were the result of a 
mass e-mail sent by the director of the Springfield Regional Arts Council to all 
registered artists.  Those who chose to reply where interviewed.  Informants 
consisted of city officials, non-profit directors, quasi-governmental officials, 
university officials, faculty members, a conference organizer, private 
developers/realtors, small business owners and artists for a total of 61 persons.   

We sought to understand the perceptions which informants employ to give 
shape to their own private downtown as the place where their everyday realities 
unfold. To that end, we employed a thematic analysis of the transcribed 
interviews. The emphasis was on what was said that is, “the told” (Riessman, 2008, 
p.58), indeed the content of speech.  When analyzing the data from the 
conversations, specific attention was paid to themes such as: 

 
• livability and neighborliness with an urban feel 
• (the perception of) ‘grittiness’ 
• historical richness, a sense of connection to a remote past 
• safety, related to the consensus opinion that “Springfield is a good 

place to raise a child” 
• human scale or the ability to personally get involved in the public 

affairs and the success of the city 
 

Close attention was paid to the language used by the informants.  Text analysis 
yielded dominant themes through the repeated use of words and phrases such as 
cool, city feel, urban feel, exciting, bubbling, grassroots.  In summary, this project 
was an effort to capture the spirit of the place (Ford, 2003) by telling the story of 
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the people who took part in the process of transforming downtown Springfield 
from an empty, boring and uninviting place to a cool, inclusive and desirable 
urban core.  The following section proffers a detailed analysis of the data collected 
through the interviews. Its first part is a discussion summarizing the timeline the 
narratives revealed followed by a detailed analysis.  

 
Timeline. 

One of the main goals of this project was to examine whether mid-sized cities 
behave like larger metropolitan areas when it comes to the revival of their 
abandoned industrial core. The narratives of those involved in the downtown 
revitalization reveal a progressive continuum. There was not one single actor 
responsible for this revitalization, nor was there one single grand act (or any grand 
acts at all for that matter) which made it so. Instead, Springfield’s downtown 
revitalization has been a slow process, moving in stages, punctuated by anchoring 
events. Those events helped the process advance and sparked cooperation between 
stakeholders.  The artists wove the fabric of society; the public sector (including 
quasi-governmental organizations and non profits) made a cloak out of it; the 
private sector covered the city with it and sold the final product:  the city adorned 
with its amenities. The cloak image is found in Aristophanes’ Lysistrata 
(Henderson, 1987).  In lines 567-585, Lysistrata gives her famous “weaving” 
speech, detailing her plan to save Athens in the same way women weave fabric.  In 
order to save Athens from the quagmire of the Peloponnesian War, she suggests 
that all citizens cooperate in making a cloak for her.  In current terms, stakeholders 
have to cooperate in making a cloak for the city in order to save it from the 
quagmire of urban decline.   

Concomitant with this metaphor is a timeline putting downtown’s revival into 
perspective by detailing its journey through time and landmark events. The first 
stage is anchored in 1972 by the opening of the first artists’ cooperative in the city 
and in 1989 by the move of a leading architecture firm (Butler, Rosenbury & 
Partners) downtown and the opening of the first art gallery (Hyde Gallery).  The 
second stage stretches from 1990 to 1998. Underneath the apparent inertia of the 
concrete, the tide is changing. Adaptive recycling is a frequent occurrence in 
American urban cores nationwide but also in Springfield. The first successful 
downtown restaurant (Nonna’s) opens around 1991. The Vision 20/20 process (the 
city’ comprehensive development plan) begins in the early to mid-nineties and 
adopted by the city council in 1997 (City of Springfield, 1998). In terms of the 
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Grodach and Louikaitou-Sideris typology of local government strategies (2008), 
Springfield is engaging in the entrepreneurial approach, not necessarily by getting 
involved in the building of grand-scale facilities, but by essentially farming them 
out to non-profit organizations and charging them with enacting or facilitating 
cultural programs. The Urban Districts Alliance (UDA), a non-profit organization 
functioning as a liaison between the business community and the city, is formed in 
1997.  Finally, the inaugural First Friday Art Walk (which is basically a self-guided 
walking tour offered on the first Friday of each calendar month during which 
visitors stop by various downtown venues and are offered cheese and wine) opens 
in 1998 with four participating galleries. 

The third stage is denoted by the opening of a very successful independent 
coffee shop and an anchor location for the area (the Mudhouse) in January 1999, a 
venue that continues to function to this day. This stage is marked by an accelerated 
rhythm of business openings, buildings being rehabilitated, and various events 
(including street-level activities) taking place.  

Though this timeline is particular to Springfield, the broader context is hardly 
new and well documented when it comes to large cities and its neighborhoods.  
“People [move] to places you wouldn’t think of moving; first come the artists, then 
the coffee houses, then the bistros, that’s how it usually works”, said one 
informant. However, not enough literature exists investigating this anecdotal 
process in mid-sized cities from the angle of creative individuals taking the chance 
of moving into a rundown area and the point at which both local governance and 
the private sector react. Nor do we know enough about what the role of local 
governance and the private sector is in the whole process.  

The following section offers a discussion on stakeholder involvement in the 
revitalization process. 

 
Stakeholder narratives. 

The artists.  

The artists were the most active stakeholders in the first stage of the revitalization 
process, which can be described as follows. Missouri State University (then 
Southwest Missouri State) opens its gallery downtown.  The Springfield Regional 
Arts Council, a regional non-profit organization for the promotion of the arts in 
Southwest Missouri, is incorporated in 1978.  The first artists’ cooperative has been 
active since 1972; slowly more artists, mostly college students, are drawn to the 
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area for two main reasons.  First, the rents are low.  One artist told the story of 
having studio space in the second floor of a disused building downtown; since he 
was sharing the space with others, his rent was a little more than $30.00 a month.  
Secondly, in the words of another artist, “it was cool to have your professors 
critique your work at your downtown studio in an old, industrial building.”   

The material space becomes the symbol linking the aspiring artist with the 
archetypal image of the bohemian starving artist working in an immense space 
without such bourgeois luxuries as heat or perhaps running water. Images of 18th 
century Paris are enhanced by the absolute coolness of late-twentieth century New 
York; there the archetypal artist creates in a loft in the garment district and has to 
live through not tuberculosis, but the crime outside her door.   

Of course Springfield is nothing like Paris or New York; the city was quite 
small in the 1970s and 80s and crime had never been a serious problem in the area.  
However, the industrial spaces carried the perceived connection with an idealized 
past.  Having studio space downtown afforded a fantastical connection to another 
level:  the life and works of a working artist. The perception of grittiness only made 
the space even more appealing to young, aspiring artists.  

 
The public sector. 

The local government approach has been ’private sector led, city supported‘ as a 
city official put it. This meant that the city acted as a catalyst for private 
participation and enabled development. Indeed the city had a comprehensive plan 
including detailed plans for a 24-hour downtown entertainment district dating 
from the mid-nineties. It also built the infrastructure necessary, including roads, 
sidewalks, and street lights for private developers to rehabilitate old, industrial 
stock and for visitors and residents alike to feel safe. However, the City of 
Springfield was never in the business of owning and rehabilitating buildings with 
public funds; its attitude was entrepreneurial in the sense that it provided the 
private developers with incentives to fix existing building stock. It was the position 
of the city manager that the city could not afford to spend public dollars updating 
the buildings downtown so instead it provided solid support to the private 
developers in terms of tax credits, both federal and state in order to stimulate 
economic development downtown.  

The public sector was entrepreneurial in a political sense as well. Tom Finnie, 
the city manager of Springfield from 1990 until 2006 was instrumental in 
revitalizing the downtown especially in the second phase of the timeline above, 
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after signs of life had been noted in the downtown area.  Finnie was alert enough 
to recognize that the area was starting to stir to life. Finnie was able to form 
coalitions to further his vision of a revitalized city core.  Brian Fogle, a banker who 
specializes as non-profit executive recognized the value of the downtown and 
along with Tom Finnie and the planning department of the city started the process 
of drafting Vision 20/20—a thorough process involving citizen focus groups 
detailing the vision of Springfield by its residents.  Finnie was credited not only 
with being involved in the conceptual part of the process, but also with 
implementing the plan which came as a result. He was successful even in 
increasing the sales tax downtown and also exacting a special tax in downtown 
businesses in a city, which is located in a state that is decidedly inimical to raising 
(even consumer) taxes. The area is not without its problems—no developer has 
been willing to finance the rehabilitation of the biggest building at the square while 
commercial vacancy rate is not at desired levels yet. However, it is hard to imagine 
this project succeeding without the leadership and the political entrepreneurship of 
the city manager. He was consistently visible, making sure voters, public agencies 
and interest groups had a say in the ongoing revitalization of the core of the city.  

 
Non profit/volunteer sector.  

The Springfield Regional Arts Council has been conducting a sustained 
educational campaign geared toward the consumers as well as the producers of 
art.  The most successful of initiatives involving downtown and the arts and the 
one with the highest profile, is First Friday Art Walk. It is organized and handled 
by a group under the umbrella of the Arts Council. It has gone from a quarterly 
event with four members in 1998 to a monthly event of 25 venues and growing. 
Nowadays, thousands of people flock into the area visiting the galleries, eating 
dinner, shopping or having a drink.   

The event is a revenue source for business owners, but the general feeling 
among gallery owners and artists is quite different. They report that First Friday 
patrons socialize, enjoy the complementary wine and cheese and though they look 
at art, they do not necessarily buy it. Artists do not report good sales during the 
event. Regardless, all 19 business owners and 28 artists alike deem First Friday to 
be an extremely successful event and view it as a community-strengthening event 
rather than a revenue source.   

What really happens during First Friday is that the city is being sold as a 
desirable place to live. Even happenings that may be thought to have very little 
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economic utility, such as a Poetry Out Loud reading competition for kids act as 
selling points for the downtown and the entire city in general. As Lloyd (2006) 
suggests, local artists generate value, even though commonly they are not the ones 
reaping the financial benefits. Additionally and perhaps more importantly, Lloyd 
& Clark (2001), (see also Lloyd, 2006) make the argument that to attract the talent, 
that is, professionals with eclectic and sometimes contradicting tastes, the city has 
to function as an entertainment machine. As Grodach and Loukaitou-Sideris (2008) 
put it, “[a]s cities find themselves engulfed in inter-urban competition, they 
concentrate on developing a broad range of cultural activities to catalyze private 
development, increase consumption by residents and tourists, improve the city 
image, and enhance the local quality of life (p. 350). This is echoed by one 
downtown business person; he said that the revival of the area is a recruiting tool 
for his architecture company, as he has to compete for talent with cities like 
Chicago, St Louis, Kansas city.  He went on to say he hoped the energized profile 
of the downtown area would function as a recruiting tool for the universities in the 
area as well; an incentive not only for prospective students, but perhaps more 
importantly for faculty as well.  

 
The University.  

The city partnered with Missouri State University to create good working places 
downtown, offering jobs that can retain the talent coming out of the educational 
institutions. The outcome of that partnership was a nanotechnology center capable 
of enticing out-of-state companies that have the ability to offer well paying jobs. 
The Jordan Valley Innovation Center (JVIC) is housed in an old mill and houses 
university scientists and four companies. The center also has senior affiliates that 
are not housed in the building, but have the right to share in the resources for a fee. 
Companies associated with JVIC specialize in artificial intelligence, 
semiconductors, microelectronic and chemicals, electroactive polymer coatings and 
advance software design.  

Two things have made this center viable and competitive. First, Missouri State 
University does not have an aggressive intellectual properties policy, making a 
partnership with a commercial corporation attractive. By allowing the companies 
to keep intellectual property rights, these companies can move into production 
faster. The university can collect royalties at a later stage. Second, research 
undertaken at JVIC is defense related, so by nature it cannot be off-shored; a center 
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in the heartland of the country suddenly becomes attractive. The necessity for a 
new brand of industry and worker is echoed by nonprofit official who said that 

[c]ompanies are starting to realize, that, you know, we are going to have to be 
in place that is attractive to the creative class, and that is an exciting discussion if 
you are at the forefront of that. It is depressing if you are trying to recreate a town 
like we had in the 1950s and 60s and you try to get factories in, five free land, those 
economic incentives – that’s how we did economic development in the 1950s and 
60s, but that is not working so much anymore. In fact what you need to do is create 
a creative economy and market yourself.  

The research group at JVIC includes scientists from St Louis, Atlanta, Boston 
and Houston.  According to the same university official, it is a surprise how 
positive the reaction to the city has been:  “they were apprehensive at first, but for 
the most part people enjoy the community and what it has to offer—the downtown 
experience, the nightlife and the arts.”    

 
Overarching Threads Keeping the Fabric of Downtown Together.   

Several themes began to emerge regarding the synergies that make the area look 
and feel more alive. First, cooperation is the “buzzword in Springfield these days” 
as one nonprofit official put it. In fact, cooperation has been the buzzword for some 
time. The Vision 20/20 plan was the product of the cooperation of the local 
governance and the citizens; First Friday Art Walk is the result of galleries working 
together; the ballet, the symphony, the theater and visual artists all work together 
in the Creamery Building, where the Springfield Regional Arts Council is housed. 
They share space and even one utility vehicle among them. Some also believe that 
the common physical space results in greater inspiration and creativity. It is an 
almost intuitive idea that in a climate of scarce resources cooperation translates 
into efficiency. The consensus among informants is that this is not a wealthy city 
and “there is just not enough to go around”.   

Cooperation is common practice among downtown businesses as well.  
Businesses strive to make a profit. However, the majority of the business owners 
we spoke to had a passion for the area; most of them knew what the building they 
were occupying had been used for before and talked with enthusiasm about it; 
only for four of them having a business in another part of town (outside the 
downtown) was ever an option and three out of these four do not own a business 
downtown any longer (as of May, 2008).  The active involvement of the downtown 
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community in downtown affairs in combination with the de facto ambience of the 
built environment leads to a feeling of spatial attachment to the central city. When 
informants speak about their experience in the area, this feeling of attachment to 
the place is a concept that keeps coming up as very important to them.  Some are 
local people that had seen the area when it was dilapidated and were elated to take 
part in its revival; others are from somewhere else, some even from Europe, and 
they see downtown as the closest thing to a city of their past and thus have 
identified with it. As one business owner/artist puts it, “if we are not going to be in 
a big city, we want to be kind of near the city that we’re in. Pushing the limits, 
designing cool things, goes hand in hand with being in this area.”   

This feeling of spatial attachment encompasses fantastical and very subjective 
ideas of grit and coolness, the idea of the symbolic value of the material spaces, but 
it also includes the concepts of neighborliness, strong community through 
cooperation, and most importantly the almost tangible energy permeating 
downtown.  

The built environment, so much more than inert concrete, communicates 
historical value, aesthetics, beauty and the underpinning paradox of adaptive 
recycling. The fantastical connections with grit allude to an erstwhile era of urban 
decline in iconic downtowns of large cities. The symbolic value of the material 
space attracts a variety of professions; from artists, to web designers, to business 
owners who bring something new to Springfield. This includes the independent 
movie theater, and the Fair Trade shop as well as the glass blowing store, the 
arcade that is full of video games from the 1980s, the avant-garde furniture store 
and the foreign-owned restaurants. 

 
Conclusions 

The city of Springfield, Missouri presents an interesting case study of the mid-
sized downtown revitalization process. Coming back to one of the original 
questions in this paper, to what extent does the creative class thesis apply to mid-
sized cities, not exhibiting the degrees of talent, tolerance and technology of mega 
cities? What is the role of culture and the public sector? As a corollary of the 
increasingly intensifying inter-urban competition on one hand and 
deindustrialization on the other, cities of all sizes turn to the creation of cultural 
districts in order to enhance their competitive advantage. The new highly educated 
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workforce dubbed “creative class” by Richard Florida engages in the consumption 
but also in the production of such districts.  

Case study findings suggest that talent, technology and tolerance function in 
relative terms and do apply in the case of mid-sized cities. An additional pull 
factor of such places, as opposed to the intense urbanization and anonymity of 
mega cities, is a kind of spatial attachment and the sense that even one person can 
make a difference in the community. This in part explains the grassroots, bottom-
up nature of the process, which has taken place in three distinct waves, punctuated 
by anchor events. An important motor behind this process is the fantasies of 
bohemia the industrial buildings conjure up. They form a link to the city’s 
erstwhile past and fuel the production of culture into the future. 

The governance of the downtown district is a public-private structure 
functioning on the cooperation between governmental, quasi-governmental and 
volunteer organizations. The local government as such, has taken an 
entrepreneurial approach so far, enabling the rehabilitation of buildings without 
channeling any public funds on the built environment. As the downtown district 
matures and grows, it would be intriguing to see whether the attitude of the public 
sector remains the same. Furthermore, comparison with other mid-sized cities 
would be beneficial.  

Belying its recent past, downtown is an energetic place where cultural things 
happen. It is an inclusive place, a neighborhood of human scale and perhaps the 
city’s best selling point.  
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POLITISKT ENTREPRENÖRSKAP OCH AUTONOMI – FALLET 
ÅLAND 

Pär M. Olausson 
 
 

Inledning 

Regional autonomi eller självstyre har ofta studerats genom jämförelser mellan 
autonomier utan att kontrollgrupper inkluderats. Resultatet har blivit att kulturella 
skillnader mellan autonomin och övriga delar av landet visat sig utgöra en 
huvudförklaring till varför området uppnått autonomi (se Bernhardt 1981; Snyder 
1982; Lapidoth 1997; Safran 2002). Nyare studier har emellertid visat att kulturella 
skillnader ofta utgör en tillräcklig faktor för autonomi men inte nödvändig. Istället 
framstår andra faktorer, främst historiska strategiska faktorer som betydelsefulla 
förklaringar till varför vissa områden uppnått autonomi medan andra förblivit en 
integrerad del av nationalstaten (se Olausson 2007; Ackrén 2009).  

Syftet med detta kapitel är att fokusera på den politiske entreprenören och 
dennes roll kopplat till framväxten av autonomi på öar. Kapitlet kommer att 
fokusera på situationen på Åland och den process som ledde fram till den åländska 
autonomin 1921. 
 
Autonomi och öar 

I världen idag finns ett drygt 40-tal autonoma öar, öregioner eller arkipelager. 
Områden som åtnjuter någon form av autonomi eller självstyre – här definierat 
som  
 

” A defined geographical territory that, in relation to the majority 
of other sub-national territories, enjoys a special status including 
some legislative powers, within the state, but does not constitute a 
federal unit, or an independent state.” (Olausson 2007: 25) 

 
Studier visar också att det ofta är kombinationer av olika faktorer som förklarar 
varför visa områden uppnår autonomi, bl.a. visar sig det geografiska avståndet 
vara en viktig förklaring (Olausson 2007; Ackrén & Olausson 2008). Andra faktorer 
som bidrar till förklaringen av regional autonomi är förekomsten av regionala 
partier och separatistiska grupper (Ackrén 2009). Ser vi till de autonoma öarna i 
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världen anges att 76 % av de autonoma öarna har regionala partier medan 33 % av 
de icke-autonoma öarna inte har regionala partier. Studerar vi resultaten närmare 
visar det sig dock att regionala partier finns på Madeira 
(http://psdamadeira.no.sapo.pt/index.htm) och Rodrigues (Europa World Book 
2009: 3091). Resultatet för de autonoma öarna visa sålunda att drygt 80 % av öarna 
har regionala partier. Slutsatsen torde därför vara att regionala partier är viktiga 
för att uppnå regional autonomi eller självstyre. En analys av nödvändiga faktorer 
visar att regionala partier, tillsammans med strategisk betydelse, är signifikant på 
0.05-nivån, se tabell 1. 
 
Tabell 1. Nödvändiga faktorer för autonomi1

Variable 

 
N Cause 

>= Outcome 

Observed 

Proportion 
z p 

Avstånd 
Absence 7 0.18   

Presence 32 0.82 0.12 0.452 

Närhet till främmande land 
Absence 26 0.67   

Presence 13 0.33   

Folkmängd 
Absence 11 0.28   

Presence 28 0.72   

Kulturella skillnader 
Absence 5 0.13   

Presence 34 0.87 0.92 0.179 

Tidigare självstyre 
Absence 17 0.44   

Presence 22 0.56   

Strategisk betydelse 
Absence 2 0.05   

Presence 37 0.95 2.12 0.017* 

Konstitutionell förändring 
Absence 32 0.82 0.12 0.452 

Presence 7 0.18   

Naturresurser 
Absence 3 0.08   

Presence 36 0.92 1.72 0.043* 

Regionala partier 
Absence 3 0.08   

Presence 36 0.92 1.72 0.043* 
 

                                                           
1 Tabellen bygger på data från Olausson (2007). 
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Regionala partier är emellertid inget enhetligt begrepp eller fenomen. Ser vi till 
effekten av regionala partier i form av politisk styrka och inflytande tycks denna 
vara mest betydelsefull i i länder med hög grad av politisk decentralisering. 
Förklaringar till varför regionala partier finns i vissa regioner men inte i andra 
skiljer sig kraftigt åt. Valsystemet är en faktor som ofta lyfts fram. Regionala 
partierna är mer frekventa i proportionella system än i majoritetssystem. Regionala 
arenor är ytterligare en förklaring. Dessa kan bl.a. vara i form av regional 
representation i riksdagen och regionala förebilder, exempelvis såsom i Katalonien 
i Spanien. Det finns även ett samband mellan BNP och regionala parter, men detta 
kan gå åt båda hållen. Det finns en korrelation mellan såväl högre BNP i 
förhållande till resten av landet och förekomsten av regionala partier som lägre 
BNP och förekomsten av regionala partier. (Malmström 1998: 273 - 74) 

Utveckling i termer av ekonomisk tillväxt och modernisering verkar vara 
viktigt när det gäller stödet för etnisk mobilisering och därmed stödet till regionala 
och / eller etniska partier. Detta eftersom dessa processer ofta blir en tillgång för 
perifera etniska rörelser. (Jalili & Lipset 1992-1993: 596). Regionala partier är 
viktiga eftersom de visat sig kunna påverka den politiska stabiliteten samtidigt 
som de uppmuntrar etniska konflikter och secessionism. Brancati (2007) menar att 
den främsta orsaken till att de alls existerar är de nationella partiernas oförmåga att 
hantera de regionala intressena och problemen (2007: 135). Effekten och styrkan av 
de regionala partierna är mest betydande i länder med hög grad av politisk 
decentralisering. Det torde därför viktigt för beslutsfattare att vara medveten om 
de konsekvenser som regionala parter har i fråga om skåp instabilitet, etniska 
konflikter och secessionism (s. 158). 

Det har ovan visats att regionala partier är viktiga aktörer när det gäller 
regional defragmentering, secessionism och därmed även autonomi. En analys av 
materialet kring de 73 öar som inkluderades i den globala studien av öars 
autonomi (Olausson 2007) ser vi att tillsammans med de faktorer som tidigare visat 
sig betydelsefulla i form av kulturell skillnad, historisk och strategisk betydelse och 
geografiskt avstånd torde vi ha identifierat de faktorer som kan sägas vara mest 
betydelsefulla för förekomsten av regional autonomi. Gemensamt för samtliga 
dessa faktorer är emellertid att de inte skapar autonomin per se. Tar vi regionala 
partier som exempel finns sådana även på icke-autonoma öar vilket gör att det 
torde finnas andra förklaringar som förklarar skillnaden mellan autonomier och 
icke-autonomier. Detsamma gäller för samtliga övriga förklaringsfaktorer som 
lyfts fram.  
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I varje politisk handling och varje politisk rörelse finns det människor som tror 
på en sak och som är villiga att leda kampen för den saken. Lane och Ersson (1994: 
173) hävdar att både människor och institutioner har betydelse, men på olika sätt. 
Lennart Lundqvist (1993: 159) hävdar att man inte kan studera strukturen utan att 
även studera aktörer och vice versa. Det kan liknas vid den gamla frågan om 
hönan och ägget? Aktörer i detta sammanhang kan definieras både som enskilda 
aktörer såväl som individer som sluter sig samman i ett politiskt parti eller politisk 
rörelse. 

Politiskt entreprenörskap och betydelsen av enskilda aktörer har inte 
analyserats i någon av de senaste studierna av autonomi. Enskilda aktörer 
handlingar är viktiga dels eftersom deras handlingar reproducerar eller omvandlar 
samhället och dess organisationer, dels eftersom själva samhället består av sociala 
relationer. Relationen mellan aktörer och strukturer lider, trots detta, av bristen på 
en självklar begreppsbildning. Detta har resulterat i ett antal olika uppfattningar 
inom statsvetenskapens olika sub-discipliner.  I deras studie av politiska ledare och 
förvaltningen av territoriella tvister, avslutar Chiozza & Choi (2003) med att att 
även om typen av ledare har betydelse kan det inte förbli en allomfattande 
kategori i empiriska studier på grund av dess mångfacetterade karaktär. 

Ser vi till regionala och lokala partier betonar Gissur Erlingsson (2005) vikten 
av individer när han förklarar förekomsten av lokala politiska partier i Sverige. 
Erlingsson visar att lokala parter bildas när en person eller en grupp av personer 
ställer krav i en specifik fråga, som en majoritet inom partiet inte delar. När 
personen eller gruppen av personer inte får gehör för sina krav leder detta till ilska 
eller vrede och istället för att avgå bildar de ett nytt parti. Men eftersom det 
knappast är sannolikt att människor har blivit argare och mer frustrerad, kan det 
accelererande antal parter som bildas i Sverige inte förklaras av denna modell. 
Istället är de viktigaste faktorerna diffusion genom imitationsmekanismer och 
push-faktorer i form av minskad interndemokrati och pull-faktorer i form av en ny 
marknad med lyckade partientreprenörer. (2005: 243-48) Erlingsson definierar de 
individer som bildar nya partier som partientreprenörer eller politiska 
entreprenörer. Entreprenörer eftersom det handlar om personer som tar tillfället i 
akt och är villiga att ta de risker som kan vara förknippade med detta. Detta torde 
sålunda betyda att politiska entreprenörer även spelat en stor betydelse när det 
gäller den process som resulterat i regional autonomi. Låt oss därför stanna kvar 
vid begreppet politisk entreprenör. 
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Entreprenörskap är ofta förbunden med företagande och med den ekonomiska 
sektorn. Ostrom (2005) definierar entreprenörskap som en särskild form av 
ledarskap inriktad på problemlösning i syfte att finna en effektiv lösning i redan 
befintliga processer. Ostrom hävdar att för att producera kollektiva nyttigheter på 
ett mer effektivt sätt, måste den offentliga sektorn öppna upp för entreprenörskap 
och innovation på alla nivåer i samhället (2005:1). Samhällsentreprenörer är, för att 
citera Schneider, Teske & Mintrom (1995: 5) ledare som ”perceive opportunities for 
political and policy change, they advocate innovative ideas, and they transform 
political arenas (or “markets”)”. De är “agents of change in what they call local 
market for public goods.” Samhällsentreprenören både griper möjligheterna till 
förändring, ofta efterfrågade av medborgarnas krav, men de skapar också nya 
möjligheter och mobiliserar stöd för sin vision (1995: 222). De måste kunna 
upptäcka och utforma möjligheter eller ouppfyllda behov, men de måste också ha 
förmågan att känna igen och upptäcka möjliga metoder för detta (1995: 42-43).  

Det finns olika typer av samhällsentreprenörer som beskrivs i litteraturen. 
Samhällsentreprenörer agerar i olika delar av den offentliga sektorn, alltifrån 
policy entreprenörer till politiska entreprenörer, allt beroende av inom vilken 
sektor de verkar. Policy entreprenörer är personer som ”initiate dynamic policy 
change” (Mintrom 1997: 739). Kingdon (1995) definierar dem som förkämpar för 
förslag eller för framträdande av en idé (sid. 122). Dessa är personer som är villiga 
att ”invest their resources in return for future policies they favour” (sid. 204).  

De politiska entreprenörerna beskrivs ofta som personer som formar den 
politiska debatten, som är en källa till innovationer, och som konsoliderar 
innovationer och gör dem till varaktiga förändringar (Shinegate 2003: 188). 
Begreppet politisk entreprenörskap introducerades första gången av Robert Dahl. I 
Who Governs beskriver han en politisk entreprenör som “A leader who knows 
how to use his resources to the maximum and … is not so much the agents of 
others as others are his agents” (Dahl 1961: 6). Det finns ingen entydig definition 
av begreppet politiskt entreprenörskap. Schneider & Teske (1992) definierar en 
politisk entreprenör som ”individuals who change the direction and flow of 
politics” (sid. 737). Holcombe (2002) menar att “[political] entrepreneurship occurs 
when individuals observes and acts on a political profit opportunity” (s. 143). 
Shinegate definierar entreprenörskap i en politiskt kontext som “individuals 
whose creative acts have transformative effects on politics, policies, or institutions” 
(Shinegate 2003: 185).  
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Den politiska entreprenör är någon som agerar innovativt om politiska frågor, 
men han måste också få förtroende och legitimitet från väljarna för att bli 
framgångsrik (Schneider & Teske med Mintrom, 1995: 164). Nyhlén (2013) och von 
Bergmann-Winberg (2010) skiljer mellan politiska entreprenörer och 
entreprenöriella politiker. De senare är ofta politiker i ledande ställning som i 
kombination med politiskt ansvar leder samhället mot innovativa lösningar.,  

Hysing & Olsson (2012) skiljer mellan en entreprenör och en aktivist. Även om 
det finns många likheter mellan de två så finns det också centrala skillnader. 
Medan karaktäriseras av idealism och engagemang medan entreprenören inte 
nödvändigtvis behöver vara engagerad i den aktuella frågan eller problemet (2012: 
123). Aktivisten präglas av personligt engagemang och kreativitet och har 
betydande inflytande vid implementeringen (2012: 125). När det gäller 
legitimiteten grundar sig denna för entreprenören främst genom sin 
problemlösningsförmåga. Detta tar sig främst uttryck i att uppmärksamma 
problem, finna lösningar på dessa problem och driva upp problemen på den 
politiska agendan. Aktivistens legitimitet grundar sig främst i att hon eller han ses 
som en företrädare för viktiga värden i samhället, värden som annars riskerar att 
hamna i bakgrunden (2012: 136). Hysing & Olsson fokuserar på tjänstemän i 
politiken men deras teorier kring aktivister och entreprenörer torde kunna 
överföras även till den rörelse som ledde fram till autonomi för de nordiska 
öregionerna. 

En politisk entreprenör är intresserad av att ta en aktiv del i den politiska 
utvecklingen i det samhälle hon eller han är verksam inom och ofta inte bara för att 
ta en aktiv del, men också för att leda den politiska utvecklingen. Strävan efter 
autonomi eller självbestämmande skulle kräva ett engagemang från enskilda och 
kan därför vara en strävan som skulle locka en politisk entreprenör. I själva verket 
skulle den process som leder till regional autonomi sannolikt involvera alla de 
olika typer av samhällsentreprenörskap som identifierats i litteraturen. 
Inledningsvis skulle dock förslagen om autonomi ha setts som en innovation och 
skulle förmodligen varit en något kontroversiell idé. 

 I en modell beskriver Schneider & Teske med Mintrom politiskt 
entreprenörskap som ett kontinuum från arbitrage via ledarskap till innovationer. 
Till skillnad från policy entreprenörer är politiska entreprenörer intresserade av 
hela det politiska systemet som han eller hon verkar i. Inledningsvis måste en 
politisk entreprenör därför betraktas som den viktigaste formen av offentligt 
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entreprenörskap i all politisk utvecklingsprocess, inte minst den som leder till 
regionalt självstyre. 

Schneider & Teske med Mintrom identifierar tre olika typer av entreprenöriella 
typer eller beteende och beskriver dem genom ett kontinuum från arbitrage, via 
ledning till innovationer (se figur 1). 

Samhällsentreprenörer fokuserade på arbitrage och anpassning lånar ofta 
gamla idéer från andra organisationer och politikområden, men de tar sällan 
onödiga risker. Denna typ av politiska entreprenörer beskrivs därför ofta som 
politiska generalister eftersom de tar stort intresse i områden utanför den egna 
organisationen eller politikområde och genomföra idéerna i sitt eget 
politikområde. Samhällsentreprenörer med fokus på ledarskap strävar inte efter en 
lika radikal förändring som innovatörer gör, men de kan ändå omvandla och 
förändra marknader och / eller organisationer. När det gäller ledarskap, måste 
denna typ av entreprenör behärska både kompetenser inom både retorik och 
ledning. Slutligen, samhällsentreprenörer inriktade på innovationer. Dessa 
entreprenörer producerar den mest radikala förändringen men de tar också den 
högsta risken. En innovation kan innebära en radikal förändring av de 
institutionella arrangemang där entreprenören är verksam (Schneider & Teske 
med Mintrom, 1995: 44-49). 
 
Figur 1. Entreprenöriella typer/beteenden 

Källa: Schneider, Teske & Mintrom (1995: 44)  
 

Låt oss applicera kontinuumet på en åländsk kontext för att se om det går att 
identifiera olika aktörers roll i den process som ledde fram till den åländska 
autonomin 1921. 

 
Åland 

Åland var fram till början av 1809 en integrerad del av Konungariket Sverige 
(Lindh 1990: 19-21). I freden i Fredrikshamn 1809, som följde på den ryska segern i 
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Svensk-ryska kriget 1808-1809, förlorade Sverige efter mer än 600 år Finland och 
Åland till Ryssland. Åland och Finland blev en del av det ryska imperiet och 
Finland blev ett autonomt storfurstendöme inom det Ryska riket. Åland spelade en 
viktig roll för kontrollen över Bottniska viken och norra Östersjön och även för 
försvaret av den ryska huvudstaden, St Petersburg. Som en följd av Krimkriget år 
1856 och för att förhindra rysk hegemoni över handeln i regionen, blev Åland 
demilitariserat och neutraliserat 1856.  

När Finland blev självständigt år 1917, strävade Åland att återförenas med 
Sverige. Den sk. Ålandsrörelsen kom att spela en stor roll i denna process ( se 
Salminen 1979; Isaksson 1988). Efter ett hemligt möte ägde i augusti 1917 på 
Strömsvik i Finström på initiativ av Carl Björkman och Johannes Eriksson. Ett 
resultat av mötet, utsågs en deputation bestående av Julius Sundblom, Carl 
Björkman, Johannes Eriksson och Gösta Lindeman. Uppgiften för deputationen var 
att förmedla ett hemligt budskap till de svenska myndigheterna innehållande en 
begäran från ålänningarna om att få återförenas med Sverige. Deputationen 
misslyckades emellertid, dels pga att Sundblom valde att avstå, dels pga dåligt 
väder. 

Ålandsfrågan hade hittills varit en hemlig rörelse, men i en artikel under 
rubriken ”Sanningen” i tidningen Åland den 5 december 1917 träder Björkman 
fram och varnar för effekterna av en förfinskning av öarna och om saknaden som 
uppstått efter skilsmässan från Sverige 1809. Ålandsrörelsen menade att öarnas 
återförening med Sverige var en okomplicerad process.(Isaksson (1988: 86-90)  

Efter den finska självständighetsförklaringen i december 1917 utsågs Hjalmar 
von Bonsdorff till militärguvernör och tf. landshövding för Åland. Ålandsrörelsen 
hamnade snart i konflikt med von Bonsdorff och ålänningarna bildade snart ett 
eget landsting, trots hotelser från landshövdingen. Björkman valdes som 
ordförande och Johannes Eriksson som vice ordförande för landstinget. (Isaksson 
(1988: 108-120) 

Alltmer framkristalliserades nu ett triumvirat i ledningen för Ålandsrörelsen 
bestående av Björkman, Eriksson och Sundblom. Dessa tre kom under ett par 
decennium prägla hela Ålandsrörelsen och därmed styret av Åland. (Salminen 
1979: 118-123, Isaksson 1988: 139-150, Eriksson 1961: 54-55, Isaksson 1988: 116-117). 
Deras arbete för en återförening ledde 1920 fram till att Björkman och Sundblom 
greps och sattes i häkte i Åbo. Eriksson greps i sin frånvaro eftersom han vid den 
tiden var i Stockholm. I september dömde Åbo hovrätt de tre för högförräderi men 
efter internationella påtryckningar upphävde Högsta domstolen domen (Salminen 
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1979: 118-123; Isaksson 1988: 139-150; Eriksson 1961: 54-55) För att undvika en 
öppen konflikt mellan Finland och Sverige, beslutades att lösa Ålandsfrågan inom 
ramen för det nybildade Nationernas Förbund. År 1921 beslutade NF att öarna 
skulle förbli under finsk överhöghet, men åtnjuta autonomi för att skydda det 
svenska språket och kulturen på öarna (Fagerlund 1993: 13-27). 

 Under denna process framstår Carl Björkman som den otåliga främjare av en 
återförening med Sverige, detta trots att han var född i Åbo och inte flyttade till 
öarna förrän 1903 och då som länsman och representant för de rysk-finska 
myndigheterna. Björkmans ryssfobi växte under första världskriget tillsammans 
med sin rädsla för den förfinskning av öarna han befarade om Finland skulle 
lyckas i sina strävanden mot självständighet (Isaksson 1988: 60-68, 86-90). 
Sundblom beskrivs som mer måttlig och till en början intar han en försiktig eller 
till och med negativ inställning till Ålandsrörelsen, hänvisande till sin roll som 
ledamot i Finlands riksdag. Även här kom rädslan för en förfinskning av öarna att 
bidra till att Sundblom snart ansluter sig till rörelsen. Såsom ledamot av den finska 
riksdagen och chefredaktör för den lokala tidningen blir han snart en av rörelsens 
ledare, men en mer moderat ledare jämfört med Björkman. Detta manifesteras bl.a. 
i olika konflikter mellan de två (Salminen 1979: 56, 189; Isaksson 1988 :. 238-239) 
Johannes Eriksson delar samma skepsis mot ryssarna och samma rädsla för en 
förfinskning av öarna som Björkman och tillsammans med Björkman arrangerar 
han mötet i Finström 1917. Eriksson framstår som den mest pragmatiske av de tre 
ledarna och spelar ofta rollen som medlare mellan Björkman och Sundblom 
(Eriksson 1961:19-25; Isaksson 1988: 75-81; Salminen 1979: 50-56). 

 
 
Politiska entreprenörer och autonomi 

Ålandsrörelsen strävade efter en återförening med Sverige. På att sätt måste därför 
resultatet av rörelsens arbete ses som ett misslyckande, ett misslyckande som i  
våra dagar måhända kan ses som ett lyckat utfall. Under processen kan flera 
politiska entreprenörer identifieras. De tre främsta torde vara Björkman, Eriksson 
och Sundblom. Även om de alla tre kan karaktäriseras som politiska entreprenörer 
eller entreprenöriella politiker väljer de att handla på olika sätt. I alla tre fallen kan 
det argumenteras för att de måste placeras i den högra delen av Schneider, Teske, 
Mintrom kontinuum. De entreprenöriella handlingarna är tydligt innovativa och 
kan därför också ifrågasättas av allmänheten. Samtidigt har samtliga tre innehaft 
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offentliga ämbeten vilket torde visa att de alla tre hade ledaregenskaper och 
lyckades även få allmänhetens stöd för sina mål. Det går emellertid även att 
argumentera för att de tre intar olika positioner utifrån Schneider, Teske, Mintroms 
kontinuum. Björkman framstår som den otålige innovatören, Sundblom som 
ledargestalten och Eriksson som medlaren mellan de två. Måhända finns nyckeln 
till framgång just i de tre ledarnas olika roller vilket gör att de kompletterar 
varandra istället för att konkurrera med varandra. 

Frågan är dock om det går att argumentera för att de tre är politiska 
entreprenörer. Hysing & Olsson (2012) väljer att skilja mellan en entreprenör och 
en aktivist. Även om det finns många likheter mellan de två så finns det också 
centrala skillnader. Medan karaktäriseras av idealism och engagemang medan 
entreprenören inte nödvändigtvis behöver vara engagerad i den aktuella frågan 
eller problemet (2012: 123). Aktivisten präglas av personligt engagemang och 
kreativitet och har betydande inflytande vid implementeringen (2012: 125). När det 
gäller legitimiteten grundar sig denna för entreprenören främst genom sin 
problemlösningsförmåga. Detta tar sig främst uttryck i att uppmärksamma 
problem, finna lösningar på dessa problem och driva upp problemen på den 
politiska agendan. Aktivistens legitimitet grundar sig främst i att hon eller han ses 
som en företrädare för viktiga värden i samhället, värden som annars riskerar att 
hamna i bakgrunden (2012: 136). Hysing & Olsson fokuserar på tjänstemän i 
politiken men deras teorier kring aktivister och entreprenörer torde kunna 
överföras även till den rörelse som ledde fram till autonomi. Utifrån författarnas 
resonemang skulle Björkman, Eriksson och Sundblom även kunna karaktäriseras 
som politiska aktivister och inte entreprenörer. För att ytterligare belysa denna 
fråga, men även för att kunna identifiera olika typer av agerande från de politiska 
entreprenörerna eller aktivisterna krävs ett större urval av öar, inkluderande även 
icke-autonoma öar. En naturlig fortsättning på denna studie torde därför vara en 
vidare undersökning av de nordiska öarna för att därigenom kunna identifiera om 
resultaten från studien av Åland håller även i en vidare nordisk kontext samt för 
att undersöka vilken typ av entreprenör och/eller aktivist som är av betydelse i den 
process som leder fram till regional autonomi för öar.  
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LOKALA OCH REGIONALA SKOLMARKNADER. DEN SVENSKA 
SKOLAN EFTER 1980- OCH 1990-TALETS 
REFORMFÖRÄNDRINGAR 

Jon Nyhlén 
 
 

Inledning  

Sedan slutet av 1980-talet och början av 1990-talet har den svenska skolan 
genomgått en rad förändringar. I fokus för reformförändringarna har ökad 
valfrihet, kommunalisering, målstyrning och etableringsmöjligheter för fristående 
skolor stått . Syftet med detta kapitel är att beskriva skolsystemets utveckling 
genom de omregleringar som skolsystemet genomgått samt några av 
konsekvenserna.   De konsekvenser som särskilt kommer att fokuseras är det 
ökade fokus på kvalitetsstyrning som reformförändringarna gett upphov till samt 
de marknadsorienterade etableringsstrategier som friskolorna använder sig av när 
de väljer var de ska etablera sig.  

I mitten av 1970-talet kom den så kallade ”SIA-utredningen, ”Skolans 
arbetsmiljö (SOU 1974:53), vars slutsats var att den svenska skolan var allt för 
centralstyrd. Det innebar att den skulle få stora svårigheter att möta de problem 
som skolans inre organisation brottades med. Detta var början på en rad 
förändringar som innebar att makt flyttades från central till lokal nivå. De stora 
förändringarna kom dock i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet. De 
innebar en förskjutning av makten kring hur skolverksamheten skulle organiseras, 
från central till kommunal nivå. Syftet med kommunaliseringen av skolan var att 
öka lärarnas, elevernas och föräldrarnas inflytande över skolan. Statsvetarna 
Anders Lidström och Christine Hudson (1995) menar att förändringarna var så 
pass stora att det går att tala om en förändrad karaktär av skolväsendet. Att 
systemet kunde bli så centraliserat till en början beror på att det blev nödvändigt 
att centralisera skoladministrationen för att kunna förverkliga reformen med ett 
massutbildningssystem. I detta system var utrymmet för fristående skolor mycket 
begränsat (Lidström & Hudson, 1995: 11, prop. 1989/90:41). Förändringarna är 
resultatet av tidigare omstruktureringar och har inneburit att skolan har ändrat 
skepnad genom historien, både när det gäller innehåll och organisering. Det 
centrala för organiseringen har varit vilken huvudman skolan ska ha och hur stora 
de lokala variationerna ska vara. Den svenska skolan har gått från att vara en 
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fragmenterad skola med många huvudmän, via en mer sammanhållen statlig skola 
och vidare till dagens skola, som återigen har flera huvudmän och är mer 
heterogen än sin föregångare.  

De förändringar som det svenska skolsystemet genomgått  under senare år kan 
härledas till reformförändringar vilka går under beteckningen som New Public 
Management (NPM). Central i NPM är decentralisering, konkurrens, övergång 
från regelstyrning till mål- och resultatstyrning samt ökat fokus på 
kvalitetskontroll.(Montin 1997; Almqvist 2006; Eymeri-Douzans and Pierre 2011; 
Pollitt and Bouckaert 2004) Idéerna till dessa reformer är hämtade från näringslivet 
där företagets sätt att organisera och styra sin organisation är förebilden. Detta 
kommer att illustreras i slutet av kapitlet med en genomgång av de strategier som 
friskolorna använder när de väljer var de ska etablera sig. Först kommer dock en 
genomgång av skolsystemets förändringar med fokus på de reformer skolan 
genomgått från 1970-talet och framåt.  

 
Från regelstyrning till målstyrning 

Från 1940 fram till 1975 sker en del gradvisa förändringar. Den obligatoriska 
skolan blir bland annat en nioårig grundskola (prop. 1962:54) och reformerades 
första gången 1970. Inriktningen på den första reformeringsvågen var att förändra 
skolan till ett mer sammanhållet utbildningssystem där systemets olika delar var 
bättre sammankopplade. Utbildningssystemet blev också mer differentierat och 
specialiserat genom att ju högre upp eleven kom i utbildningshierarkin, desto mer 
inriktades utbildningen mot arbetsmarknadens krav, (Lindensjö & Lundgren, 
1986:17). 

Kravet på en mer decentraliserad och lokalt uppbyggd skola restes tidigt. 
Samtidigt med centraliseringsutvecklingen fanns det tendenser som pekade i 
motsatt riktning. I allmänhet förespråkade de skolutredningar som gjordes under 
1900-talet en decentralisering av skolväsendet. I en proposition från 1955 fick 
enhetsskolan en ledning med ökat lokalt inflytande. En politiskt sammansatt 
skolstyrelse skulle inrättas i varje kommun och ha max tolv ledamöter. En 
tjänsteman, skolchefen, knöts till skolstyrelserna. Den andra vågen av reformer 
inleddes på allvar med den så kallade ”SIA-utredningen” (SOU 1974:53). Den 
skulle undersöka skolans inre arbete och komma med förslag till förändringar. 
Utredningens slutsatser var att det krävdes decentralisering för genomföra olika 
förändringar och förbättra skolans arbetsmiljö, samt att mer av ansvaret och 
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befogenheterna för verksamheten borde flyttas över till lokal nivå (SOU 1974:53). 
Efter utredningen följde en ny läroplan, Lgr 80, som ålägger varje skola att 
fastställa en lokal arbetsplan med utgångspunkt i läroplanens riktlinjer (Lgr 80). 
Det är en stor skillnad mot tidigare läroplaner eftersom den centrala läroplanen 
förutsätts utforma skolans arbete. Den nya läroplanen anpassades också efter 
riktlinjerna i SIA-utredningen.  

Utvecklingen ledde till en skola som kännetecknades av målstyrning, snarare 
än av regelstyrning. Det senare innebär att skolans verksamhet styrs genom regler 
för resursanvändning. Det förra innebär att styrningen av skolan sker genom 
preciserade mål, medan medlen för att nå dem lämnas öppna. Genom 
förändringen ville beslutsfattarna öka det lokala inflytandet och ge mer makt till 
skolans personal eftersom man ansåg att de kände till verksamheten bäst, visste 
vilka behov som fanns och hade den bästa kunskapen om hur resurserna bäst 
skulle användas. En orsak till utvecklingen var att SIA-utredningen pekade på att 
ca 40 procent av eleverna någon gång under sin skolgång kommit i kontakt med 
specialundervisning. Resurserna fördelades proportionellt till skolan, men 
problemen i skolan var inte alls proportionellt fördelade. Utredningen föreslog att 
skolan skulle närma sig det lokala samhället och att det lokala skolväsendet skulle 
ges större frihet att använda resurserna. För att kunna fördela resurserna och 
kontrollera hur de användes, krävdes problemanalyser och utvärderingar 
(Lindensjö & Lundgren, 1986:22-25). Detta kan ses som det första embryot till 
målstyrning som sedan kom att bli det nya sättet att styra skolan.  

Målstyrningen fick sitt egentliga genomslag under första delen av 1990-talet då 
den stora övergången från ett regelstyrt resursfördelningssystem till ett resultat- 
och målstyrt system genomfördes i utbildningsväsendet. I det senare systemet 
anger de statliga styrdokumenten (bland annat skollag, läroplan, kursplan och 
andra skolförordningar) målen för verksamheten, medan huvudmännen 
bestämmer hur målen ska uppnås. Det här resursfördelningssystemet ställer dock 
högra krav på uppföljning och utvärdering. Enligt 
gymnasieentreprenadsutredningen (SOU 2006:1) har diskussionerna gått varma 
det senaste decenniet om vilka metoder som är rätt när det gäller utvärderingar. 
Regeringen framhåller i sin utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i skolväsendet att 
arbetet med utvärdering måste utvecklas och att det krävs en nationell tillsyn och 
utveckling av det lokala kvalitetsarbetet (rskr. 2001/02:188). Det bör dock påpekas 
att det är kommunerna som ansvarar för att de centralt uppställda målen uppnås 
och efterföljs, vilket innebär att kvalitetsarbetet i skolan är ett kommunalt ansvar. 
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Resursfördelning och kvalitet kan ses som två huvudskäl till varför statsmakterna 
har velat reformera den svenska skolan. En anledning är också att öka valfriheten, 
det vill säga att öka möjligheten för föräldrar och elever att välja skola. I och med 
en proposition från 1989 fick eleverna rätt att välja skola, med några förbehåll. 
Valfriheten skulle tillgodoses så långt det var möjligt, både praktiskt och 
ekonomiskt, och kommunen skulle fortfarande avgöra hur valet av skola skulle ske 
(prop. 1988/89:4). 

År 1992 kom den så kallade ”friskolereformen” (prop. 1991/92:95) som 
stimulerade valfriheten i skolan betydligt genom den utökade möjligheten att 
starta fristående grundskolor. Reformen möjliggjordes främst genom införandet av 
ett generöst system för finansiering. Propositionen gav de fristående skolorna 
”förutsättningar att verka på i stort sett samma villkor som de kommunala 
skolorna” (prop. 1991/92:95). Kommunerna skulle stå för finansieringen genom att 
skolorna ansökte hos dåvarande Skolverket om att bli berättigade till kommunalt 
bidrag. Året efter infördes ett liknande system för gymnasieskolan (prop. 
1992:93:230. En förutsättning för att reformerna skulle kunna genomföras var att 
ansvaret för skolan decentraliserades, vilket skedde genom kommunaliseringen av 
skolan (Pierre m.fl., 2007:9). 

 
Kommunaliseringen av skolan 

En stor del av den tidigare reformeringen av skolan innebar att ansvaret 
centraliserades för att man skulle kunna säkra kvaliteten i skolan. Efter SIA-
utredningen och förändringarna i läroplanen under 1980-talet, reses i slutet av 
1980-talet och början av 1990-talet bland annat krav på förändringar som i grunden 
handlade om ökat lokalt ansvar och inflytande. Det första steget mot att fullt ut 
kommunalisera skolan tas i och med propositionen 1989/90:41. I den uttrycker 
regeringen att det dubbla huvudmannaskapet för skolan måste ersättas av ett 
samlat kommunalt ansvar för skolans personal om mål- och resultatstyrning ska 
kunna etableras fullt ut (prop. 1989/90:41), Ett renodlat kommunalt ansvar för 
skolans personal innebär att kommunerna ansvarar för frågor som löne- och 
anställningsvillkor. I propositionen står det också att kommunerna upplevde det 
delade arbetsgivaransvaret som ett direkt hinder för deras möjligheter att föra en 
samlad personalpolitik, samt att det innebar att vare sig stat eller kommun fullt ut 
tog ansvar för skolan (prop. 1989/90:41). Grunden till regeringens bedömning om 
ett samlat kommunalt huvudmannaskap för skolpersonalen är dels att mål- och 
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resultatstyrning ska kunna etableras fullt ut, dels den ökade samhälleliga 
decentraliseringen. Kraven på ett ökat medborgerligt inflytande över den 
offentliga verksamheten är stort, vilket regeringen lyfter som ännu ett skäl till 
varför kommunerna bör få större ansvar för skolan. Ytterligare skäl är att skolans 
personal ska kunna påverka sin arbetssituation (prop. 1989/90:41). Det handlar 
alltså om att föra över ansvaret för skolans personal från staten till kommunerna, 
att öka det lokala inflytandet över skolan, samt att ge mer inflytande till dem som 
berörs av verksamheten.  

Steget att kommunalisera skolan togs i och med regeringens proposition 
1990/91:18.  Propositionen uttryckte också att riksdag och regering ska styra skolan 
genom nationella mål. Inom dessa ramar ska sedan kommuner och andra 
huvudmän för skolan avgöra hur verksamheten ska genomföras (prop. 1990/91:18). 
Syftet med propositionen var att tydligöra ansvarsfördelningen mellan staten och 
kommunerna genom att regering och riksdag fastslår de övergripande målen för 
verksamheten, medan kommunerna får i uppgift att organisera och finansiera 
verksamheten. Som en följd av detta infördes också ett förändrat 
statsbidragssystem med propositionen. Ett bidrag ska utgå till kommunerna i form 
av ett generellt finansiell stöd till verksamheten i skolan. I propositionen föreslår 
regeringen dessutom ett nytt system för uppföljning och utvärdering, samt en rad 
genomgripande förändringar av organiseringen av skolverksamheten. Skälet till 
förändringarna var enligt regeringen medborgarnas krav på den offentliga 
verksamheten och önskemål om ett ökat inflytande över densamma, liksom i 
propositionen 1989/90:41. Regeringen menade att tidigare lösningar på problemen 
hade inneburit en expansion av den offentliga verksamheten, en väg som inte 
längre var framkomlig. De som är beroende av verksamheten ska också ha större 
inflytande över den, vilket regeringen menar leder till bättre prioriteringar  och 
ökad effektivitet (prop. 1989/90:41, prop. 1990/91:18).             

Skälen som regeringen anger i ovannämnda proposition kan spåras tillbaka till 
1970-talets förändringar med bland annat en minskad detaljreglering, ett nytt 
system för statsbidragen och en ny läroplan för grundskolan. Detta innebar 
organisatoriska förändringar för skolan men påverkade inte skolans inre arbete. 
Frågan som statsmakten ställde var hur man skulle åstadkomma en förändring 
som också påverkade skolans inre arbete. Svaret blev en kommunalisering av 
skolan. De generella orsakerna till kommunaliseringen kan dels ses i 
propositionen, dels i den generella samhälleliga utvecklingen. En orsak som brukar 
nämnas är det försämrade ekonomiska läget som inte möjliggjorde en expansion 
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av den offentliga sektorn, en lösning som beslutsfattarna valde i tidigare reformer. 
En annan orsak var den generella trenden att förändra den offentliga 
verksamheten, bland annat genom privatisering och införandet av 
valfrihetssystem, samt krav från medborgarna om ett ökat inflytande över den 
offentliga verksamheten. Ledorden för förändringarna var bland annat 
effektivisering, demokratisering och professionalisering. Lösningarna var 
omreglering och decentralisering. Syftet med decentraliseringen var att flytta 
beslut kring verksamheten närmare de som var direkt berörda av dem. 
Decentraliseringen kan också ses som ett uttryck för synen på statens roll och 
uppgifter. I mångt och mycket har den förändrats, vilket decentraliseringen i 
skolan kan ses som ett uttryck för (Blidberg, 1997:15). 

 
Skolmarknaden etableras-  friskolorna gör sitt intåg 

Fristående skolor i Sverige blir ett begrepp i det svenska skolsystemet först av 
1990-talet.  Propositionen 1991/92:95 gav möjlighet att starta fristående 
grundskolor med offentlig finansiering, vilket banade väg för proposition 
1992/93:230 som även gav fristående gymnasieskolor rätt till kommunalt bidrag. 
Utgångspunkterna i propositionen 1991/92:95 är att på allvar skapa ett system som 
präglas av valfrihet, vilket förutsätter en mångfald av huvudmän. Mångfalden ska 
även omfatta utbildningsvägar och pedagogiska metoder. I propositionen skriver 
regeringen att de fristående skolorna ska ses som ett komplement till de 
kommunala skolorna, men att de genom konkurrens ska bidra till att kvaliteten 
inom skolväsendet höjs. De fristående skolorna ska dels vara ett komplement, dels 
konkurrenter till den kommunala skolan. Regeringen hoppas också att reformen 
stimulerar till högre kostnadseffektivitet när skolan får utrymme att profilera sig, 
samt genom nya och effektivare arbetsmetoder.   

I den efterföljande reformen (prop. 1992/93:230 ) var det gymnasieskolornas 
tur. Regeringen lyfter i stort sett fram samma argument som i propositionen för 
grundskolan. Syftet med att ge även fristående skolor möjlighet att erhålla 
kommunala bidrag är att bryta det offentliga skolmonopolet. Att stimulera till 
valfrihet mellan både inriktningar och huvudmän. Det antas leda till högre kvalitet 
och kostnadseffektivitet. Genom att ge fristående skolor rätt till kommunalt bidrag 
vill regeringen minska skillnaderna mellan de offentliga skolorna och de 
fristående. Finansieringsfrågan är alltså det centrala.  
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För en elev i en fristående grundskola skulle kommunen betala ut ett belopp 
motsvarande kommunens genomsnittskostnad per elev i den egna grundskolan 
(prop. 1991/92:95). För gymnasieskolan gäller delvis andra regler. Där bestämmer 
(hem)kommunen storleken på elevpengen som eleven ska tilldelas. Summan 
baseras på både den kostnad som (hem)kommunen har, samt en fastställd prislista 
för vad kostnaden för en gymnasieelev ska vara, beroende av program. Även här 
finns det ett spelrum för kommunerna, men det kan nog anses mindre än för 
grundskolan. Anledningen är främst den lagändring som genomfördes 1992 där 
även finansieringen löstes på ett sådant sätt att det blev lättare att starta en friskola. 
I propositionen 1992/93:230 lyfter några remissinstanser sina farhågor när det 
gäller planeringsproblem vid etablering av friskolor. Regeringen menar att 
kommunerna får lösa dessa problem genom att utveckla mer sofistikerade 
redovisningssystem, Detta var också fallet i de kommuner som hade ett högt 
etableringstryck av fristående aktörer redan innan propositionen.  

Utvecklingen av fristående gymnasieskolor har varit explosionsartad i vissa 
områden, framför allt i storstadsområden och större städer.  1998/99 fanns 86 
fristående gymnasieskolor vilket skall jamföras med 2008/2009 när antalet 
gymnasieskolor av 414 (Nyhlén 2011).  

De fristående skolorna ska vara öppna för alla. Alla som vill har därmed rätt 
att gå i en av skolinspektionen godkänd skola, oavsett om man är bosatt i den 
kommun där skolan ligger eller inte. Anser skolinspektionen att skolan är 
berättigad till kommunala bidrag, vilket är vanligast, så är hemkommunen skyldig 
att betala bidrag till skolan för varje elev från hemkommunen som går där. Skolor 
som är berättigade till kommunala bidrag får inte ta ut några avgifter för 
undervisningen och de får inte ta ut  ansöknings- eller anmälningsavgifter. 

Ägarformerna för friskolorna kan se lite olika ut. De kan endera ägas av ett 
företag eller drivas av stiftelser eller frivilligorganisationer. De kan också drivas 
som kooperativ eller som enskilda firmor. Den övervägande majoriteten av 
skolorna drivs som aktiebolag (Nyhlén 2011).  Att aktiebolag är den vanligaste 
formen för att driva en friskola beror till stor del på att det från juridisk synpunkt 
är en fördelaktig form att bedriva verksamhet i Sverige.  

Fristående skolor som står under Skolinspektionens kontroll och som 
finansieras via kommunala bidrag får inte ta ut avgifter för sin utbildning, utan 
skolorna finansieras helt via detta avgiftssystem. Statens skolinspektion 
(Skolinspektionen) övervakar de fristående skolorna på samma sätt som de 
kommunala skolorna. Skolorna får organisera sina utbildningar fritt, men 
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utbildningen utvärderas efter den nationella kursplanen för skolan. Utvärderingen 
sker via inspektioner och nationella prov (www.friskola.se, 2006 08). 

En lagförändring 1993 gav gymnasieskolorna möjlighet att få bidrag från 
elevernas hemkommuner. Läsåret 1995/1996 fanns det 70 fristående 
gymnasieskolor. Därefter har antalet ökat ganska snabbt. Läsåret 2004/2005 fanns 
det 241 stycken och läsåret 2009/2010 458 fristående gymnasieskolor. Läsåret 
2004/2005 gick ca elva procent av eleverna i Sverige i en gymnasial friskola. De 
regionala skillnaderna är dock stora. I förortskommunerna till Stockholm går 30 
procent av eleverna i fristående gymnasieskola, medan siffran är fyra procent i 
glesbygdskommuner (SOU 2006:1, s. 39). Läsåret 2009/2010 var knappt 57 procent 
av de fristående  gymnasieskolorna lokaliserade till Stockholm, Skåne eller Västra 
Götalands län och 21 procent av eleverna gick i fristående gymnasieskola 
(www.skolverket.se).  

En av tankarna med friskolornas etablering var att de skulle bli ett komplement 
till den kommunala skolverksamheten. Genom etableringen skulle nya 
pedagogiska modeller kunna prövas. Alternativt skulle skolornas programutbud 
vara sådant som den kommunala skolan inte erbjöd. Utvecklingen har gått åt ett 
håll där de kommunala skolornas och de fristående skolornas utbud överlappar i 
relativt stor utsträckning. I betänkandet Fristående gymnasieskolor – hot eller 
tillgång, visar utredarna att de samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga 
programmen är de vanligaste hos fristående gymnasieskolor. Utredningens 
sammanställning visar inte på något samband mellan de fristående 
gymnasieskolornas programutbud och luckor i det kommunala utbudet (SOU 
2001:12). Den tämligen stora överlappningen i utbudet ökar konkurrensen mellan 
aktörerna, vilket Skolinspektionen som prövar alla ansökningar från fristående 
gymnasieskolor måste ta hänsyn till.  

Skolinspektionens uppgift är att pröva friskolornas rätt till kommunalt bidrag. 
Om Skolinspektionen finner att en friskola har rätt till bidrag så är kommunen 
skyldig att ge bidrag för de elever som den är skyldig att erbjuda 
gymnasieutbildning. Den kommun som skolan ligger i har insyn i verksamheten, 
men det är Skolinspektionen som sköter tillsynen av de fristående 
gymnasieskolorna (SOU 2006: 40). Därigenom har staten kvar styrningen över 
skolan, trots att skolan numera i huvudsak är en kommunal angelägenhet. Det 
finns fortfarande en tämligen omfattande statlig styrning av den svenska skolan 
även om huvudansvaret ligger hos kommunerna. I och med kommunaliseringen 
och möjligheten för fristående huvudmän att erhålla offentlig finansiering har det 
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svenska skolsystemet i grunden ändrat karaktär. I nästa avsnitt kommer två av 
konsekvenserna av reformerna att lyftas fram. 

 
Konsekvenser av reformförändringarna  

I detta avsnitt kommer jag att lyfta fram två olika typer av konsekvenser som de 
senaste årens reformförändringar gett upphov till. Det handlar dels om de 
strategier som friskolorna använder när de väljer var de skall etablera sig, dels de 
öppna jämförelser vilka skall leda till kvalitetsutvecklingsprocesser hos de 
kommunala huvudmännen samt som ett verktyg för elever oh föräldrar när de 
väljer skola.  

 
Friskolornas strategier för etablering  

Gymnasieskolan har i någon mening alltid varit konkurrensutsatt där skolor och 
kommuner konkurrens med varandra för att attrahera studenter. I och med 
friskolornas intåg har denna konkurrens skärpts ytterligare och det har skapats 
lokala och regionala utbildningsmarknader. Dessa marknader har alla olika 
karaktär och förutsättningar något som friskolorna tar i beaktande när de väljer att 
etablera sig. Friskolorna har också inriktat sina utbildningar mot olika 
profilområden för att på så sätt vara attraktiva för studenter att söka. När en viss 
skola söker sig till en ort sker an analys av den lokala marknadens förutsättningar 
och hur företagets skolar geografiskt är lokaliserade för att undvika att skolorna 
inom företaget konkurrerar med varandra. En företrädare för en friskola uppger 
följande på frågan om varför de valde att etablera sig i Sundsvall;  

Man ville ha en geografisk spridning och man ville etablera sig i Norrland. 
Företaget hade redan skolor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Karlskrona, och så 
hade man NTI. (intervju med företrädare från Mikael Elias, Sundsvalls kommun) 

Företaget som företrädaren representerar bedriver utbildning i två olika 
företag som har två olika inriktningar. Dels NTI Gymnasiet vilket har en mer 
yrkesorienterad profil; dels Mikael Elias Teoretiska Gymnasium vilket i huvudsak 
bedriver teoretisk utbildning, främst inom samhällsvetenskap och naturvetenskap. 
Företrädaren för NTI säger följande om vilka städer de väljer att etablera sig i;  

Mer [etableringar]i större städer. Det ska finnas ett visst antal invånare innan 
man undersöker om det finns underlag för att driva en skola. (intervju med 
företrädare från NTI-skolan, Sundsvalls kommun)  
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Detta gäller dock inte bara NTI eller Mikael Elias etablering i Sundsvall utan 
finns även i andra kommuner. När John Bauer skulle etablera sig i Gävle i början 
av 2000-talet. Skolan inventerade utbildningsutbudet i kommunen och vad andra 
aktörer erbjöd och drog slutsatsen att skolans  koncept skulle passa in i det totala 
utbildningsutbudet i Gävle. (intervju med företrädare från John Bauer, Gävle 
kommun) Samma tillvägagångssätt har Thorén Business School arbetat efter. 
Skolan erbjuder framförallt teoretiska utbildningar med inriktning mot 
organisation och ledarskap.  Skolan arbetar på samma sätt som övriga när det 
kommer till att analysera var man ska etablera sig. Arbetet inledas med att man 
gör en marknadsundersökning där elevunderlag inventeras samt övriga aktörers 
utbildningsutbud. Om skolans utbud passar in mot bakgrund av andra aktörers 
utbud samt att det finns ett tillräckligt stort elevunderlag så väljer man att etablera 
sig (intervju med företrädare från Thorén Business School, Gävle kommun).   

Skolorna har också olika utbildningsprofiler där programmen har olika 
inriktningar. Vissa skolor riktar också in sig på olika elevgrupper. En företrädare 
för en skola vilken är etablerad i Sundsvall säger så här som sin inriktning;  

Vår inriktning är inte de här eleverna som är självgående på lektionstid i 
kärnämnena utan det är de här som är skoltrötta, som inte vill vara i skolan, de 
som kanske behöver ha en helt annan utbildning. De måste få chansen att komma 
ut i ett företag. (intervju med företrädare från Sundsvalls praktiska Gymnasium, 
Sundsvalls kommun) 

Citaten och referaten ovan illustrera hur dessa fristående skolaktörer arbetar 
när de skall avgöra vilka kommuner de ska etablera sin verksamhet. Kommunerna 
blir marknader där deras säregna karaktär avgör. Det handlar om vilka aktörer 
som finns på orten och vilket utbud av utbildningar de har och antalet elever i 
kommunen samt kringliggande kommuner. För rekrytering till gymnasieskolorna 
är även kringliggande kommuner av intresse då eleverna kan resa till centralorten 
för att gå i gymnasiet. Det gör att skolorna har ett större rekryteringsområde än 
enbart till den egna kommunen.  

I skolsystemet och de reformer vilka format dagens skolsystem har ett av 
ledorden varit valfrihet. Genom att eleverna gör val på en marknad skall icke 
attraktiva aktörer slås ut vilket skall gynna  kvaliteten i skolan. För att överleva på 
denna marknad måste skolorna erbjuda ett attraktivt utbud av utbildningar så att 
de kan attrahera elever. Detta görs genom att sätta samman profilutbildningar vars 
innehåll skall attrahera. Det görs också genom att nischa skolans utbud mot 
särskilda elevgrupper. Det gör att attraktivitet blir synonymt med framgång. 
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Kvalitetsaspekten är dock en utanskymd del av detta. Väldigt sällan lyfts kvalitet 
upp som en central dimension av skolornas utbud utan argumentation handlar 
ofta om utbud och attraktivitet.  

För att valfriheten skall fungera fullt ut krävs att eleverna (kunderna) kan göra 
upplysta val. Ett sätt att kunna göra det är genom jämförelser av kommuner och 
prestation. Genom SKL:s sk. ”Öppna jämförelser” skall upplysta val kunna göras. 
De öppna jämförelserna antas också driva fram kvalitetsutvecklade processer hos 
de kommunala huvudmännen.  I nästa avsnitt kommer detta att närmare 
diskuteras.  

 
Kvalitetsutveckling genom ”Öppna jämförelser” 

En viktig aspekt av kvalitetsutvecklingsarbete i framförallt kommunerna baseras 
på jämförelse mellan kommuner. Centralt för detta arbete är olika former av 
system för resultatinformation. Bland dessa återfinns SKL:s ”Öppna jämförelser” 
där bland annat Skolverkets SALSA-modell ingår. De Öppna jämförelserna skall 
också bidra till att eleverna skall kunna göra upplysta val bland annat utifrån 
kvalitetsaspekter.  

I de öppna jämförelserna kan information om kvalitet, resultat och kostnader 
inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar 
för jämföras. Områdena som ingår i de öppna jämförelserna är grund- och 
gymnasieskola, folkhälsa, företagsklimat, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt 
trygghet och säkerhet. Syftet med de öppna jämförelserna är att stimulera 
landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra 
kvaliteten och effektivisera verksamheten. (www.skl.se) Den centrala frågan är hur 
väl dessa öppna jämförelser fungerar som incitament för att jobba med 
kvalitetsbefrämjande åtgärder i kommunerna?  

I en rapport från Skolverket (2011) har redovisas en undersökning om hur 
kommunerna använder sig av de öppna jämförelserna. Skolverket konstaterar att 
det är siffrorna som står i fokus och de rangordningar som SKL gör och inte de 
analyser och beskrivningar som ligger till grund för dessa rangordningar. 
Skolverket pekar också på att resultaten kan användas som en förevändning för att 
inte agera då resultaten i vissa kommuner uppfattades som väntade och därmed 
normala.   

Resultaten i Skolverkets rapport pekar också på att förvaltningschefer och 
nämndspolitiker i de aktuella nämnderna i många fall ser resultaten i skolan som 
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någon annans problem. Problemen hänskjuts ofta till politikerna i 
kommunfullmäktige eller att de nationella målen är för högt satta och därmed 
omöjliga att nå. Skolverket pekar också på i rapporten att trots dåliga utfall i de 
öppna jämförelserna så använder kommunerna rangordningen i 
marknadsföringen av verksamheten.  

Skolverket har inte funnit några exempel på kommuner där dåliga resultat lett 
till kraftfulla åtgärder för att stärka verksamhetens kvalitet och öka elevernas 
kunskapsresultat (Skolverket 2011). Det skolverket pekar på i sin rapport är att de 
effekter som denna typ av jämförelser skulle kunna leda till, nämligen ökade 
insatser för att stärka kvaliteten, i många fall uteblir. Istället används resultaten av 
jämförelserna som underlag för marknadsföring där resultaten i någon mån 
vinklas för att ge positiv bild av skolan. Skolverket visar genom ett par exempel 
hur detta kan gå till. En kommun som i jämförelsen år efter år legat långt under 
genomsnittet för andel lärare med högskolekompetens marknadsför att skolorna i 
kommunen har behöriga lärare med hög kompetens. En annan kommun 
marknadsför sig som bästa skolkommunen i regionen trots konstant låg 
rangordning i SKL:s ”Öppna jämförelser”. (Skoverket  2011) Mot bakgrund av det 
ovan nämnda kan konstateras att det är ytterst tveksamt hur metoden med öppna 
jämförelser verkligen fungerar som incitament för att öka kvaliteten i 
verksamheten. Snarare tycks det som om även dåliga placeringar i de öppna 
jämförelserna används av vissa kommuner för att marknadsföra verksamheten på 
ett positivt sätt och att arbetet med att stärka kvaliteten uteblir. Det kan således 
konstateras att de öppna jämförelserna har liten och i vissa fall motsatt effekt än 
den tänkta. Dessa ”Öppna jämförelser” kan användas på olika sätt men de utgör 
också underlag för ansvarsutkrävande vilket är ett av syftena kvalitetskontroller 

 
Avslutande diskussion 

Det svenska skolsystemet har, vilket illustrerats i detta kapitel, genomgått stora 
förändringar de senaste 30 åren. Från att i huvudsak varit en statlig angelägenhet 
idag vara en kommunal och privat angelägenhet.  Genom övergång från 
regelstyrning till mål- och resultatstyrning har styrningen av skolan förändrats. 
Förändringen har inneburit att allt större ansvar för styrningen av skolan idag 
utförs av huvudmän och skolledare samt lärare. I och med kommunaliseringen och 
möjligheten för privata huvudmän att erhålla offentlig finansieringen har lokala 
skolmarknader etablerats. Det innebär att den lokala nivån spelar en stor roll i 
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dagens skolsystem. De  senaste årtiondens reformer har i huvudsak inneburit att 
ansvar och befogenheter för skolan decentraliserats till kommuner och privata 
huvudmän. Dock ser vi tendenser till att staten mer och mer håller på att 
centralisera delar av ansvaret. Ett exempel på det är skapandet av Statens 
skolinspektion vilket innebär att staten förtydligare ansvaret för att granska att bl.a  
huvudmännens utbildningar  når de av staten formulerade målen. Det har också 
inneburit att kvalitet har blivit något av ett centralt begrepp i retoriken kring 
dagens skolsystem. Detta på bekostnad av begrepp som valfrihet. Samtidigt ser vi 
utvecklade av metoder, så som de Öppna jämförelserna, vars syfte är att dels 
stimulera de kommunala huvudmännen till ökad kvalitet men också öka 
transparensen i systemet så att upplysta val kan göras av eleverna. Samtidigt kan 
effekten av dylika insatser diskuteras vilken detta kapitel illustrerat. Konstaterats 
kan att reformivern de senaste åren varit stor och inget tycks tyda på att den ska 
minska även om det kanske är just vad den svenska skolan behöver, lugn och ro. 
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FÄRGFABRIKEN NORR – KONST ELLER NÄRINGSLIV? 

Wilhelm Skoglund1

 
 

 
Bakgrund 

I april 2008 invigdes konsthallen Färgfabriken Norr i Östersund. Färgfabriken Norr 
är och var en satsning på samtida, så kallad relationell konst, det vill säga konst 
som en besökare samspelar mer med än enbart betraktar. Sitt ursprung har 
Färgfabriken i Stockholm, på Liljeholmen, där stiftelsen Färgfabriken grundades 
1995 och där man sedan dess bedrivit konstnärlig verksamhet med betoning på 
konst som har en tydlig koppling till vår samtid och vårt omgivande samhälle och 
som dessutom ofta har en relationell prägel. 

En satsning på en konsthall i Östersund var något som hade diskuterats under 
många år emellan grupperingar som konst- och kulturintressenter, 
kulturinstitutioner, samt politiker och tjänstemän. Tidigare diskussioner hade dock 
alltid stupat av orsaker såsom finansiering, lokalisering och inriktning. När en 
gruppering från Östersund tog kontakt med Färgfabriken i Stockholm om ett 
samarbete kring en konstsatsning i Östersund gick det emellertid fort att skapa 
samförstånd. På bara något år hade politiker, tjänstemän, ett flertal 
näringslivsrepresentanter, samt konst- och kulturlivet i Östersund och Jämtlands 
län enats kring en finansieringsansökan som lämnades in till 
strukturfondsdelegationen för EUs MÅL 2-område för Mellersta Norrland. De 
offentliga satsningarna bestod av medel från Jämtlands läns landsting, 
Länsstyrelsen i Jämtlands län, Östersunds kommun, stiftelser såsom KK-stiftelsen, 
Framtidens kultur och Sparbanksstiftelsen. De privata medlen bestod dels av 400 
000 kronor för en förstudie innan projektansökan, upprustning av lokalerna till ett 
värde av 3 000 000 kronor, samt betalning av hyran under hela projekttiden, vilket 
värderades till 6 000 000 kronor i projektansökan. Den privata finansieringen av 
projektet stod fastighetsägaren, Peab och fastighetsbolaget Östersund-Storsjön 
(Fabös), för.  

Ansökan beviljades inom Mål 2-programmets åtgärd ”Entreprenörskap och 
nyföretagande” och den slutliga finansieringsplanen för projektet Färgfabriken 
Norr fick följande utseende: 

                                                           
1 Kapitlet baseras till stor del på Utvärderingsrapport av projektet Färgfabriken Norr. 
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Länsstyrelsen (LST) i Jämtlands län  1 500 000 
Omställningsbidrag (via LST)  1 500 000 
Jämtlands läns landsting  1 500 000 
Östersunds kommun  1 500 000 
KK-stiftelsen  500 000 
Framtidens kultur  350 000 
Sparbanksstiftelsen  500 000 
EU, Regionala fonden  6 850 000 
 14 201 000 
 

Tillsammans med finansieringen för upprustningen av lokalerna samt 
hyreskostnaderna så landade alltså omslutningen för Färgfabriken Norr på drygt 
23 miljoner kronor för det treåriga projektet. 

 
Syfte, tillvägagångssätt och disposition 

Syftet med den här studien och rapporten är att göra en utvärdering av projektet 
Färgfabriken Norr och dess resultat. Bland annat lyfts projektets målsättningar upp 
och resultatet av dessa diskuteras. Dessutom diskuteras eventuella bieffekter som 
projektet haft som inte varit med i de inledande ansökningshandlingarna. Detta 
görs utifrån den empiri som samlats in sedan början av 2008. Tillvägagångssättet 
för att belysa frågeställningarna bygger på ett flertal olika ansatser till insamling av 
empiri, bland annat har projektet följts genom deltagande observation sedan en tid 
innan invigning, dvs under ca två och ett halvt år. Den deltagande observationen 
har företagits i samband med merparten av alla aktiviteter som skett i projektet. 
Dessutom har informella samtal med projektledning och involverade i projektet 
skett löpande. Under hela perioden har även formella, tematiska, intervjuer ägt 
rum med sammanlagt 50 personer. Av dessa 50 så ägde 30 möten rum under 2008, 
vilka sammanfattades i ett flertal rapporter, bland annat ”Relationell estetik möter 
gammal militärstad – historien om Färgfabriken Norr” (Skoglund & Westerdahl, 
2008), ”Historien om Färgfabriken Norr” (Skoglund, 2008) och ”Relationell estetik i 
gammal militärstad” (Skoglund & Westerdahl, 2010). Personerna som intervjuats 
inkluderar allt från Färgfabrikens upphovsmän till lokala 
näringslivsrepresentanter,  konstnärer, tjänstemän och politiker. 
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Den här rapporten stödjer sig delvis på de första intervjuerna, genom de ovan 
nämnda rapporterna, men tar huvudsakligen avstamp i de resterande intervjuerna 
som genomförts under 2010. Utöver dessa tillvägagångssätt så har även 
fältanteckningar genomförts och använts i rapporten.  

Rapporten fortsätter härnäst med Färgfabriken Norrs målsättningar och det 
innehåll som skulle uppfylla målsättningarna. Därefter redogörs för vad som hänt 
sedan invigningen, dvs vilka aktiviteter och vilka verksamheter som företagits 
mellan april 2008 och september 2010. Utifrån det empiriska materialet diskuteras 
sedan på vilket sätt förväntningar, syfte och målsättningar har uppnåtts under 
projekttiden. 

 
Projektets målsättningar och innehåll 

I projektansökan utmålas syftet med projektet som följande: ”att genom kultur och 
konstnärliga metoder stimulera innovatörer, utveckla och stödja entreprenörer och 
skapa nya arbetstillfällen och nya företag i regionen på kort och medellång sikt”. 
Några av de huvudsakliga målsättningarna med projektet var att skapa 35 nya 
arbetstillfällen, 10 nya företag, ha minst 2 000 deltagare, generera 10 000 000 i 
investeringar, stödja små och medelstora företag, främja entreprenörskap, samt 
kommunicera till omvärlden, nationellt och internationellt, kring projektets 
aktiviteter och resultat. 

Den bakomliggande drivkraften för syftesbeskrivningen kan hittas i quattro 
helix-perspektivet (eller kvadruppelhelix som det omnämns i ansökan), dvs triple 
helix kompletterat med kultur. Genom en tydligare samverkan mellan samhälle, 
näringsliv, FoU och kultur är tanken att konstnärliga angreppssätt vidgar 
perspektiven, skapar kreativitet och blir till en drivkraft för näringsliv och 
samhälle i stort. Mycket av resonemanget kan återfinnas i den amerikanske 
forskaren Richard Floridas idéer kring en framväxande kreativ klass som samlas 
på platser med hög toleransnivå, en toleransnivå som stimuleras av svaga (kontra 
starka) sociala band och där mångfald och öppenhet är honnörsord. Enligt denna 
tankebana är det således centralt att platser skapar en atmosfär av hög tolerans, 
mångfald och öppenhet för att attrahera den kreativa klassen (Florida, 2006). 
Kultur ses som en viktig komponent i arbetet med dessa begrepp och i skapandet 
av platser som har just den karaktären.   
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Övriga målsättningar med projektet inkluderar också att bidra till en förbättrad 
miljö, att öka integration och att skapa en samhällsutvecklingsmodell baserad 
utifrån quattro helix-perspektivet. 

 För att uppfylla syfte och mål så var följande aktiviteter planerade inom 
projektets ramar: 

 
• Utställningar, fyra stycken per kalenderår 
• Samtidslaboratorier, två stycken per kalenderår 
• Kreativa utvecklingscentra, ett under förstå året därefter etableras två 

stycken per år 
• BoU, minst sex stycken huvudaktiviteter per år kopplade till övrig 

verksamhet 
• FoU, löpande 
• Investeringar, projektering, planeringsarbete 
• Informationsspridning om verksamhet och resultat 
• Projektutvärdering och slutredovisning, inklusive slutrapport 

 
Mer detaljerat så innebar utställningar just utställningar, med det relationella i 
centrum, dvs konst som inte bara bjuder till betraktande, utan även mer till 
samspel. Samtidslaboratorier innebar föreläsningar, workshops, filmer, 
utställningar, konferenser och samtal kring de tre nyckelbegreppen miljö, energi 
och kommunikation. Kreativa utvecklingscentra var ett försök att bygga upp 
kluster av entreprenörer, innovatörer och högskola utan några förutbestämda 
teman, med lokalisering i några jämtländska metropoler. BoU var en satsning på 
barn och ungdomars kreativitet kopplat till deras syn på omgivande samhälle, 
genom att se och göra konst. Med FoU ville man undersöka de kvalitativa och 
kvantitativa effekter som projektet gett företagsutvecklingen och även utveckla en 
modell kring quattro helix som skulle kunna användas även på andra platser och 
regioner. En, annan viktig del av projektet var informationsspridning, dels genom 
forskarrapporter, men också genom skrifter, filmer och de andra utåtriktade 
aktiviteterna inom projektet. Övriga aktiviteter i ansökan var av mer intern 
karaktär, dvs planering, administration och rapportering. 

Ansvarig för projektledning för projektet blev Jämtlands läns landsting, genom 
Länskulturen i Jämtlands län, både ekonomiskt och administrativt. 
Projektledarskapet delades upp i en administrativ tjänst på 60 procent och en 
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aktivitetsplanerande och koordinerade om 75 procent. Dessutom tillsattes en 
styrgrupp och en referensgrupp som skulle sammanträda med jämna mellanrum. 

 
Projektets förlopp – vad hände? 

I april 2008 invigdes alltså Färgfabriken Norr på gamla I5, numera Stadsdel Norr, i 
Östersund. Invigningen skedde i form av en trestegsraket, först med lanseringen 
av en så kallad ”New world bank”  som skulle bygga på utbyte av idéer istället för 
pengar, sen ”Östersund at large” som var seminarier kring framtidsvisioner för 
staden och länet och till sist en konstutställning med cirka 80 konstnärer från alla 
håll i världen. Invigningsdagarna drog mycket folk och mycket medial 
uppmärksamhet och det var huvudsakligen positiva tongångar. Om många fick 
upp ögonen och intresset genom en intensiv och omskriven invigning så blev 
tempot emellertid lugnare därefter. Utställningen ”Tap Tim” med Fredrik 
Wretman var en installation med en vattenbassäng med fiskar i som reflekterades 
mot en filmduk, ackompanjerat av stillsam musik komponerad av en tysk 
musikmakare. Denna utställning varade över tre månader och under denna period 
slutade även Färgfabrikens chef, Jan Åman, som också verkat som konstnärlig 
ledare för Färgfabriken Norr. Kring turbulensen runt organisation och ledarskap, 
uppstod därefter ett sorts vakuum runt projektet och det dröjde innan aktiviteter 
och utställningar tog fart igen. I nedanstående tabell sammanfattas de olika 
aktiviteter och verksamheter som genomförts i Färgfabriken Norrs regi (tabellen är 
ej slutgiltig då projektet förlängts till december 2010, vilket innebär att 
besökarantalet kan komma att öka något): 

Av aktiviteterna ovan så tillhör Teleport, 6808, Fredrik Wretman, Robert 
Henriksson, Levitation, Look Twice, Carin Ellberg, Christian Partos samt Marianne 
Lindberg De Geer & Carl Johan De Geer i kategorin utställningar. Ö@L (Östersund 
at large), Shine och The Butterfly effekt tillhör kategorin samtidslaboratorier, 
Ytterhogdal var en ansats till att skapa ett kreativt utvecklingscentra och övriga 
aktiviteter var seminarier och konserter. Till tabellen tillkommer ytterligare en 
ansats till kreativt utvecklingscentra, Ragunda och framtiden, där statistik ej 
kunnat tillgås. 

Kortfattat så var utställningarna utöver de ovan beskrivna en blandning av 
olika uttrycksformer, från 6808 som lyfte fram 1968 års anda och konst, till Partos 
som experimenterade med ljus, Look Twice som var en blandning av allt från 
filmer om den riktige tågluffaren Bozo Texino och dockteater, till paret De Geer 
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som flyttat in hela sina ateljéer till Färgfabrikens konsthall i Östersund. 
Samtidslaboratorierna tog upp teman som miljö, energi och hur en mellanstor stad 
i Mellansverige kan vara en del av och även påverka världssamfundet. 
Ytterhogdalsseminariet var ett försök att skapa ett första steg till ett kreativt 
utvecklingscentra på platsen med konst, kultur, kyrka och fotboll som 
huvudingredienser. De övriga seminarierna var inriktade på teman som design, 
konstens möjligheter att vara en del i Östersunds och Jämtlands utveckling, samt 
även kring Färgfabriken Norrs del i utvecklingen av den framväxande Stadsdel 
Norr. Kring alla utställningar och även Östersund at large var också BoU-
verksamhet knuten, då skolungdomar bussades från hela länet för att ta del av och 
diskutera innehåll och mening i utställningarna och även ge sin syn på 
utvecklingen av Östersund via olika typer av gestaltningar.  

I tabellen med aktiviteter och besökarstatistik ovan så är det uppenbart att en 
stor del av besökarantalet kan hänföras till de första aktiviteterna, Teleport och 
Östersund at large. Av det sammanlagda besökarantalet på 37 283 så kom över 20 
000 av besökarna redan under de första sex månaderna av projektets totala 
tidsspann om tre år, varav två och ett halvt år är den tid Färgfabriken Norr varit 
öppen för besökare. Av aktiviteterna så har åtta stycken varit utställningar, tre har 
varit samtidslaboratorier, tre var så kallade kreativa utvecklingscentra, tio var av 
seminariekaraktär och till detta tillkom fyra musikkvällar. 

 
Projektets resultat 

Att bedöma resultaten av ett projekt som Färgfabriken Norr, som pågått under två 
och ett halvt år då detta skrivs har sina svårigheter. En orsak till detta är att en 
satsning på konst och kultur som denna kanske inte uppvisar resultat som är 
omedelbart synbara, utan verkningarna skulle kunna synas först om ett antal år då 
intryck och nybildade relationer och konstellationer fallit på plats och börjat ge 
avtryck. Detta kan gälla både ungdom, konstnärer, politiker, tjänstemän, 
näringslivsrepresentanter och alla andra som haft möjlighet att ta intryck av konst 
och kultur i samband med Färgfabrikens Norrs aktiviteter. En annan orsak är att 
det kan ta tid för en institution, som till exempel en konsthall, att bli en del av ett 
lokalsamhälle på så sätt att det faller sig naturligt att göra ett besök just där istället 
för att besöka en plats som man av sedvänja besöker. En annan svårighet är att 
bedöma hur etableringen bidragit till attraktionskraften för Östersund i sin helhet, 
för besökare och potentiella inflyttare. Det som talar emot att resultaten av 
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Färgfabriken Norr inte ännu hunnit återspeglas, utan kommer längre fram, är att 
antalet besök successivt har minskat under projektets gång.  

I fråga om syftes- och måluppfyllelse utifrån den ansökan om EU-medel från 
Mål 2 Mellersta Norrland som inlämnades 2007 så har resultaten varierat. 
Avseende utställningar så har nio stycken genomförts och fyra per år utlovades i 
ansökan. Då den publika verksamheten pågått i cirka två och ett halvt år så torde 
denna målsättning kunna sägas ha uppnåtts. Tre samtidslaboratorier har 
genomförts mot två utlovade per år, vilket innebär att projektet borde innehållit ett 
eller två ytterligare samtidslaboratorier. Färgfabriken Norr utlovade också 
skapandet av kreativa utvecklingscentra, ett under första året och sedan två per år, 
dvs minst fyra stycken. Tre ansatser till kreativa utvecklingscentra kan 
tillgodoräknas Färgfabriken Norr, Östersund, Ytterhogdal och Ragunda. Barn och 
ungdomar fick ta del av sex stycken utställningar och mer än 3 700 elever deltog 
sammanlagt i utställningarna i olika omgångar under guidning av 
länskonstkonsulenten, vilket torde ha uppfyllt målsättningarna. Dessutom så är 
barn- och ungdomssatsningen inom Färgfabriken Norr ett sidospår till själva 
huvudprojektet, då det inte är delfinansierat av EU-projektet utan helt bygger på 
resurser från Jämtlands läns landsting genom Länskulturen. FoU-verksamheten 
har pågått under hela projektperioden där två forskare arbetat på deltid. Arbetet 
har bestått av deltagande i referensgrupp, kontinuerlig kontakt med 
projektledning, samt återkoppling genom fyra-fem rapporter (denna inkluderad 
och ytterligare en planerad). Ovanstående återkoppling har huvudsakligen 
baserats på rapportering och statistik från projektansvariga för Färgfabriken Norr 
på Länskulturen i Jämtlands län (som organisatoriskt tillhör Jämtlands läns 
landsting).  

Andra kvantitativa måttstockar i målsättningarna var exempelvis skapandet av 
35 nya arbetstillfällen, 10 nya företag, generera 10 000 000 i investeringar, stödja 
små och medelstora företag, samt främja entreprenörskap. 

Nedan följer några kommentarer kring måluppfyllelsen i projektet: 
 

”Den tydliga företagsprofil som ligger i ansökan, där tror jag inte 
att vi når det uppsatta målet” (Ingrid Printz, Länskulturchef i 
Jämtlands län) 
 
”Det skulle vara en arena för att testa nya idéer…..som skulle ha 
skapat de nya jobben, de nya företagen… jag upplever att det har 
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varit svårare att fylla den rollen”. (Hans Halvarsson, Chef regional 
utveckling Länsstyrelsen i Jämtlands län) 
 
”Orealistiskt i en stad med 60 000 invånare!” (Lars Bolin, Chef 
konsthallen Färgfabriken Norr och galleriägare) 

 
Som framgår av citaten från Länskulturchefen, projektledaren, chefen för den 
regionala utvecklingsenheten på Länsstyrelsen och den före detta chefen för 
konsthallen Färgfabriken Norr upplever man sig inte ha uppnått målen som sattes 
upp kopplade till näringslivsutveckling. Bilden förstärks av den regionala chefen 
för Svenskt Näringsliv: 

 
”Ingen företagare pratar om Färgfabriken Norr, i början gjorde 
man det, sen blev det tyst.” (Lisbeth Godin Jonasson, Regionchef 
Svenskt Näringsliv) 

 
Om det startats några företag eller skapats några arbetstillfällen över huvud taget 
och hur många i så fall är emellertid svårt att med säkerhet uttala sig kring. För 
även om det inte direkt går att härleda en företagsstart, en entreprenöriell handling 
eller ett nytt arbetstillfälle till Färgfabriken Norr, så finns möjligheten att sådana 
aktiviteter inspirerats av Färgfabriken Norr. En annan dimension av 
målsättningarna kring näringslivsutveckling är att de ofta är en form av 
gissningslek för projekt som söker EU-medel och därmed måste uppge 
kvantitativa målsättningar kring näringslivseffekter, en gissningslek som kan leda 
till alltför optimistiska siffror i jakten på ett jakande svar från medfinansierande 
institutioner såsom Länsstyrelse och EUs regionala fond. Denna bild bekräftas av 
chefen för den regionala utvecklingsenheten på Länsstyrelsen. 
 

Om man ser generellt bör man kanske fäst lite uppmärksamhet 
kring dem [indikatorerna]…det är alltid svårt att värdera, 
framförallt det här med att skapa nya arbetstillfällen (Hans 
Halvarsson, Chef regional utveckling, Länsstyrelsen i Jämtlands 
län)  
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Citatet kommer från en representant från en av de större medfinansiärerna i 
projektet, som varit med och bedömt och beslutat kring ansökan och dess 
målsättningar innan slutgiltigt beslut tagits kring medfinansiering.  

Målsättningarna kring besökarantal är inte direkt kvantifierade i 
ansökningshandlingarna, men en av indikatorerna uttrycker ett mål om 2 000 
”deltagare i projektet”, som utifrån Tillväxtverkets definition av indikatorer 
innebär ”alla som aktivt deltar i och har nytta av projektets 
verksamheter”.(Tillväxtverket, 2007) Besöksstatistiken visar att denna siffra 
överträffats med råge, då sammantaget över 37 000 besökt Färgfabriken Norr och 
av dessa torde över 2 000 känt sig som deltagare i den relationella konsten och 
även haft nytta av den på något vis, konkret eller möjligen mer abstrakt. Särskilt 
med tanke på att en stor del av verksamheten varit inriktad mot seminarie- och 
workshopsverksamhet. 

Omvärldskommunikation är en annan övergripande målsättning med 
projektet. Genom sin utåtriktade verksamhet kan en aspekt av kommunikationen 
således vara antalet besökare som tagit del av aktiviteterna, det vill säga över 37 
000. En annan är den mediala bevakningen, som inledningsvis var massiv, över 
100 pressklipp räknades samman, från lokalpress till Dagens Nyheter och 
månadstidningar. Därutöver lyftes satsningen fram i TV sex gånger, radio fem, och 
dessutom vid något enstaka tillfälle i internationell media. Detta hängde ihop med 
inledningen och de storskaliga invigningarna av Teleport, Östersund at large och 
New World Bank. Därefter avtog den mediala bevakningen markant, förutom hos 
lokalpressen som kontinuerligt rapporterat från i princip varje utställning och 
aktivitet. En annan aspekt av omvärldskommunikationen har varit den i projektet 
inkluderade satsningen på FoU. Målsättningen var interaktiv forskning som skulle 
återkoppla lärande till projektrepresentanter och övriga intressenter, samt en form 
av konceptualisering kring Färgfabriken Norr som modell för kulturen som 
regional utvecklingsmotor. FoU-satsningen har som ovan nämnts resulterat i fyra 
rapporter, som presenterats för projektets medarbetare, tillsammans med andra 
iakttagelser under projektets gång. Detta har gjorts via personliga möten, 
seminarier, referensgruppssmöten och samt annan skriftlig information kring FoU-
arbetets framsteg. Några konkreta resultat av återkopplingen från forskarnas 
arbete i projektet går inte direkt att påvisa, men om detta beror på att projektets 
ledning inte tagit till sig FoU-resultaten eller på otydlighet från FoU-håll är svårt 
att avgöra. Samtidigt är det författarens upplevelse att även om FoU-bidragen inte 
gett effekt på projektet Färgfabriken Norr så tas återkopplingen med i planeringen 
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för framtida satsningar på konst och kultur i Länskulturens regi. Dessutom har 
FoU-rapporteringen nått bortom projektets medarbetare. Öppna seminarier har 
hållits med deltagare från konst, politik och näringslivshåll, vilket är ganska 
ovanligt i akademiska sammanhang. Forskningen och dess resultat har också lyfts 
fram i lokal radio, debattartiklar i lokal press och vid ett flertal seminarier på andra 
platser i Sverige. Rapporteringen har publicerats nationellt (se Lindeborg & 
Lindkvist, 2010, samt Provins, 2008:4 ) och diskuteras även i exempelvis 
Kulturrådets Rapport nr. 13 ”Stöd från EUs strukturfonder till svenska projekt med 
kulturanknytning 2009” och kommer att publiceras internationellt.  

Sammantaget när det gäller målsättningar och indikatorer i Färgfabriken Norrs 
projektplan så har vissa målsättningar uppfyllts och andra inte. Kärnverksamheten 
kring utställningar, samtidslaboratorier och kreativa utvecklingscentra har i stort 
sett uppfyllts, men kopplingen till de näringslivsutvecklingsinriktade 
målsättningarna och indikatorerna som står omnämnda i projektplanen har 
projektet inte lyckats med. Detta kommer att diskuteras ytterligare i nästa avsnitt.  

 
Bortom indikatorerna 

Även om indikatorerna och återkopplingen till dessa säkert kan ha värde, så 
finns relevanta perspektiv på etableringen av Färgfabriken Norr att finna även 
bortom dessa. Dessa perspektiv framkommer genom empirin och ger en ytterligare 
dimension på konstsatsningen.   

De projektansvariga från Färgfabriken i Stockholm menar att Färgfabriken 
Norr varit ett lyckat projekt. Man menar att besökarantalet, framförallt i början, 
varit bra, att ungdomsdelen av projektet varit lyckat med många deltagare, samt 
att representanter för konstlivet i Östersund varit positivt inställda och aktivt 
deltagande i seminarier och utställningar. Vad man emellertid inte lyckats med är 
de högt ställda målen kring företagande och entreprenörskap, som man dessutom 
känner ligger utanför verksamhetsområdet. Det var målsättningar som målades 
upp av de som var ansvariga för Färgfabriken vid tiden då ansökan skrevs. 
Framtida satsningar på Färgfabriken Norr ser man positivt på, men kanske utifrån 
en annan typ av samarbete än tidigare. Ett samarbete med lokala representanter 
från Östersund som mer styrande. De ser det som viktigt med en stark lokal 
förankring som tar hand om det vardagliga och att Färgfabriken i Stockholm kan 
komma med idéer som utvecklas i samspel med de lokala representanterna i 
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Östersund. En förutsättning är naturligtvis att Färgfabriken fortfarande är önskade 
i Östersund. 

 
”Vi biter oss inte fast i Östersund, utan a och o är att vi får de 
indikationerna, och det tycker jag att vi har fått, att vi ska vara 
kvar”  (Joachim Granit, creative director, Färgfabriken) 

 
Projektledaren och Länskulturchefen på Länskulturen i Jämtlands län, Marie 
Andersson respektive Ingrid Printz, har en liknande attityd gentemot satsningen 
och menar att Färgfabriken Norr har fungerat som en viktig arena för länets barn 
och unga i mötet med konst och kultur, vilket kan ge resultat i framtiden. 
Utställningarna anser de har hållit en hög kvalitet och hela satsningen har 
stimulerat debatt och samtal kring vår framtid här i Östersund och Jämtland. Hos 
konstlivet har man noterat en ”positiv klang” och kanske än mer idag än när 
Färgfabriken Norr öppnade. Det har lett till en möjlighet för våra konstnärer att se 
stora nationella och internationella namn på hemmaplan.  
 

”För konstlivet har det varit en inspirationskälla och ett 
komplement till det som redan fanns” (Ingrid Printz, 
Länskulturchef i Jämtlands län) 

 
Tyvärr lyckades man inte uppnå målsättningarna kring företagsamhet och 
entreprenörskap, men, menar man, detta perspektiv var något som introducerades 
av de dåtida ansvariga för Färgfabriken i Stockholm. Ändock tycker 
projektledningen att satsningen varit lyckad och ser en fortsättning i framtiden. 
Fortsättningen bör dock vara mer fokuserad på kultur utifrån konst- och 
kulturpolitiska skäl, där konstens betydelse för mänsklig utveckling, demokrati 
och humanism ska vara vägledande. 

Representanter för det lokala konstlivet i Östersund håller delvis med om att 
Färgfabriken Norr varit en injektion för konstnärerna i staden och länet. Detta trots 
att satsningen inte haft som uttalad målsättning att fokusera på dessa. En konstnär 
lyfter fram inledningen av satsningen, då det kändes som om man var med om 
något stort och internationellt som gjorde att man kunde värdera sig i ett större 
perspektiv, dvs jämföra sin egen konst mot sådan som aldrig tidigare visats i 
Östersund. Det gav både inspiration och råg i ryggen.  
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”Det var häftigt, det var en konsthappening, man fattade knappt 
vad som hände och man beundrade det, men sen har det hänt 
saker på vägen, det har tystnat, man vet inte vad som händer” 
(Marie Wedin Laaksonen, konstnär, Östersund) 

 
Sedan ebbade satsningen ut och det hade varit önskvärt om man skapat något mer 
för den lokala konsten, till exempel ett formaliserat, internationellt samarbete. 
Konstnären och föreståndaren för Östersunds konstskola, Odd Larsson, tycker 
också att Färgfabriken Norr varit en injektion för regionens konstliv. Han menar 
också att det är viktigt för länets konstnärer att få se något annorlunda och att det 
varit värdefullt för konstskolan där studenterna varit delaktiga och samarbetat 
med Färgfabriken Norr. För framtiden anser han att det är viktigt med fler separata 
konstutställningar och han ser också en ovana från näringslivets sida att sponsra 
och finansiera konst, något som är vanligare i exempelvis Danmark och som kan 
kanske kan bli verklighet även här i framtiden.  

Från politikernas sida har förväntningarna inte infriats tillfullo. 
Landstingsrådet Robert Uitto menar att allmänheten inte känt av satsningen 
tillräckligt och framförallt inte ute i länet, dvs bortom Östersund, har det varit för 
lite verksamhet. Samtidigt är han positivt inställd till en fortsättning som han tror 
kan bidra till lokal och regional utveckling på flera plan. 

 
”Det kan bli en dragare som kulturarbetare och små kulturföretag 
samlas kring. Jag tror fortfarande på idén även om det inte blivit 
det resultatet än” (Robert Uitto, Landstingsråd i Jämtlands län) 

 
Oppositionsrådet i Jämtlands läns landsting, Marianne Larm-Svensson, hade 
förhoppningar kring att satsningen skulle leda till en kulturdriven 
näringslivsutveckling, men tycker att tydlig återkoppling saknats kring projektet 
och att det varit tyst från Färgfabriken Norr. Östersunds kommunalråd Jens 
Nilsson är mer nöjd med utfallet och tycker att satsningen varit en injektion i 
staden, som kanske varit billigare än föregående satsningar på konst och som 
dessutom blivit omtalat i omvärlden och som han anser har ökat Östersunds 
attraktionskraft. 

Näringslivsperspektivet i projektet har inte uppnått de målsättningar som 
sattes upp i ansökan, det är något som alla, från projektansvariga till politiker och 
näringslivet självt är överens om. En ansökan som dessutom fick pengar från EUs 



177 
 

strukturfondsprograms åtgärd 1.4, entreprenörskap och företagande. Där står 
bland annat att syftet med åtgärden är ”att stimulera entreprenörskap, skapa 
system och förutsättningar för att locka och stimulera företagsamma individer och 
lösningar för regionens konkurrenskraft” (Tillväxtverket, 2008). 

I ett frågeformulär som skickades till ett antal näringslivsrepresentanter 
framkommer genom de svar som mottagits att företagarna inte sett satsningen som 
något som gagnat deras företag, men de menar att satsningen ändå är positiv för 
staden och därigenom indirekt också för näringslivet. Lisbeth Godin Jonasson, 
regionens chef för Svenskt Näringsliv, hade förhoppningar kring satsningen som 
en plattform för diskussioner och debatt kring regionens framtid, men tycker att 
det varit alltför tyst kring Färgfabriken Norr, att företagarna inte pratar om 
konstsatsningen och att man varit alldeles för dåliga på att marknadsföra sig själva. 

Svag marknadsföring kan också ligga bakom besöksiffrorna, som på många 
sätt kan ses som låga i ett projekt som ändå fått mycket gratis medial 
uppmärksamhet och haft gratis inträde. Jämtlands länsmuseum Jamtlis chef, 
Henrik Zipsane, menar att ”det är otroligt låga siffror, särskilt om man jämför 
exempelvis med Jamtli i Östersund som hade 80 000 besökare bara under 
sommaren 2010, eller den nyöppnade mindre satsningen Teknikland utanför 
Östersund som hade 14 000 besökare under sommaren 2010”. Henrik Zipsane 
lyfter dock inte fram marknadsföring som huvudproblemet, utan frågar sig om 
den ”avantgardistiska” konsten på Färgfabriken Norr har för få avnämare i en liten 
stad som Östersund.  

En annan syn på besöksiffrorna ger Länskulturchefen Ingrid Printz, som menar 
att man måste se resultatet även utifrån andra perspektiv. Bland annat så hänvisar 
hon till Kulturrådets stöd till landets konsthallar som måttstock för hur lyckosam 
satsningen har varit. Genom att uppnå kvalitetsstämpeln Reko, utifrån 
lokalisering, tillgänglighet, besök per dag och kvalitet i sig uppnådde Färgfabriken 
Norr status som en av Kulturrådets utsedda hallar med rätt att söka statligt stöd.  

Besöksstatistiken lyfts också fram i Kulturrådets rapport ”Bild och Form 2009”. 
Här ges möjlighet till jämförelser med genomsnittligt besöksantal per 
utställningsarrangör i Sveriges olika regioner 2009, vilket varierar mellan 10 000 
besökare/arrangör/år (Östergötland) och 27 000 besökare/arrangör/år (Stockholm). 
I genomsnitt uppgick antalet besökare per öppethållandedag och 
utställningsarrangör till cirka 100 för hela landet. (Kulturrådet, 2010) För 
Färgfabriken Norrs del, som utställningsarrangör, så hamnar man alltså på runt 12 
000 besökare per år och utifrån öppethållande torsdagar-söndagar så skulle den 
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genomsnittliga dagliga besöksskaran ha varit 56 personer. Dock har Färgfabriken 
Norr inte haft öppet alla veckor per år, vilket ger ett något högre snitt än 56. 

 
Slutdiskussion 

Det är sammantaget en något splittrad bild av åsikter kring hur Färgfabriken Norr 
lyckats respektive misslyckats. För att sammanfatta det kort så är besöksstatistiken 
svag i förhållande till bredare kulturarrangemang i regionen, men står sig något 
bättre vid jämförelser med konstutställningsarrangemang i övriga Sverige. De 
flesta är nöjda med det konstnärliga innehållet i satsningen, även om man tappade 
tempo efter den explosiva inledningen. Det blev alltför tyst kring Färgfabriken 
Norr efter de tre inledande invigningarna och projektet har dessutom varit för 
dåligt på att marknadsföra sin verksamhet och sina aktiviteter. Härigenom har 
man bland annat inte tagit tillvara på möjligheten att bli den plattform för 
diskussion kring Östersunds och Jämtlands utveckling som många hade hoppats 
på och som man också ville vara enligt ansökan. Häri ligger också en del av det 
avsaknade näringslivsperspektivet. Projektet har inte uppfyllt sina målsättningar 
kring näringslivsutveckling och några nya företag har inte skapats och inte heller 
någon ny sysselsättning som går att hänföra direkt till Färgfabriken Norrs 
verksamhet. Samtidigt så ger den kraftiga förändring som skedde i samband med 
nytt ledarskap inom projektet en bakgrund till detta. De nya projektledarna från 
Färgfabriken i Stockholm låg inte bakom satsningen, hade inte skrivit ansökan och 
ansåg att näringslivsmålsättningarna var för höga och att deras kompetens inte 
ligger inom detta område. Även från lokalt håll, Länskulturen, utrycks att man inte 
ville vara ett näringslivsprojekt och att Färgfabriken Norr egentligen inte varit det 
heller. Här menar Ingrid Printz, Länskulturchefen i Jämtlands län, att framtida 
satsningar bör vara fokuserade på konst och kultur utan att infogas under ett 
näringslivsperspektiv. Denna diskussion leder in på spåret kring kulturnäringar 
som varit hett diskuterat och debatterat inom forskning och politik ända sedan 
Greater London Council på 1980-talet lyfte fram kulturen som en viktig ingrediens 
för ekonomisk tillväxt (se ex O´Connnor, 2007). Erfarenheterna från Färgfabriken 
Norr kan ses som ett bidrag till denna debatt, med svårigheten att väva ihop 
näring och kultur och kanske även risken att dränera de kreativa krafterna inom 
kulturen med företagsekonomins ofta instrumentella prosa, där konst och kultur 
ska ingå i exempelvis kluster och artificiella inkubatorer.  
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Samstämmigheten kring en fortsatt satsning på Färgfabriken Norr, eller något 
liknande, är tydlig i det empiriska materialet. Enigheten är också stor kring att det 
lokala inslaget måste stärkas i en framtida satsning. 

 
”Vi behöver bygga upp en regional referensgrupp med nationellt 
inslag, där Färgfabriken också är med naturligtvis, där man 
gemensamt bestämmer kring konstutställningar och den 
konstnärliga biten” (Lars Bolin, F.d. konsthallchef Färgfabriken 
Norr och gallerist) 

 
En starkare lokal och regional förankring är något som även Kommunalrådet Jens 
Nilsson och den nuvarande ledningsgruppen på Färgfabriken i Stockholm ser som 
central inför framtida satsningar. Genom en mer markerad lokal och regional 
förankring så växer engagemang och även kopplingen till lokalt och regionalt 
kultur- och samhällsliv. En kombination av konstnärliga inslag utifrån och starkare 
lokal drivkraft är således ett recept för framgång vid nästa satsning. I denna 
dimension ligger också ett potentiellt frö till utökat samspel mellan samhälle, 
universitet, kultur och näringsliv, dvs det quattro helix-perspektiv som lyftes fram 
som en av målsättningarna i ansökningshandlingarna. Här finns också en 
möjlighet att framledes bättre lyckas med målsättningen att göra ekonomi av 
kultur, dvs genom starkare och bättre samspel och samverkan.  

Kanske sammanfattar nedanstående citat från Greater London Councils 
Nicholas Garnham problematiken, samtidigt som det ger en ingång till framtida 
satsningar. Författarens tolkning är att citatet illustrerar vikten av att ha med 
företag och entreprenörer i satsningar på ett mer markerat sätt och att offentliga 
kultursatsningar inte själva ska stå för näringslivsperspektivet. Därigenom skulle 
framtida satsningar, såsom exempelvis fortsättningen på Färgfabriken Norr, kunna 
ge positiv verkan både för kulturen och för företagen. Citatet får därmed avsluta 
den här rapporten.  

För att den offentliga sektorn ska kunna ha något inflytande både på ekonomi 
och sysselsättning och på ”kulturen” i dess vidaste mening, måste offentliga 
insatser verka genom och inte mot marknaden” (Garnham, 1984) 
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METAFORERNAS MAKT – EN TÄNKANDE TANKRESA PÅ VÄG 
UT UR TILLVÄXTNORMEN 

Elin Wihlborg 
 

 
Inledning  

Ibland är verkligheten svår att beskriva och än svårare att förstå. Vi som kallar oss 
samhällsvetenskapliga forskare verkar drabbas av den svårigheten mer än andra. 
Detta trots att själva vår profession är att beskriva och förstå samhället 
runtomkring oss. Vår vetenskap ger oss verktyg av teorier och metoder för att 
beskriva, förklara och förstå omvärlden. Men trots det så är det svårt. Ett av våra 
vanligare sätt att ta oss an denna svårighet är att använda metaforer både för att 
tänka kring och prata om det som är svårfångat. Det är en strategi som fungerar 
både i vardagen och i forskningen. Metaforer är bilder av verkligheten, som hjälper 
oss att greppa det svårgripbara för att kunna kommunicera om det. Men 
metaforerna styr även vårt sätt att tänka. Jag vill här resonera om hur vi skapar och 
använder metaforer för att få grepp om verkligheten och hur de kanske även styr 
vårt tänkande och därmed vårt forskande.   

Men låt mig först ta ett vardagligare men ack så påtagligt exempel på 
metaforernas kraft att visa och fånga det svårfångade. Inte behöver jag gå långt 
från en av Marie-Louises många hemtrakter heller. Beskrivningen av maten på 
Jämtländska Fäviken i White guide får oss att förstå metaforernas kraft att beskriva 
och förstå det svårfångade. Bedömarna skriver bland annat:  

 
”Rika, höga smaker av skog och hav bjuder en smörstekt uer på 
tillsammans med grovt hackad rå havskräfta och små bitar uer-
lever på bädd av slånlav. En buljong fångar hela skogens själ när 
den filtreras över rätten genom skogsmossa. /…/ 
Efterrättskonserten är en orgie i eget mejeri. Jästa vattenlingon på 
lätt härsken tjockmjölk och strösocker fräschas upp med en liten 
sked vildhallonis, och en kaka av tallbarsmjöl med kråkbär i vassle 
serveras med pudding av mjölk och surgrädde.”  
(White Guide, Sveriges bästa restauranger 2011, s. 337) 
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Metaforer hjälper oss således att översätta och fånga det vi vill förmedla. 
Smaker och dofter är sådant som svårt att fånga. Men med bilderna av skog och 
hav länkas olika intryck som var och kan ha egna erfarenheter av och i sin egen 
gom forma en imaginär smakupplevelse av. Metaforerna är inbäddade i de 
språkliga sammanhang där de formats och förmedlar på så sätt även 
sammanhangets betydelser och känslor. Restaurangen Fäviken är själv inbäddade i 
skogens själ och kråkbär, skogsmossa och tallbarr och därför blir sådana 
ingredienser i sig både metaforer för måltidskonserten och den upplevelse som 
skulle kringgärda en måltid där.  

Det metaforiska tänkandet relaterar till normer och värderingar som finns både 
i kulturen och hos dem som använder eller hör metaforen. Om skogens själ vore 
något skrämmande och surmjölk något näst intill giftigt skulle beskrivningen ovan 
inte resultera i att restaurangen tilldelades svensk Mästarklass. Trots att vi bäddar 
in metaforer i både vårt vardagliga och vetenskapliga arbete hela tiden, så är de 
således lite lömska. De kan både hjälp och stjälpa våra tolkningar och 
vetenskapliga stringens.  

Metaforer kan således få oss att tro att vi förstår svårgripbarheter som regional 
och hållbar utveckling, som Marie-Louise bland annat har intresserat sig för både i 
sin forskning och på andra sätt. I denna essä vill jag resonera både om hur vi 
använder metaforerna när vi gör samhällsvetenskap och kanske särskilt sådan om 
regional utveckling för att skissera en forskningsansats som skulle utmana 
metaforerna kring regional utveckling. Essäformen handlar om att pröva eller 
skissera en tanke eller ett förhållningssätt. Det vill jag här göra genom att ta ett par 
steg i tvärvetenskaplig riktning, min vana trogen. Metaforer bäddas in i det 
vetenskapliga språket och blir en del av dess disciplinerande funktioner, därför 
blir tvär- eller mångdisciplinära sammanhang ofta en slags smältdegel av 
metaforer som inte alltid blandas ut riskerar att skära sig som surgrädden.  

 
Forskningsresor – en metaforisk metodreflektion 

En vanlig forskningsmetodologisk metafor är att tala om forskning som resor. 
Resor kan ha olika mål och genomföras med olika fordon och med olika 
ressällskap. Första gången jag tog sällskap med Marie-Louise var på resan mot min 
disputation och formandet av min doktorsavhandling. Den resan togs i sällskap 
med teorier om policyer och tidsgeografisk begreppsbildning. Empiriskt följde 
resan i spåren av den då relativt nya informationstekniska infrastrukturerna längst 
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upp i de ensligaste fjällen i Jämtland, in i de dalsländska skogarna och längst ut i 
den östgötska skärgården. Sedan dess har Marie-Louise bjudit med mig på resor 
kring politiskt entreprenörskap och regional utveckling. En av de resorna gav en 
stationen för att till omgivningen lämna av boken ”Politiskt entreprenörskap” (von 
Bergmann-Winberg & Wihlborg, 2011) och genom en workshop på Island i augusti 
2011. Forskningsresor tar sig sådana konkreta avtryck som böcker, artiklar och 
andra skrifter och presentationer för att kunna delas med andra. Men forskning är 
en ständigt pågående egen tankeresa där perspektiv och intryck blandas i en 
alldeles egen hemkokt rätt.  

Forskning som tankeresa är en inre resa där intryck av alla de slag fogas in på 
samma sätt som en vanlig resa kan blandas med förbipasserade bilder av kor i 
hagar och stora städer, eller människor som kliver in och berättar om sina resor 
och upplevelser. Liksom att leva livet är forskning att resa och reflektera, men när 
vi vill förmedla våra resultat av våra inre forskningsresor krävs att vi använder det 
till buds stående språket. Det språk som vi använder för att förmedla erfarenheter 
av resor i tanken och på andra sätt görs med de metaforer som vårt språk erbjuder. 
Därför är metaforer så centrala i forskningen. De är ett av de vanligaste 
samhällsvetenskapliga verktygen men kanske ett av de minst diskuterade. 

Resemetaforen för forskningen fungerar även för att visa att forskare med olika 
perspektiv, ser olika saker även om de företar samma resa. Vad man ser och 
upplever under en resa, beror på vad man är intresserad av och fäster sin 
uppmärksamhet vid. På samma sätt sker forskningsresor i vissa perspektiv och de 
är konsekvenser av resenärens disciplinära träning. Forskarutbildningen innebär 
en träning i att se och tolka vissa aspekter av det som passerar förbi och tolka det 
med hjälp av de teorier och metoder som disciplinen tillhandahåller. Disciplinen – 
forskningsämnet – har just funktionen att disciplinera oss. Forskare med olika 
disciplinär träning och olika intressen kommer således att se olika aspekter av det 
som passerar förbi dem. Därför kommer intrycken att analyseras och presenteras 
på olika sätt, ibland så olika att vi inte kan förstå varandra.  

På en tågresa kan hjulens dunkande mot skarvarna av en fysiker eller teknolog 
vara inspiration för att fundera på olika materiallegeringar slits. Riskforskare 
kanske funderar på vilken beredskap som finns om och tåget spårar ur. 
Socialantropologen å sin sida kanske ser på människorna runt sig och funderar på 
hur de upplever hjulens regelbundna dunkande, som lugnande, som riskfyllda 
eller kanske som takten till ett nytt musikstycke. Men alla har de rätt i sina 
tolkningar och de är relevanta i den disciplin de tränats för.  
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Den som tränas i en tvär- eller mångdisciplinär forskarutbildning, så som jag 
själv gjort, tvingas själva utveckla sin förmåga att vara odisciplinerade. Målet är 
just att vidga förståelser för olika discipliners synsätt och att kunna respektera, 
utmana och kanske till och med samverka med personer som företräder olika 
discipliner. Mångdisciplinär forskning handlar om att respektera och ta del av 
varandras tolkningar. Tvärdisciplinär om att vara än mer odisciplinerad för att 
utveckla nya perspektiv – som kanske helst inte skall vara disciplinerande. Utan att 
då bli schizofren av de olika sätten att se på världen krävs grundtrygghet och 
förmåga att i sig själv förena och på något sätt balansera olika perspektiv och 
discipliner. Därmed så gäller det även att kunna tala om och förmedla sin analys 
med stöd av metaforer hämtade ur olika discipliner för att beskriva och förklara 
världen.   

De begrepp och modeller som vi som forskare använder för att beskriva och 
tolka vad vi ser och väljer att tolka under våra forskningsresor är grundade i ett 
metaforiskt språkbruk. Analytiska begrepp är oftast just underförstådda liknelser, 
det vill säga metaforer. Sådana metaforer som inte explicit syns har bleknat in i 
språkbruket och fått en egen betydelse. Precis som att ingen tror att köksbordet 
skall gå iväg, trots att det har (köks)ben, så talar vi om system, tillväxt och jämvikt. 
En av samhällsvetenskapens vanligaste distinktioner, den mellan aktörer och 
strukturer är i sig en abstraktion som med metaforiska ansatser fungerar för att 
beskriva och sortera många olika företeelser. Hur metaforerna – uttryckta som 
begrepp och modeller – tolkas beror på i vilka sammanhang, i vilka discipliner, de 
formats. Exempelvis begrepp som organisation och institution har snarlika men 
ändå olika betydelser inom ekonomivetenskaperna, statsvetenskap och sociologi. 
Begreppens flexibilitet och omtolkningsutrymme ger forskaren möjligheter att 
metaforiskt beskriva och begreppsliggöra just det som är avsikten att framhålla i 
den aktuella analysen. Men det finns även utrymme att vara i disciplinens utkanter 
och tänja på gränserna. 

Den tankeresa, som jag vill försöka förmedla i denna essä, kommer jag att 
försöka tänja på gränserna för disciplinering. Jag vill dock försöka stanna till vid 
och besöka tre hållpunkter, som också är ett försök att skapa struktur i denna text. 
Den första handlar om hur metaforer hjälper oss att skapa betydelser i vår 
verklighet och politiken. Den andra hållpunkten är ett stopp för att visa hur 
metaforer och tolkningar förankras i olika diskurser. Diskurser är intimt 
förknippade med makt och på så sätt blir även metaforer kopplade till makt. 
Slutligen vill jag resonera något om hur både politik och forskning om regional 
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utveckling fogas eller kanske tvingas in i tillväxtmetaforen. På något sätt vill jag 
visa att här finns en potential av en ny forskningsagenda att utveckla genom att 
skapa nya metaforer.   

 
Vad kan metaforer vara?  

En metafor är, enligt svenska akademins ordbok, en bildlig beteckning för något 
som liknar ursprungsbegreppet och fungerar som ett stilistiskt hjälpmedel. 
Metaforen hjälper oss alltså att få grepp om och på något sätt förstå det annars 
svårgripbara i vår verklighet. Ett annat sätt att beskriva metaforer är att se dem 
som underförstådda liknelser (Johannesson, 1990:130). De hjälper oss att beskriva, 
diskutera och hantera svårgripbara företeelser genom att jämföra med sådant som 
är mer bekant.  

Därför är metaforer vanliga när vi talar om exempelvis våra känslor, abstrakta 
resonemang, alldeles för stora saker som universums helhet eller jättesmå saker 
som atomstrukturer. Att i vardagen beskriva att man är slutkörd, att batterierna är 
tömda och att man behöver en tusenmilaservice är metaforiska uttryck för att man 
helt enkelt arbetat för mycket och behöver vila och kanske ett par dagar med 
helpension på närmaste SPA. Men i forskningen kan metaforer vara svårare att 
hantera. De kan hjälpa forskaren att illustrera komplexa företeelser – som 
slutkörda medarbetare. Metaforer används också för att skapa medvetna 
tankemodeller och abstrahera det praktiskt komplexa i en viss riktning som 
forskaren vill ge sin analys. 

Politikern kan metaforiskt beskriva att vi behöver bättre företagsklimat eller 
kanske bättre skyddsnät för utsatta grupper. Oavsett vilket så är det inte bättre 
väder eller nät av trådar som krävs. ”Klimat” blir en metafor för komplexa 
strukturer av juridisk, politisk och ekonomisk karaktär. ”Nät” blir i sin tur här en 
metafor för sociala kontakter, ekonomiska och andra resurser som är 
sammanlänkande för att skapa ett godare liv. Dessa metaforer sammanfattar och 
uttrycker många komplexa delar på ett sådant sätt att människor kan ta dem till sig 
utan att känna till svårgripbara komplexa samband och detaljer. På så sätt 
förmedlas en bild av vad en politisk vilja står för utan att gå in i detaljerna. Genom 
att använda metaforer blir även det mest abstrakta gripbart och hanterligt. 
Metaforerna kan på så sätt peka på problem och ge lösningar som väljaren känner 
igen sig i och delar eller tar avstånd från.  
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Inom retoriken och språkvetenskapen kallas sådana serier av metaforer för en 
allegori. En allegori visar på att metaforer binds samman och länkas i varandra. Att 
använda en metafor som utbrändhet leder till tankar om att kroppen är en maskin 
som behöver bränsle, att vi brinner för något och att vår energi kan ta slut. En 
metafor formas i sammanhang av begrepp och tankar och länkas till vår syn på 
världen – kanske just att människan kan vara en ångmaskin som brinner och ger 
energi till andra.  

Metaforerna hjälper oss att tänka, men genom vårt tankemässiga umgänge 
med dem så styr de också vårt tänkande och de banor som vi låter våra tankar ta. 
Hjälpen att tänka kan även snärja själva tanken. Därför är det viktigt att inte minst 
vi som sysselsätter med oss samhällsvetenskaplig forskning tar oss tid och makt att 
avslöja metaforerna och deras makt över våra tankar och vår kommunikation. När 
vi skrapar på metaforernas yta kommer vi att avslöja dess makt och 
förhoppningsvis även den makt som ligger bakom. Oavsett om sådan makt är 
intentionell eller inte så är den styrande.  

Om språket i sig är metaforiskt, så blir texter kanske än mer metaforiska. 
Texter överför betydelser och är samtidigt i sig överförda betydelser. Det som 
skrivs formas och formar andras tankar och tänkande. Textbegreppet har idag en 
bred betydelse och inkluderar förutom det skrivna och talade ordet även bild, film 
och ljud. Även det politiska språket tar sig sådana uttryck och metaforerna 
används i flera olika sammanhang (Edelman 1988). När politiken formas och 
förmedlas även i elektroniska medier som bloggar, hemsidor och appar så blandas 
olika former av texter till en helhet som förmedlar värden och känslor. Betydelser 
skapas då med mer än ord och metaforer kommer även av skapas, förstärkas och 
förmedlas genom bilder, färger, toner, ljus och på många fler sätt. 

När vi använder metaforer för att beskriva och förklara exempelvis regioner 
och utveckling, så ger vi betydelser till just regioner och utveckling. Marie-Louises 
forskning har på flera sätt denna metaforiska makt då hon både visar hur 
forskningen kan vara själva görandet av regioner och dess utveckling och hon ger 
oss verktyg att se och synliggöra detta, eller med andra ord att ge betydelser.   

 
Metaforer ger betydelser och sammanhang 

Metaforer skapar således betydelser i språket och i våra tankar. Metaforen är en 
slag överföring, eller en överförd betydelse. Denna tolkning har formulerats 
särskilt klart av språksociologerna George Lakoff och Mark Jonhsson i boken 
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”Metafores we live by” (1980). De hävdar helt enkelt att metaforer är vad vi lever 
med, (i)genom eller kanske via. De visar att vårt språk är fyllt av metaforer och 
dessa formar inte bara hur vi kommunicerar utan även hur vi tänker, tolkar och 
agerar. Vårt språk blir, hävdar de (1980: 3), på så sätt beviskällan för hur vi tänker 
och agerar. Även för att förstå metaforer krävs en metafor. Språket är inte 
egentligen en ”källa” i skogen, men det är ett ursprung som vi hämtar resurser ur – 
en källa för att förstå. Metaforer är på så sätt i hög grad kognitiva då de bidrar till 
vår förståelse av något. Politik blir således en metaforiserande verksamhet, som 
både skapar tolkningar av vad som sker och förmedlar bilder av vad som bör ske.  

Politik handlar i hög grad om att skapa, förmedla och övertyga om vissa bilder 
av verkligheten nu och specifika ambitioner om hur framtiden bör formas. Det 
handlar om att kommunikativt och kognitivt skapa tolkningar av hur samhället är 
och hur det istället bör vara. Det handlar om att fånga och beskriva verkligheten, 
metaforerna används för att skapa beskrivningar av hur verkligheten är – en slags 
empirisk ansats. Men i det politiska språket har metaforerna även en stark 
normativ ansats. Normativa i den betydelse att de kan styra hur det bör vara. 
Beroende på vilka sammanhang metaforerna hämtas ur så blir de styrande i olika 
riktningar. Baserat på empiriska erfarenheter och normativa ställningstagande kan 
de sammanfogas i en konstruktiv ansats (Lundqvist 1992), som metaforiska uttryck 
för hur samhället kan och bör utvecklas. Metaforerna bidrar således till att 
förmedla värden och normer och att skapa politik om hur samhället bör förändras. 

Detta kan verka abstrakt. Låt mig därför stanna upp med några exempel. En 
vetenskaplig tolkning som vi lever med, i näst intill varje nyhetssändning, är 
metaforen att samhällsekonomins storlek. Ekonomisk tillväxt finns enligt den 
nationalekonomiska disciplinen när de pengar som vi räknar blir fler, eller 
cirkulerar snabbare i samhället. Då växer ekonomin, hjulen snurrar fortare och vi 
kan le i takt med framgången. Här finns först en empirisk beskrivning, som räknat 
pengarna. Därtill finns en normativ tanke av att detta är ett bra sätt att mäta 
samhällets framgång och att mer tillväxt är bättre än mindre. Tillsammans skapas 
därför konstruktiva politiska betydelser av vad som bör göras för att öka tillväxten. 
I tillväxtens metaforiska ram blir mer konsumtion och fler betalda tjänster tecken 
på framgång. Detta till skillnad från ideellt arbete och hembakade bullar som bara 
kan fylla hjärtat med lycka och hemmet med kaneldoft, men inte bidra till 
samhällets ekonomiska tillväxt. Denna tanke är central i relation till regional 
utveckling och därför något som återkommer nedan.  
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En annan stark metafor i det svenska politiska språket är folkhemmet. Genom 
att tala om ett hem för hela folket formas stark politisk kraft. Hemmet förknippas 
av de flesta med positiva känslor av trygghet, integritet och nära relationer. På 
samma sätt har metaforen av ett hem för hela folket, förknippats med ett hem där 
det goda livet skapas och levs i omtänksamhet. Men vad som ryms i folkhemmet 
är ständiga politiska frågor. Är daghem eller vårdnadsbidrag det som passar bäst i 
folkhemmet? Finns det företag som levererar äldreomsorg i folkhemmet eller är 
det bara offentliga organisationer som producerar välfärdstjänster? Metaforen 
folkhemmet skapar betydelser som kan fogas in i olika politiska sammanhang och 
på så sätt ges olika betydelser. Men som exempel visar den just tankekraften i att 
formulera modeller och framtidsbilder på vissa sätt.  

 
Den sociala konstruktionen av verkligheten – metaforer i aktion  

Att kommunicera handlar om att pröva olika påståenden och förhoppningsvis 
skapa gemensamma tolkningar av det svåra, liksom det enkla, i vår verklighet. 
Kommunikation med stöd av metaforer är därför kognitiva processer som utrycker 
makt och ambitionen att övertyga och påverka varandra. De politiska metaforerna 
ger oss sådana kommunikativa verktyg för politiska sammanhang. Precis som 
terapeuten kan hjälpa en person att uttrycka sina känslor med metaforer 
(Carlander 2008), kan politikern hjälpa folket att känna igen och uttrycka sina 
preferenser med hjälp av politiska metaforer. Det är ytterligare ett skäl till att 
metaforer är så centrala både när politiken formas och analyseras.  

För att metaforerna skall fungera krävs det att de delas av flera. Både 
mottagaren och avsändaren av budskapet måste förstå dem för att kunna skapa en 
gemensam förståelse för verkligheten genom beskrivningen av den. Vårt språk är 
en social konstruktion (i linje med Berger & Luckmann 1991). Men för att den 
socialt konstruerade verkligheten skall bli just verklig krävs att det delas av många 
för att fungera. Det krävs ett gemensamt språk för att en gemensam tolkning av 
verkligheten. I detta nästintill cirklande resonemang återfinns metaforerna som 
verktyg och ramar. Våra värderingar formar ett sammanhängande system med de 
metaforer som vi lever i (Lakoff & Johnsson 2000: 37).   

Det är genom att kommunicera som vi skapar förståelser och tolkningar av det 
abstrakta. Genom att nya tolkningar och metaforer prövas och omformas språket 
lika väl som våra tankesätt. Vissa nya metaforer får fästen som tolkningar och 
begrepp och lägger grunden för hur samhället likaväl som vårt språkbruk kan och 
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kommer att utvecklas. Men människor talar olika språk på olika platser och i olika 
sammanhang. För den som lever i ett snötäckt land större delar av året krävs som 
bekant många ord för olika sorters snö (många av dem metaforiska). Platsens 
sammanhang spelar roll för språket och dess metaforer. Den som bygger ishotell i 
snön har i sin tur många olika begrepp för verktyg och metoder som används. På 
samma sätt har de som exempelvis lagar gourmetmat, designar möbler eller 
springer maraton sina speciella begrepp och metaforer. Sociala gemenskaper 
skapas genom gemensamma begrepp, uttrycksformer och även metaforer. När vi 
förstår varandras språk, ”tror” vi att vi förstår varandra. Ett gemensamt språkbruk 
och bruk av metaforer ger känsla av samhörighet även i politiska sammanhang. De 
bäddar för en förståelse av en gemensam region och tolkningar av vad som där ses 
som uppskattad utveckling och framgång.   

Metaforer är därför mest giltiga i sina sammanhang, men de skapas även 
genom sammanhangen. Dessa språkliga, politiska och sociala sammanhangen 
formas genom diskurser. Diskursen utgörs av hur tankesätt, värden och normer 
kommer till uttryck genom handlar och olika former av texter. På så sätt kan 
diskursen sägas utgöra ett slags hemvist för metaforerna. Diskurserna formar vilka 
metaforer som kan fungera och vilka som får makt.  

 
Metaforernas diskursiva hemvist 

Metaforer fungerar i sina sammanhang – sina diskurser. Metaforer är i sig uttryck 
formade av och genom diskursen. Utan att krångla in mig i olika tolkningar av 
diskurser hänvisar jag till Bergström och Boréus (2005) sammanfattning av 
diskursbegreppets bredd. De visar att diskurs kan tolkas som allt från att enbart 
avse själva språkanvändningen till att innefatta stora delar av den sociala 
praktiken av det som sägs och skrivs. Jag ansluter mig här främst till det senare 
perspektivet, men eftersom analyser av metaforer mer återfinns i den tidigare 
snävare tolkningen så bär min argumentation här även drag av den.  

Metaforer är språkliga och kulturella konstruktioner och på så sätt återfinns de 
i och passar in i sina respektive diskurser. Diskurser består av sammanhängande 
uttalande, utsagor och begrepp. Eftersom diskurser hänger ihop så hänger även 
metaforerna samman, både med varandra och med de sammanhang eller diskurser 
som de används inom. För att återknyta till exemplet ovan så är ”klimat” något 
annat i samhällsekonomiska analyser än i vardagligt prat om väder eller i 
meteorologisk forskning. I den samhällsekonomiska diskursen är klimat en 
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metafor, som lånats från den meteorologiska beskrivningen av hur förhållanden 
som nederbörd, lufttryck, temperatur etc skapar en sammanhållen helhet – ett 
klimat. Men i samhällsekonomin handlar det om institutionella arrangemang, 
internationell konkurrens och kunskapsutveckling. Metaforen finns i sin diskurs. 

Diskurser är ordningar och ordnar uttryck, utsagor och begrepp (Foucault 
1970/1993). Ordningen är ett uttryck för makt, de är normativa. Begrepp och 
utsagor passar olika väl in i i olika diskurser. Precis som när vi lägger ett pussel i 
ordning så passar bitarna in i varandra och ordnar tillsammans ett mönster. Men 
bitar från ett annat pussel passar inte in. Även om de skulle kunna fogas in så stör 
de mönstret och avviker. En metafor måste således fungera som en pusselbit i sitt 
rätta pussel (sin diskurs) och även ge en bättre bild av det som skall beskrivas. 
Därför är det samhällsekonomiska klimatet en metafor som försöker visa att 
samhällsekonomin är minst lika komplext sammansatt som det meteorologiska 
klimatet men av andra beståndsdelar. Vad som sedan ses som ett bra klimat, vad 
som utgör klimatförändringar och hot mot klimatet beror på vilka värderingar 
man har om klimatet. Ökade koldioxidutsläpp ses idag som ett hot mot det 
meteorologiska klimatet av de flesta även om det av vissa tolkas som en värdering. 
Däremot huruvida företagsbeskattning är ett hot mot det samhällsekonomiska 
klimatet är vi mindre eniga om. Värderingarna och normerna i diskursen blir 
således avgörande för och i så fall hur en metafor kommer till uttryck. Diskurserna 
har makt att forma och därmed även att omformulera betydelser. Jag vill nu mot 
bakgrund av ovan försöka diskutera den ekonomiska diskursens makt över 
metaforen regional utveckling och därmed tanken om densamma.  

Att utmana den regional utveckling – att ta sig ur tillväxtsdiskursens metaforer 
Utifrån det ganska långa uppspelet ovan om metaforernas makt över vårt 

tänkande och därmed i politiska processer vill jag innan jag avslutar ta ut 
svängarna och lansera en ny forskningsidé – kanske till och med en ny agenda – 
som i hög grad skulle bygga vidare på Marie-Louises bidrag om än med viss 
teoretisk frikoppling.  

Min övergripande ambition är att vi skulle behöva ta oss ur den ekonomiska 
diskursens definitioner av regional utveckling och därmed dess metaforer för vad 
som ”är” utveckling. Uppdraget borde vara att söka och utveckla metaforer som 
kan beskriva, synliggöra och kartlägga andra slags utveckling i regioner. För om vi 
skulle kunna det så kan vi normativt argumentera för att utveckling verkligen är 
mer än det monetärt mätbara. Om vi sedan summerar sådana empiriska och 
normativa satser så skulle vi kunna finna konstruktiva ansatser för att utveckla 
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regioner på nya sätt och kunna bryta med tillväxtdiskursen både i praktiken och i 
forskningen om densamma. 

Men först måste vi då konstatera att regioner är sociala konstruktioner och 
ekonomi är politiska konstruktioner. Dessa två konstruktiva utgångspunkter visar 
att inget av begreppen i regional utveckling är givet, statiskt eller generellt. De är i 
sig metaforer för att vi skall få grepp om det svåra att se regionala sammanhang 
och se förändring över längre tid som positiv och utvecklande.  

Den sociala konstruktionen av regioner kan bygga på av naturen givna 
företeelser som bergsmassiv, vattendrag eller stora skogar som setts som 
ogenomträngliga. Men det är människans tolkning av skogen som 
ogenomtränglig, bergen som opasserbara och haven som oöverkomliga som gjort 
dem till gränser. Människors tekniska uppfinningsrikedom har dock genom 
historien utmanat och förändrat sådana gränser. När de mest transporterna skedde 
på vattnet var vattnet sammanbindande och inte avgränsande. Norges spretiga 
kust bands ihop över vattnat och människor och bosättningen allra längst på 
kusten förenades över vattnet. Bergen och inlanden var mörkar baksidor som 
avgränsade människor från varandra. Däremot när marktransporterna utvecklades 
och järnvägen drogs fram genom dessa tidigare ogenomträngliga bakmarker så 
blev skogen och markerna sammanlänkande i regionen och havet blev istället 
särskiljande.  

Vad som ses som sammanhängande regioner handlar således om vilka 
sammanhang vi agerar i, vilken teknik som där är normerande och hur den tolkas. 
Regionen kan också ses som all-ekologisk och inbegripa allt som finns inom dess 
omgivning (Hägerstrand 2009). All-ekologin syftar till att visa på hur allt hänger 
samman med allt. Men det blir meningsfullt först när sociala tolkningar formas och 
sorterar i det svårtolkade. För att kommunicera och forma gemensamma bilder av 
vad som spelar roll i konstruktionen av en region blir metaforer viktiga. Ses havet 
som en vattendelare eller en gemensam arena? Oavsett vilket bör vi kunna utgå 
från att regionen är en social konstruktion.  

Ekonomi, å andra sidan, betyder hushållning med resurser. Resurser som finns 
i den all-ekologiska regionen. Genom politiska beslut och institutionella 
arrangemang avgörs vilka resurser som kommer att hanteras i den synliga 
ekonomin. Ett första resonemang handlar om vilken resurshushållning som ses 
som illegal eller ”svart”. Gränsen mellan det legala och illegala konstrueras genom 
politiska beslut, normer och institutioner. Genom att låna Paulo Coelhos 
beskrivning av hur prostitution genom historien på olika sätt definierats som legal 
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och som en del av den officiella ekonomin eller som illegal och utanför ekonomin, 
visade jag och kollegan Per Assmo (2007) att ekonomi kan och faktiskt bör 
betraktas som en politisk konstruktion. Politiska beslut om vad som kan ägas och 
hur äganderätter kan bytas är primära förutsättningar för marknaders funktioner, 
vilka förstärks än mer genom de monetära systemens kopplingar till politik.  

Således, om vi kan utgå från att regioner är sociala konstruktioner och ekonomi 
är politiska konstruktioner då torde det finnas utrymme för att söka och använda 
andra metaforer för regional ekonomi och utveckling än tillväxten. Ett sätt att se på 
den här föreslag forskningsagendan skulle kunna vara att inse att tillväxt är en 
metafor som vissnat och som ger plats för annat.    

 
Tillväxt – en vissnad metafor? 

Det ligger sannolikt något grundläggande mänskligt, i alla fall något modernt, i 
tanken att växa. Som individer växer vi och föräldrar hjälper, stödjer och ser sina 
barn växa (upp). Det finns en vanlig strävan efter att göra saker något bättre än 
gången innan, oavsett om det handlar om att få till en bättre kladdkaka till fikat, 
fler dahlior i trädgården eller bättre svängar i skidbacken. Vi har ofta en ambition 
att kvalitativt växa och utvecklas som människor. I alla fall till en punkt i livet när 
vi kan börja se tillbaka med förnöjsamhet och förhoppningsvis även med stolthet 
på vad som har hänt och hur vi hanterat både det som lyckats och det som 
misslyckats genom livet. Då är det dags att se att andra kan ta vid och få växa på 
sitt sätt. Så som Du Marie-Louise låter oss ta vid och vårda det du byggt vidare på, 
denna text och andra här kan förhoppningsvis ge dig just den känslan.  

Tanken om att växa är också attraktiv för att den är själva grunden i naturen 
runtomkring oss. Naturen växer och utvecklas. Varje vår när snön smälter och 
gräset återigen finner liv och spirar finns växter som i gladaste färger och finaste 
former strävar och strålar mot vårsolen.  

När människor strävar efter tillväxt i naturen så gör vi det dock i vissa speciella 
avseenden. Det är inte allt som anses bidra till tillväxt. I jordgubbslandet resar vi 
bort oönskade maskrosor hur guldgult de än strålar emot oss. Tillväxten av 
maskrosor anses inte i det sammanhanget som tillväxt, då de konkurrerar med 
jordgubbarna. Inte heller kanske vi noterar att vårt idoga rensande och pysslande 
bidrar till tillväxt av daggmaskar och fjärilar, som ger trädgårdslandets mångfald 
mer hållbart. På samma sätt är det med den metaforiska användningen av 
tillväxtbegreppet i samhällsekonomin. Strävan efter tillväxt synliggör endast vissa 
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växters växt. Andra syns inte och vissa rensas bort och slängs. Men vad är det då 
som avgör vad som är den regionala ekonomins jordgubbar och maskrosor?  

Idag sker den sorteringen i hög grad utifrån det betalda arbetet och utvinning 
och utnyttjandet av naturresurser. Sådant produktivt arbete är samhällsekonomins 
jordgubbar. Men då dessa inte längre gror och växer till kanske även annat får rum 
att växa? Det är nu dags att söka andra metaforer för att se vad som blir en del av 
den politiskt konstruerade ekonomin, eller om man så vad som får växa och räknas 
som framgång och tillväxande. Om det ideella arbetet, nyttjandet snarare än 
utnyttjandet av naturens resurser och den sociala hållbarheten skall få växa krävs 
sannolikt andra odlingsmetoder och andra sätt att rensa i de regionala 
trädgårdarna. 

Det krävs en ny forskningsagenda som kan lämna de etablerade ekonomiska 
metaforerna för att synliggöra att regionala skillnader inte handlar om missväxt i 
vissa regioner, snarare är det så att det växer annat än det som brukar räknas. En 
sådan forskningsidé behöver till och med utmana och ifrågasätta politiska normer 
om vad som bör växa. Om långkoket för att få buljong och den härskna mjölken att 
ses som tillväxt inte bara på Fäviken krävs nya metaforer för att synliggöra det 
vardagliga, långsamma och sannolikt mer hållbara som en form av tillväxt. Idag 
infogas just Fävikens växande i den monetära tillväxten genom att några väljer att 
betala hutlöst för den härskna mjölken och surgrädden just på Fäviken. Men det 
krävdes mod, entreprenörskap och sannolikt en gnutta galenskap för att våga vara 
så annorlunda. Därför bör de som bryter normer och konventioner kunna leda oss 
mot de nya metaforerna och en ny slags regional utveckling som inbegriper mer än 
det som de etablerade ekonomiska metaforerna synliggör.  

Detta är ingen enkel uppgift. Det kräver att vi tar makten över en av vår 
samtids mest livskraftiga metaforer – tillväxten – och istället finner metaforer som 
kan gripa tag i och synliggöra den hållbara växten.   

 
Konfunderade konklusioner  

Att få en text som denna att hänga ihop är svårt. Det känns som om jag näst intill 
slagit knut på mina egna tankar genom att vända på varje metafor de förmedlas 
genom. Men jag har visat att metaforer inordnar och disciplinerar vårt tänkande 
och jag har försökt argumenterat för att vi måste ta oss ur den etablerade 
ekonomiska tolkningen av tillväxtmetaforen. 
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Användningen av metaforer länkas till ordningen i diskursen. Men sådana 
ordningar är inte stabila. De förändras och utvecklas och därmed så förändras 
även hanteringen och betydelsernas av metaforerna. Marie-Louise har i sin 
forskning visat hur regioner utvecklas och växer. Genom att aktivt delta i regionala 
debatter med politiker och andra praktiker har hon som forskare bidragit till att 
samhällsvetenskapliga begrepp och uttryck fått fäste även i andra sammanhang. 
Den samhällsvetenskapliga forskningens beskrivning och analys av exempelvis 
entreprenörskap, innovationssystem och nätverk har på så sätt kommit att 
användas och fyllas även med praktiska betydelser i kanske främst Jämtlands län 
men även runtom i världen. Vetenskapligt grundade begrepp som delvis fungerar 
som metaforer för att beskriva komplexa och komplicerade företeelser i vår 
omgivning, lyfts då från den samhällsvetenskapliga diskursens ordning till den 
politiska.  

På samma sätt måste vi fortsätta att våga utmana politiskt och lyfta in nya 
metaforer som disciplinerar tänkadet i nya riktningar även i vetenskapen om 
samhället. Vi bör försöka skapa metaforer som fångar en bredare och kanske även 
mer reell förståelse för regional utveckling och som tar varje regions särart på 
allvar. Med sådana metaforer för forskningens beskrivning av verkligheten kan vi 
även bidra till att nya normer kring regional utveckling formas i politiska 
sammanhang. Det kräver att vi vågar påbörja okända nya tankerresor som vi inte 
vet vart de leder varken i teorin eller praktiken. Men metaforer har makt så vi bör 
ta makten över dem   

 
PS. – Tack som metafor 

Ett begrepp som vi sällan ser som metaforiskt då det bleknat och oreflekterat 
rutinerats in i vår vardagliga samvaro är att säga tack. Tack handlar om att visa 
tacksamhet, uppskattning för en handling och en person. Jag vill nu säga stort och 
innerligt tack till dig Marie-Louise och på alla sätt uttrycka min tacksamhet. 
Tacksamhet för att Du ville följa med på min resa. Tacksamhet för att just du delat 
med dig av livsvisdom, kontakter, forskningserfarenheter och inte minst god mat 
och härliga drycker. Tacksamhet för vad du packat in i vårt bagage och hur du 
visat vad vi kan se i vår omvärld! Tack vare dig kommer vi att resa vidare med 
upptäckarglädje och god förmåga att tolka vad vi ser och upplever och ambitioner 
att förmedla detta både till fortsatt forskning och politik! Till sist alltså, tack för 
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ressällskapet så här långt och med önskan om trevliga resor på nya vägar där nya 
slags metaforer kommer ge betydelser och makt!  
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REFLEKTIONER KRING SAMARBETE MED MARIE-LOUISE 

Pontus Tallberg 
 
 
Mot slutet av 90-talet och början av 00-talet fullföljde jag det jag brukar kalla ”min 
politiska värnplikt”. Det hela utspelades i Enköpings kommun. I samband med ett 
möte i skolstyrelsen fick jag syn på en bok som letat sig till kommunen. Bokens 
namn var ”Kommunernas internationaliserings- och integrationsprocesser: region- 
och nätverksbyggande i Finland.” av Marie-Louise von Bergmann.  Det var första 
gången jag kom att se hennes namn och fick kännedom om henne. Jag anade 
naturligtvis inte den gången att jag några år senare skulle komma att samarbeta en 
hel del med Marie-Louise. Jag lånade hem boken som den mycket 
kommunintresserade person jag var. Boken blev kvar hos mig en lång tid och 
bidrog till att jag fick en hel del tankar och idéer som anslöt sig till bokens tema. På 
den tiden var jag  fritidspolitiker. Kommunala och regionala utvecklingsfrågor låg 
helt utanför mitt område såväl som fritidspolitiker och som anställd på 
skattemyndigheten som jag var på den tiden.  

2001 övergick jag till en anställning på Region Skåne med huvudsaklig 
arbetsuppgift att arbeta med det som kallades regionfrågan. Det innebar försök, 
bland annat i Skåne, med utökat regionalt självstyrelse. Mitt arbete i Region Skåne 
kom till stor del handla om att säkra den regionala självstyrelsen. Jag insåg 
omedelbart att det gällde att få fram underlag för att föra en kvalificerad debatt om 
dessa frågor på nationell nivå.  Det gjorde att jag sökte kontakt med forskare vid 
universitet och högskolor som forskade om dessa frågor. De skulle också ha 
intresse av kontakt med mig som praktiker. Eftersom jag såg en fördel i att  sätta in 
den svenska diskussionen i ett europeiskt perspektiv sökte jag också forskare med 
tydligt internationellt intresse. De frågor om intresserade mig var hur EU-
medlemskapet eventuellt påverkat den svenska territoriella diskussionen och den 
svenska förvaltningspolitiken.   

Det var nu jag kom att erinra mig boken jag läst i Enköping och dess författare. 
Med hjälp bibliotek och internet orienterade jag mig i Marie-Louise övriga 
produktion och verksamhet. Jag kunde konstatera att hon i sin forskning berört 
många av de för mig intressanta och viktiga frågorna. Hon har genomgående haft 
ett tydligt europeiskt och nordiskt perspektiv.  Jag kontaktade henne på telefon och 
fick omedelbart inspirerande respons som ledde till att en dialog med Marie-
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Louise inleddes. Den kontakten kom med tiden att utvecklas ytterligare och 
resultera i seminarier, tidningsartiklar och konferenser samt en gemensamt utgiven 
bok. 

Universitet och Högskolor har tre uppgifter. Det är att utbilda studenter, forska 
och det som kallas den tredje uppgiften. Det sistnämnda uppgiften innebär att 
verksamheten ska vara utåtriktad till samhället i sin helhet. Denna blev lagreglerad 
genom högskolereformen 1977. Från den 1 juli 2009 formuleras uppgiften enligt 
nedan; 

 
”I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det 
omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt 
verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer 
till nytta (Lag 2009:45)”  

 
Det finns många skäl till lagstiftarens vilja att framhäva den tredje uppgiften. 
Globalisering med ökad konkurrens på många områden samt europeiseringen 
påverkar utvecklingen i Sverige i en allt ökande omfattning. Vi kan inte riktigt se 
följderna på sikt av detta vilket skapar en osäkerhet i all samhällsplanering. Hur 
står sig den svenska välfärdsmodellen i en alltmer konkurrensutsatt värld? 
Fungerar den svenska förvaltningsmodellen på sikt med dess uppdelning av 
offentliga verksamheter på tre nivåer och med beskattningsrätt på alla nivåer. 
Kommer den svenska modellen för statens organisation att vara funktionsduglig 
på sikt. Kommer EU-medlemsskapet leda till att Sverige närmar sig den 
europeiska förvaltningsorganisationen?  Hur kommer utvecklingen påverka 
demokratin och dess former?  Räcker den representativa demokratin? Behövs 
deliberativa och direktdemokratiska inslag?  

Hur ska Sverige bli en ledande kunskapsnation för att kunna hävda sig i den 
ökade konkurrensen? Hur ska Sverige bli mer innovativt och entreprenöriellt? 

Ovan några frågor och utmaningar av stor betydelse. Dessa frågor är  skäl nog 
till att den kunskap och forskning som finns på de högre 
utbildningsinstitutionerna bör föras ut och kommuniceras med samhället i en bred 
mening  och innefattar näringsliv, offentlig sektor, organisationsliv samt inte minst 
medborgarna.  

Jag har under många år följt den svenska förvaltningsdiskussionen och som 
redan framgått särskilt det som i dagligt tal brukar kallas "regionfrågan". Närmare 
bestämt innebär regionfrågan hur den svenska mellannivån ska vara organiserad 
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avseende antal och mandat. Denna fråga har diskuterats sedan mitten av 60-talet i 
Sverige och resulterat i ett stort antal utredningar, utan att frågan fått någon 
lösning. Under 90-talet skedde en viss islossning antagligen beroende på det 
svenska EU-medlemsskapet 1995 och diskussionen  om "regionernas Europa”. 
Troligen är dock att  det som kallades för ”regionala röran” Skåne och Västra 
Götaland var främsta orsaken.”Röran” innbar  oklarheter i beslutsstrukturen i 
dessa områden med omfattande samordningsproblem och med följd 
handlingsförlamning inte minst på kollektivtrafikområdet. 

Skåne län bildades 1997 och motsvarande skedde i Västra Götaland genom 
bildandet av Västra Götalands län. Länsreformerna följdes av försök med utvidgat 
regionalt självstyre för respektive landsting i dessa län. Försöken kom att kallas 
pilotförsök. Min anställning på Region Skåne inleddes ungefär samtidigt som den 
så kallade PARK-utredningen (Parlamentariska regionkommittén) lämnade sitt 
slutförslag. Utredningen  föreslog att försöken skulle förlängas och utökas med nya 
försöksområden.  Propositionen på PARK-utredningen delade inte utredningens 
slutsatser utan valde att föra fram en annan modell i form av regionala 
samverkansorgan. Dessa skulle bestå av samtliga kommuner i aktuellt län och 
frivilligt kunde även landstingen ingå. Samverkansorganen övertog i så fall 
utvecklingsansvaret från aktuell länsstyrelse . Även Region Skåne skulle enligt 
propositionen övergå till denna lösning med skillnaden att landstinget i detta fall 
skulle ingå. Vid behandling av propositionen i konstitutionsutskottet medgavs att 
Skåne och Västra Götaland fick fortsätta försöksverksamhet till 2006 men i övrigt 
blev regionala samverkansorgan huvudmodell. Så blev också riksdagens beslut i 
januari 2002. 

Regeringen tillsatte 2003 en utredning kallad Ansvarskommittén (SOU 
2003:123).  Utredningen leddes av dåvarande Landshövdingen i Västmanlands län 
Mats Svegfors och uppdraget var att utreda hur svensk samhällsorganisation 
borde se ut i ett 2030 perspektiv. Kort sagt var frågan hur Sveriges offentliga 
struktur borde vara organiserad för att möta framtidens utmaningar. Under 
utredningstiden förlängdes försöksverksamheten för Skåne och Västra Götaland 
till 2010. 

Ansvarskommittén lämnade sitt slutbetänkandet i december 2007. I detta 
föreslogs att Sverige skulle indelas i 6-9 regioner med i stort sett det samma 
mandat som försöksregionerna. Ansvarskommitténs två betänkanden är ett 
omfattande material om olika samhällsfrågor som har förutsättningar att ligga till 
grund för framtida forskningsinsatser. 
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Jag tog tidigt upp frågan om att föra ut Ansvarskommitténs betänkande till en 
bredare krets. I detta syfte kontaktade jag Marie-Louise. Hon förstod omedelbart 
mitt resonemang och såg samma behov som jag utifrån hennes forskarperspektiv. 
Ansvarskommitténs förslag var av sådan art att det skulle få ganska stor betydelse 
för hur det offentliga skulle komma att organiseras i framtiden om det 
genomfördes. Vi kom överens om att Marie-Louise skulle göra en presentation av 
hur hon som forskare såg på utredningens förslag vid ett öppet seminarium i 
Växjö. Seminariet lockade runt 60 deltagare från lika stora delar akademin och 
praktiken och är ett bra exempel på samarbetet mellan praktiker och forskare. Det 
gav senare Marie-Louise en möjlighet att i tre längre artiklar på tidningen 
Kvällspostens ledarsida diskutera regionfrågan. Detta för att ge läsarna en 
möjlighet att få inblick i den diskussion som vid den tidpunkt pågick om en 
framtida regionbildning. 

Ansvarskommitténs slutbetänkande har fortfarande inte lett till något 
regeringsförslag om eventuell framtida regionbildning av Sverige. Region Skåne 
och Västra Götalandsregionen har dock fått permanent status med utökat ansvar 
för regional utveckling från den 1 januari 2011. Samma status har Hallands läns 
landsting fått och kallas numer Region Halland. Gotlands kommun har också 
samma status från 1 januari 2011 och kallas i dagligt tal Region Gotland. För övriga 
landet är frågan oklar. Det pågår heller inte några mer långtgående diskussioner 
med undantag från att Region Skåne tillsammans med Kronoberg, Blekinge och 
Kalmar läns landsting diskuterar en sydsvensk region från 1 januari 2019. Frågan 
om eventuell regionindelning i Sverige är således fortfarande aktuell. Det kan dock 
nämnas att under hösten 2012 har ett antal landsting inlämnat ansökan att få bilda 
regioner inom befintligt territorium. Möjligen kan diskussionen ta fart igen i och 
med att utredaren Mats Sjöstrand i december 2012 lämnar sin utredning om 
framtida statlig regional organisation (Fi 2009:07) 

Frågan är i högsta grad fortfarande aktuell.  Det finns därför, enligt min 
bedömning, ett stort behov av ökad samverkan mellan forskning och praktik i 
denna mycket viktiga fråga. Det har stor betydelse för demokratin och för offentlig 
verksamhet hur territoriet organiseras. Detta diskuteras inte i massmedia eller ens 
så mycket i de politiska partierna. Det snarast understryker vikten av att 
forskningen samverkar med praktikerna för att bidra till en fördjupad 
samhällsdebatt om dessa frågor.  

Regionfrågan hör också samman med det som kallas "flernivåstyrning" eller 
med en internationell term "Multi level governance". I forskningen har detta 



200 
 

begrepp diskuterats sedan 90-talet men på senare år har intresset hos praktikerna 
blivit stort. Den internationella litteraturen är ofta teoretisk och svårtolkad. Den 
litteratur som finns på svenska utgår från ett statligt centralt perspektiv. Den 
kommunala och regionala nivåns roll i ett flernivåsystem  diskuteras  inte utifrån 
dessa nivåers egen logik. Detta var för mig ett problem av flera skäl, inte minst för 
att det inom EU allt oftare talas om flernivåstyrning som ett viktigt inslag i EU:s 
framtida styr- och samarbetsformer. 

 Min tolkning av flernivåstyrning tar fasta på att det innebär en glidning från 
traditionell styrning till en mer komplex och som omfattar flera politikområden 
samt även delar av den civila sektorn. Viss politik, som exempelvis miljöpolitik, 
kan inte genomföras utan att alla nivåer som påverkas av beslutet görs delaktiga 
och därmed delansvariga för dess genomförande. Jag gör tolkningen att i ett 
statligt perspektiv innebär flernivåstyrning att regioner och kommuner i viss mån 
finns med i beslutsfattande för att implementeringen ska underlättas. Givetvis 
innebär detta vissa problem för utkrävande av demokratiskt ansvar men det ger 
också en region möjligheter att faktisk påverka politiken i en, för regionen, positiv 
riktning. Mitt perspektiv är däremot det regionala och lokala . Det gjorde att jag 
såg behov av en antologi på svenska om flernivåstyrning som utgick från den 
regionala och lokala nivån. Boken skulle i första hand vara anpassad till praktiker 
för att dels ge dem en god introduktion och dels diskutera begreppet utifrån deras 
egen verksamhet. Jag diskuterade detta med Marie-Louise och hon förstod mitt 
syfte att genom en antologi, skriven av forskare för praktiker, bidra till 
diskussionen om flernivåstyrning men också skapa att lärande hos de 
yrkesverksamma. Vi kom överens om att göra detta som ett samarbete mellan 
akademin genom henne och praktiken genom mig.  Vi kom överens om att dela 
redaktörskapet för antologin. Boken kom senare att ges ut av Region Skåne, Västra 
Götalands regionen, Stockholms läns regionplanekontor och SKL. Därmed 
garanterades en omfattande spridning. 

Marie-Louise och jag diskuterade utformningen av boken och vilka skribenter  
som kunde inbjudas medverka inklusive en referensgrupp med uppgift kritiskt 
granska bidragen innan de slutfördes. Arbetet inleddes med en workshop i 
Linköping med de aktuella skribenterna och en öppen diskussion om antologins 
innehåll.. Ytterligare en sammankomst följde i Uppsala med konkreta diskussioner 
om de aktuella bidragen. Vid dessa tillfällen deltog bidragsgivarna och utgivarna. 
Jag och Marie-Louise slutredigerade boken efter mötet i Uppsala. Vi skrev 
dessutom tillsammans ett sammanfattande kapitel. 
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Boken presenterades vid en konferens i Stockholm där såväl Marie-Louise som 
jag medverkade. Marie-Louise fick tillfälle att inför cirka 300 deltagare från olika 
kommuner och landsting i Sverige, närmare diskutera boken ,och i en paneldebatt 
föra en diskussion. Antologin har på ett tydligt sätt visat att det finns behov och 
intresse av denna typ av bok. Den trycktes i 3000 ex och är idag i stort sett slut. 
Boken har använts vid flera universitet och har fått spridning bland kommuner 
och regioner men också i statliga verk 

Samarbetet mellan forskare och praktiker är viktigt. Det kräver dock intresse 
hos båda parter och kan inte kommenderas fram. Det kräver också en vilja till 
ömsesidighet så att praktikern kan bidra till frågeställningar till forskaren och 
forskaren till att den praktiska verksamheten får ökad kunskapsbas.  Det sista 
kräver en mottagningsförmåga hos praktikern och en förståelse hos forskaren av 
att det sker en "översättning" av teorin till den praktiska verksamheten . Detta 
ligger helt i linje med den så kallade tredje uppgiften enligt min uppfattning.  Det 
är viktigt för Sverige och ett led i att bygga framtiden på kunskap som också 
används praktiskt. 

Det räcker inte att samverkan är en i lag fastslagen uppgift. Det krävs också ett 
personligt intresse hos forskaren och hos de eller den forskaren möter. Mina 
kontakter och erfarenheter av samarbetet med Marie-Louise är att hon har både 
vilja, intresse och förmåga att samarbeta med praktiker. Vi har tillsammans 
bidragit till diskussionen om regionfrågan och flernivåstyrning. Det har skett på ett 
sådant sätt att det kan ses som en illustration till hur den tredje uppgiften kan 
bidra till den kvalificerade samhällsdebatten. 
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