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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Luleå förändras. Från att tidigare till största del varit en industrikommun utvecklas Luleå mer 

och mer i riktning mot ett tjänstesamhälle. År 1985 arbetade cirka 6,600 personer inom 

tillverkning. Motsvarande antal 2001 uppgick till cirka 4,700. Inom finansiell verksamhet, 

media och företagstjänster var cirka 3200 personer sysselsatta 1985 mot cirka 4,500 2001. 

Inom utbildning och forskning var motsvarande siffror 2,700 respektive 3,800 (Internet 1).    

 

Samtidigt pågår en utflyttning från Norrbotten och enligt Landstingsförbundet kan länet gå en 

dyster framtid till mötes. Befolkningen bedöms minska med ungefär 30 procent fram till 2030 

(Korpi 2003, 4ff). Konkurrensen mellan kommunerna har ökat på grund av den ekonomiska 

globaliseringen med IT-sektorns expansion i spetsen samt den nationella ekonomiska 

omstruktureringen. Konkurrensen tar sig bland annat uttryck i att försöka öka befolkningen på 

andra kommuners bekostnad, eller i konkurrensen om olika stöd från staten och EU, eller via 

konkurrensen om företagsetableringar där kommunerna försöker bjuda över varandra. 

 

För att motverka den negativ utvecklingen har Luleå Kommun antagit en vision, Vision 2010, 

där ett antal mål radats upp. Luleå har under en lång tid uppvisat en nedgång i industrin, 

befolkningsökningen är marginell. Luleå och Norrbotten strävar efter att nå tillväxt inom 

många sektorer och det är en komplicerad uppgift för en industrikommun när globaliseringen 

medfört stora förändringar i efterfrågan på kunskap. För att Norrbotten ska kunna nå en god 

tillväxt krävs det att Luleå svarar för en ännu bättre tillväxt. Luleå svarar för cirka 28 procent 

av länets befolkning och har de största förutsättningarna för tillväxt genom att det finns ett 

universitet, differentierat näringsliv och goda kommunikationer.  

 

Min analys av Vision 2010 bygger på två resonemang, textboksmodellen och trippel helix-

teorin. Textboksmodellen består av fem steg: initiering, formulering, implementering, 

utvärdering och beslut. Jag använder mig av de två första stegen (initiering och formulering) 

som kompletteras med förväntad implementering som ett tredje steg. Trippel helix-teorin 

innebär samverkan mellan företag, myndigheter och universitet. Tidigare har universitet, 

företag och myndigheter generellt varit tre åtskilda arenor. Numera arbetar de mer och mer 

tillsammans. Trepartssamarbetet mellan företag, myndigheter och universitet liknas med en 
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trippelspiral, en trippel helix, med tre sammanflätade parter (Etzkowitz & Leydesdorff 2001, 

141). 

 För att Luleå ska nå en bättre tillväxt och en större befolkningsökning måste kommunen 

arbeta på ett annorlunda sätt än tidigare. Är Vision 2010 lösningen?  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att analysera policyprocessen som ledde fram till att Vision 2010 

antogs i Luleå kommun samt diskutera ifall Vision 2010 utifrån trippel helix-teorin kan vara 

ett medel för att skapa den önskvärda tillväxten?  

 

För att kunna besvara syftet i uppsatsen ställs följande frågor:  

• Vad bygger visionen på för resonemang?  

• Hur har visionen tagits fram? 

• Vilka intressenter står bakom framtagandet av visionen?   

Frågorna kommer att utvecklas och specificeras i kapitel fyra mot bakgrund av den teoretiska 

genomgången.  

 

1.3 Metod och material 

Studien består av två delar, i vilka jag dels utvecklar en teoretisk modell för att kunna 

analysera och förstå processen och dels analyserar policyprocessen kring Vision 2010 i Luleå 

kommun med hjälp av min analysmodell.  

 

1.3.1 Val av teori 

Metoden som används för teoridelen är huvudsakligen en litteraturstudie. Jag har valt att 

skriva två teorikapitel. I kapitel två skildrar jag begreppet policy och textboksmodellen medan 

jag i kapitel tre redogör för tillväxt och trippel helix-teorin. Uppsatsen behandlar framtagandet 

av Vision 2010 i Luleå kommun, vilket motiverar en djupare analys av policyarbetet kring 

visionen. 

 

Till den första delen har jag använt textboksmodellen, ett av de mest tillämpade 

analysverktygen i modern tid även om den har fått utstå en del kritik. Jag kommer att använda 

mig av modellen eftersom den är enkel och tillämpbar på en sådan här process. 

Textboksmodellen delar in processen i fem stadier: initiering, formulering, implementering, 

utvärdering och beslut (Hague, Harrop & Breslin 2000, 514ff). Eftersom Vision 2010 antogs i 
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april år 2000 och befinner sig i det tredje stadiet, implementeringen koncentrerar jag mig på 

de två första stegen (initiering och formulering) samt förväntad implementering.  

Till den andra delen har jag tagit hjälp av Henry Leydesdorff och Loet Etzkowitz bok 

”Universities and the global knowledge economy; a triple helix of University” som betonar 

sambandsfaktorn mellan företag, myndigheter och universitet. I Luleå kommun finns ett 

tekniskt universitet och ett differentierat näringsliv varför teorin om trippel helix är lämplig att 

använda. Författarna använder sig av begreppet government i sin bok som kan ha en vid 

betydelse. I den här uppsatsen tolkas begreppet som myndigheter.  

 

Resonemangen baseras på tillväxtteorier varför jag tycker att det är viktigt att inleda med ett 

avsnitt som behandlar tillväxt generellt. Det är intressant att analysera ifall aktörerna bakom 

visionen har använt sig av teorin, inte använt den eller alternativt inspirerats av den utan att 

veta att de exakt utgått från den teorin. Vilket svar jag än får leder till en intressant slutsats av 

framtagandet av Vision 2010 i Luleå kommun. Dessutom kompletterar jag teoriavsnitten med 

ett ”bottom-up perspektiv” eftersom jag intervjuat ett flertal personer och på så sätt fått 

djupare information av processen.  

 

För att kunna bedöma framtiden för en kommun som Luleå har jag tagit hjälp av Martin 

Korpi, forskare på Institutet för framtidsstudier. Korpi har genom artikeln ”Regionala 

obalanser- ett demografiskt perspektiv” försett mig med prognoser för Norrbotten i fråga om 

tillväxt och befolkningsunderlag de närmaste trettio åren, vilket är av betydelse för min 

uppsats. Institutet för Framtidsstudier är en forskningsstiftelse med uppgift att i egen regi eller 

i samarbete med andra bedriva framtidsstudier, långsiktig analys och därmed 

sammanhängande verksamhet. Därigenom stimulerar institutet till en öppen och bred 

diskussion om framtida hot och möjligheter i samhällsutvecklingen. Det kan därför ses som 

en tillförlitlig och relativt opartisk aktör i detta annars mycket politiska och subjektiva ämne 

och har därför varit en viktig inspirationskälla för mig. I definitionen om vad en vision kan 

vara har jag utgått från Lars Wibergs definition. Han är dock författare och egen företagare 

med inriktning på ledarskapsutbildning, varför denna källa inte kan sägas ha samma 

vetenskapliga status som övrig litteratur. Jag har dock använt mig sparsamt av hans bok 

eftersom jag även anser att den är lite otydlig.      

 

Vidare används biträdande professor Nils-Gustav Lundgren och ekonomie doktor Håkan 

Ylinenpääs rapport ”Regional dynamik vid Bottenviken”, där de jämför Luleå och Uleåborg 
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vad gäller tillväxt och befolkningsutveckling. Studien är genomförd vid Luleå tekniska 

universitet och Ylinenpääs möjligheter att ta del av material på finska och genomföra 

intervjuer gör att jag har hög tilltro till de slutsatser som dras i rapporten. Detta för att 

redovisa att Luleå kommun sedan länge haft problem med tillväxt. Det faller sig därför 

naturligt att ta del av deras rapport som underlag för min uppsats, där tillväxt är av central 

betydelse. Har utvecklingen i Uleåborg påverkat politikerna i Luleå? 

 
1.3.2 Fallstudie 

Min studie är en fallstudie av Vision 2010 i Luleå kommun. I en fallstudie undersöks ett eller 

ett fåtal fall under en kortare eller längre period. Fallstudier är främst beskrivande, där 

författaren samlar in olika slags data, gör olika observationer/intervjuer. Genom att använda 

fallstudien som metod får läsaren en tydlig bild av en process. Det finns olika slags fallstudier. 

Ett exempel är en självständig forskningsmetod, såsom levnadsberättelser som introducerades 

av Chicago-skolan på 1920- och 30-talet. Fallstudien kan även användas för att utforska en 

teori (Svenning 1999, 130f). Min fallstudie används för att utforska en teori.  

 

Studiens fokus ligger på intervjuer främst med politiker från Luleå kommun, men även med 

representanter från näringslivet. Redovisning av längd på intervjuer sker i referenslistan. 

Intervjuerna har varit semistrukturerade vilket innebär att frågorna har anpassats till 

personerna och ändrats under resans gång, vilket har varit en läroprocess för mig. En 

bandspelare har använts vid intervjuerna för att underlätta tillskansningen av materialet som 

sedan har förts in på dator för att så småningom skrivas ut. Jag har inte nämnt trippel helix-

teorin under intervjuerna utan ställt frågor kring ämnet för att de intervjuade själva ska skildra 

eventuell inblandning av teorin i framtagandet av visionen.  

 

Inledningsvis var det svårt att få fram de underlag som legat till grund för framtagandet av 

visionen trots att jag tagit kontakt med såväl olika tjänstemän som kommunens diarium. Det 

var först i min sista intervju med Bernt Grahn, kommunchef i Luleå som jag fick kopior av 

flera dokument. Jag har inte haft tillgång till några dokument/minnesanteckningar från 

november 1999 till april 2000 då visionen antogs.  

 

1.3.3 Intervjuer för att söka policyprocessen 

Jag har valt att intervjua 13 personer och bland dem följande kommunpolitiker eftersom de är 

i ledande positioner inom respektive partier: Annika Eriksson (mp), Krister Hammarbergh 
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(m), Börje Lööw (v), Lennart Lindström (c), Karl Petersen (s), Ylva Strutz (fp), Mårten Ström 

(s), Conny Sundström (kd) och Ulla Ölvebro (s). Luleå är sedan länge en socialdemokratiskt 

styrd kommun och av den anledningen har jag valt att intervjua tre representanter för det 

partiet, som alla varit med i processen kring Vision 2010 och som länge varit ledande 

representanter för partiet.  

 

I urvalet av övriga intervjuade har jag använt ett så kallat snöbollsurval, vilket innebär att jag 

blivit rekommenderad att tala med personer av andra som jag intervjuat. Detta gäller Jan Palo 

och Peter Georgsson. Jörgen Eriksson valde jag att intervjua eftersom jag vet att han i sin 

position som utvecklingschef hos kommunen idag arbetar med implementeringen av Vision 

2010. Jag har även talat med Bernt Grahn, kommunchef i Luleå, som varit inblandad i 

framtagandet av visionen. Däremot har informationschefen Sven-Olof Hederyd avböjt vid ett 

par tillfällen att bli intervjuad och istället rekommenderat mig att kontakta andra personer 

inom kommunen. Jag har valt att inte intervjua någon från universitetet då det inte kommit 

fram någon information i de tidigare intervjuerna om eventuell inblandning från universitetets 

sida i framtagandet av visionen.  

 

När jag skulle ta kontakt med de utvalda personerna jag intervjuade använde jag mig av 

telefon eller e-post. Jag berättade då att jag var D-student i Statsvetenskap vid Luleå tekniska 

universitet och att denna uppsats skulle belysa processen kring framtagandet av Vision 2010. 

Det visade sig vara ett bra tillvägagångssätt eftersom en överväldigande majoritet intresserade 

av att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper till mig. Intervjuerna har skett på olika 

platser beroende på intervjuad person. Drygt hälften av intervjuerna med politikerna skedde i 

deras respektive partilokaler. Detta gäller intervjuer med Annika Eriksson (mp), Lennart 

Lindström (c), Ylva Strutz (fp) samt Conny Sundström (kd). Intervjuer med Karl Petersen och 

Mårten Ström skedde på deras respektive arbetsrum och kan därmed ge ett mer formellt 

intryck. Intervjun med Krister Hammarbergh skedde på universitetet och intervjuer med Börje 

Lööw och Ulla Ölvebro i deras respektive hem. Det är möjligt att platsen för intervjun kan 

påverka innehållet i intervjun, helt enkelt att en person kan känna sig mer avslappnad i 

hemmet än på sitt arbetsrum och därmed blir mer öppen i intervjuerna. Även Luleå kommuns 

utvecklingschef Jörgen Eriksson, Luleå Näringsliv Aktiebolags Peter Georgsson och JOB 

media och reklambyrå AB:s Jan Palo har jag intervjuat på deras arbetsplatser.  Jag hade stort 

intresse av att intervjua Jan Palo då det kommit fram att det var hans reklambyrå som fått i 
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uppdrag av kommunen att formulera visionen, därför var han en mycket viktig aktör för hur 

visionen kom att se ut. 

 

Valet av frågor har varit centralt för min uppsats. Frågorna finns med som bilaga i uppsatsen. 

Den inledande frågan som ställdes var ”Vem eller vilka kom på idén med en vision för 

Luleå?”. En annan fråga var ”varför ska man ha en vision?”. Ett särskilt intresse från min sida 

var att ta reda på eventuell samverkan från universitetet och näringslivet i framtagandet av 

visionen (trippel helix-teorin).  

 

Det har varit en tidskrävande metod. Det har tagit mycket tid och strulande att förbereda 

intervjuerna, boka tid och plats för dem, genomföra dem och inte minst efterarbetet av 

intervjuerna. Att intervjua är en social metod som kräver mycket energi av den som intervjuar 

(Svenning 1999, 113). Det kändes därför länge som om jag bara hade en massa material som 

jag inte hade struktur på och det dröjde innan jag verkligen började skriva text till uppsatsen.   

 

Mina upplevelser av intervjuerna var att de utvecklades i en positiv och enkel stämning, de 

intervjuade fick förtroende för mig och tyckte att mina frågor var relevanta. Intervjuerna var 

även lättpratade. Flera av dem jag intervjuade berättade för mig att de alltid tar sig tid för 

studenter när de blir tillfrågade, trots att jag vet att de har ett omfattande arbete.    

 

Eftersom jag inte fick tag i bakomliggande dokument till visionen förrän vid den sista 

intervjun och då materialet dessutom var av begränsad omfattning har jag lagt större vikt vid 

att försöka följa de intervjuades tolkningar av och delaktighet i processen än de få noteringar i 

skriftlig form som ändock fanns hos en enskild tjänsteman. 

 

1.3.4 Att analysera med hjälp av teorin 

För att kunna nyttja de allmänna teorierna om policyprocesser och utveckling i kommuner i 

min analys av Vision 2010 i Luleå kommun så kommer jag i kapitel fyra presentera en 

analysmodell. Den är central för hur jag tagit till mig och hanterat material. En teori speglar 

verkligheten på ett enklare sätt, hjälper till för att kunna förstå och förutse vad framtiden för 

med sig samt är ett verktyg för att finna den information vi söker (Föllesdal, Walloe & Elster 

2001, 97).   
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Mitt första analysperspektiv i kapitel sex utgår från bakomliggande dokument och själva 

Vision 2010. Först gör jag en övergripande analys av innehållet i visionen. Jag analyserar 

processen och hur textboksmodellen svarar på vilka resonemang som ligger bakom 

framtagandet av visionen och ifall det går att spåra resonemang av trippel helix i det skrivna 

materialet. I kapitel sju utgår jag från intervjuer med kommunpolitiker, tjänstemän och 

näringslivsrepresentanter. Jag analyserar policyprocessen utifrån intervjuerna. Vilka tog 

initiativ till visionen? Här använder jag mig av textboksmodellen. Citat från intervjuer med 

kommunpolitiker, tjänstemän och näringslivsrepresentanter bearbetas och analyseras även i 

kapitel åtta, men ur ett annat perspektiv än i kapitel sju. Här är teorin om trippel helix i total 

fokus. På vilket sätt karaktäriserades trippel helix? Gynnades eller hindrades processen av 

trippel helix-teorin?  

 

1.4 Avgränsningar 

Jag har valt att göra en fallstudie, det vill säga i det här fallet endast analysera Vision 2010 i 

Luleå kommun, undersöka policyprocessen och ta hjälp av trippel helix-teorin för tillväxt.   

Luleå är intressant av flera anledningar. Luleå är en stad där industrin varit dominerande i 

många år. Det är inte längre bara i industrin tillväxt skapas utan nu är det ökad fokus på 

kunskapssamhället. Det är därmed intressant att följa Luleå och se hur staden ska klara 

övergången från industri- till kunskapssamhället. Luleå är ett regionalt centra i Norrbotten och 

även intressant ur den aspekten. Många säger att Luleå måste växa för att resten av Norrbotten 

ska överleva. Slutligen är Luleå min hemkommun och därför av extra intresse för mig.  

 

Tiden för intervjuerna har varierat. Genomsnittstiden för varje intervju har varit drygt 30 

minuter, men det finns ett par intervjuer som sträckt sig 45 minuter och även ett par stycken 

som varit sparsammare, kring 20 minuter. Intervjuerna har berört tiden från hösten 1999 till 

idag. Jag har begränsat mig till att intervjua främst kommunpolitiker, några tjänstemän och ett 

par representanter för näringslivet. Det finns två former av kommuner: primärkommuner och 

landstingskommuner. Min fokus ligger på primärkommuner.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med det första teorikapitlet i kapitel två som behandlar policy och 

policyanalysen. Därefter redovisas det andra teorikapitlet i kapitel tre där synen på tillväxt 

behandlas i allmänhet och även trippel helix-teorin. I kapitel fyra bearbetas och sammanställs 

dessa två teorikapitel samman till en analysmodell för att i kapitel fem redogöra allmänt om 
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staden Luleå som bakgrundsfakta inför analysen. Själva Vision 2010 återfinns som bilaga, 

men i kapitel sex analyseras den övergripande. Redovisning av empiri och analys kommer 

sedan i de två följande kapitlena med policyprocessen i fokus i kapitel sju och trippel helix i 

centrum i kapitel åtta. Avslutningsvis i kapitel nio återfinns en slutdiskussion och idéer till 

framtida forskning.  
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2. Policyprocessen 
I det här kapitlet redogör jag för begreppet policy där jag inriktar mig på textboksmodellen. 

Vidare beskriver jag ett av Norrbottens framtidsscenarier utifrån Institutet för framtidsstudier.     

 

2.1 Policy 

En policy är flera tätt sammanbundna beslut tagna av en politisk aktör eller grupp av aktörer, 

som innehåller grundprinciper för hur ett företag eller en organisation agerar. Besluten är 

tagna av en politisk aktör eller en samling aktörer. Besluten ska vara tillgängliga inom 

aktörernas makt (Hill 1997, 30).   

 

Den mest inflytelserika modellen i modern tid för att förstå policyprocessen är den så kallade 

textboksmodellen. Den delar in policyprocessen i fem stadier: initiering, formulering, 

implementering, utvärdering och beslut. Initieringen är bestämmandet att utöva policy inom 

ett speciellt område. Det diskuteras fram i den politiska dagordningen i de flesta fall. 

Initieringen av en viss policy påverkas av tre faktorer, vetenskap, teknologi och media. 

Vetenskapliga rön om framtiden, till exempel global uppvärmning, kan påverka initieringen 

av en policy. De flesta länder uppmanar till satsningar på ny teknologi och konkurrens om nya 

produkter leder till snabb initiering av policy. Slutligen har media stor makt i 

policyinitieringen då de kan lyfta fram frågor på dagordningen, exempelvis larmrapporter om 

farliga livsmedel, vilket kan leda till snabb initiering för att åtgärda problemet (Hague, Harrop 

& Breslin 2000, 514ff).  

 

Efter initieringen av en policy, måste själva formuleringen av policyn ske. Det är viktigt att 

veta när man ska agera, vad som ska framföras och hur man ska agera. Implementeringen av 

en policy är eventuellt det svåraste steget i policyprocessen. För att en policy ska kunna 

genomföras på ett lyckosamt sätt krävs tre förutsättningar: tid och resurser måste finnas för att 

policyn ska fungera, policyn ska inte behöva stöta på problem på olika nivåer i samhället utan 

initieras direkt och alla underordnade måste visa sin uppmärksamhet gentemot de som har 

maktbefogenheter. I policyutvärderingen framgår om policyn varit lyckosam och svarat mot 

förväntningarna. Efter det steget måste beslut tas: ifall policyn ska fortsätta, revideras eller 

avslutas (ibid. 517ff).  
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Textboksmodellen har emellertid utsatts för kritik på senare år av bland annat Sabatier, 

Nakamura och Jenkins-Smith. Exempelvis har modellen ett ”top-down” fokus vilket bortser 

från aktörer vid sidan av som kan vara nog så viktiga och vissa anser att modellen spelat ut sin 

roll. Det finns dock många forskare som försvarar textboksmodellen och menar att den 

fungerar mer än väl (Sabatier 1999, 6ff).   

 

2.2 Policyanalys 

 
”Policyanalys betecknar den analytiska infallsvinkeln till offentlig politik, dvs. till innehållet och 

konsekvenserna av offentliga myndigheters åtgärder, oavsett om det handlar om en uppsättning 

enskilda beslut, omfattande beslut eller generella planer”  (Goldmann, Pedersen & Österud 

1997, 203). 

 

Att analysera innebär att ta isär något. I en policyanalys studeras offentliga handlingslinjer 

och program för att sönderdelas så att varje del kan analyseras var för sig. Det främsta målet 

med policyanalysen är att analytiskt bistå de som tar beslut att arbeta fram bättre 

handlingslinjer och program. Policyanalysen kan liknas med utredningsverksamhet även om 

flera skillnader kan uppvisas. Att analysera ett problem inom den offentliga sektorn som 

pågått under en längre tid vid policyanalysen skiljer sig från en utredning där ett enskilt 

personalärende inom den privata sektorn kan vara uppdraget.  

 

Policyanalytikern använder sig av både vetenskaplig och icke-vetenskaplig kunskap. 

Policyanalytikern brukar samhällsvetenskapliga metoder och insikter i sin studie, men själva 

analysen är inte en form av samhällsvetenskap. Policyanalysen inriktar sig på förhållanden 

som går att påverka inom tid och resurser, där tidsaspekten är av högsta vikt (Premfors 1989, 

46). 

 

I USA har det sedan slutet av 1960-talet skett en framväxt av policyskolor vid universiteten. 

Det finns drygt 20 skolor som specialiserar sig på att utbilda professionella policyanalytiker. 

En liknande framväxt av policyskolor har inte kunnat skönjas i Västeuropa (Premfors 1989, 

24ff). 
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2.3 Framtidsstudier 

Landstingsförbundet har tagit fram en prognos över Sveriges framtida regionala 

befolkningsutveckling, där tre scenarier kan utskiljas. Prognosen sträcker sig till 2030 och 

består av trendscenariot, det positiva scenariot och basscenariot, där det sista alternativet 

anses vara det mest trovärdiga. I basscenariot antas fruktsamheten vara 1,8 barn per kvinna, 

in- och utvandring väntas öka mer och mer och nettoinvandringen väntas öka till 12000 

personer per år vilket är en ökning jämfört med idag. Inrikes omflyttningar beräknas ligga lite 

lägre än idag och slutligen antas dödligheten sjunka och medellivslängden öka. 

Landstingsförbundet har tagit hjälp av SCB för att beräkna framtidsprognoserna. För 

Norrbotten beräknas befolkningen minska med nästan 30 procent, det vill säga från 258, 000 

invånare idag till 185,000 2030 (Korpi 2003, 4ff).   

 

Åldersstrukturen i Sverige förändras och människorna blir allt äldre. Detta kombinerat med en 

befolkningsminskning kommer att få ekonomiska konsekvenser och påverka exempelvis 

behovet av kommunal konsumtion, skatteunderlaget i framtiden och beräkningar av lokal 

tillgång på arbetskraft. Det är avgörande för en regions utveckling att de har ett tillräckligt 

befolkningsunderlag. Motsatsen kan få stora effekter på regionen. Prognosen är att Stockholm 

kommer att klara behovet av kommunal konsumtion relaterat till skatteunderlaget medan 

mindre och medelstora lokala arbetsmarknader kommer att få det svårt och där ingår 

exempelvis Luleå. Ett ökat behov av kommunal konsumtion i relation till minskande 

skatteunderlag, det vill säga att vi har en arbetskraftsbrist, kommer troligen att medföra 

belastningar på de kommunala överföringarna av ekonomiska tillgångar. En minskning av 

befolkningen och speciellt då människor som arbetar medför en sjunkande diversifiering på 

arbetsmarknaden och svårigheter för näringslivet. Forskning tyder på att regioner generellt 

måste ha ett minimiantal näringar, ett visst utbud av konsumtionsvaror, nöjen och tjänster och 

en bred arbetsmarknad för att ekonomisk tillväxt ska uppstå (ibid. 12ff). 

 

Vad kan staten göra för att påverka dessa framtidsscenarier? Kommuner kan följa statens 

initiativ och gynna exempelvis nysatsningar, skapa innovationssystem som är effektiva och 

öka konkurrensen. Problemet kvarstår dock: hur skapas tillväxt när den arbetsföra 

befolkningen sjunker. Korpi ger några förslag. Befolkningsunderlaget ska hushållas, det vill 

säga vi ska förespråka en regionförstoring, underlätta för människor att pendla som i sin tur 

exempelvis genererar handel. Vidare behövs större städer/större lokala arbetsmarknader då 

det är där den största tillväxten genereras i allmänhet. I varje region behövs en större 
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kommun, där vi har ett befolkningsunderlag och tillväxt. Dessutom tenderar mindre orter att 

överleva och utvecklas i större utsträckning om det finns en större stad i närheten. Förutom 

detta måste det planeras för ett framtida tillräckligt befolkningsunderlag, fundera över hur 

stor befolkning som krävs i samband med exempelvis Verket för innovationssystems 

(Vinnova) satsningar på innovationssystem för att få en gynnsam utveckling i ett längre 

perspektiv. Vi kommer att se en konflikt mellan stad och land. Eftersom olika regioner 

kommer att uppvisa skillnader i befolkningsutveckling och därmed tillväxt kommer det 

förmodligen bli konflikter regionerna emellan om överföringar och offentliga investeringar. 

Vi kommer att se en konflikt om resurser (Korpi 2003, 19f).  

 

Ett sätt att försöka uppfylla kriterierna som Korpi räknar upp kan vara att formulera en vision 

för exempelvis en kommun, men hur definieras egentligen en vision?  

 

En vision ska vara vitaliserande på så sätt att den sätter kreativ spänning i fokus, attraktiv på 

så sätt att den är lockande för kunder, medarbetare och ägare (gäller företag). Visionen ska 

vara realistisk för de personer som sedan ska arbeta med implementeringen av visionen. 

Annars finns det en påfallande risk för att det leder till ett bristande engagemang för visionen. 

Slutligen är det viktigt att visionen är trovärdig, att den får ledande personer inom de som 

berörs av visionen att ställa upp för den. Ifall ett engagemang bland de inblandade i visionen 

saknas kan det leda till minskad trovärdighet för visionen (Wiberg 2001, 23f).  

 
2.4 Konklusion 

Policyanalys kan inte bedrivas på ett sätt, utan flera, beroende på vilka antaganden som finns. 

Jag har valt att fokusera på aktörer och hur policy formas. Jag kommer att använda 

textboksmodellens tre första steg. Hur har det sett ut i policyprocessen kring Vision 2010 vad 

gäller initiering, formulering och förväntad implementering? Eftersom visionen antogs 2000 

är det omöjligt att använda de två sista stegen, utvärdering och beslut. Det är viktigt att 

kommuner engagerar sig i utvecklingsfrågor, speciellt i regioner som exempelvis Norrbotten 

som redan brottas med en befolkningsminskning och står inför en värre sådan i framtiden. Det 

är därmed av största vikt att kommuner växer, det vill säga skapar tillväxt och därmed 

behöver jag diskutera vad det begreppet innebär.   
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3. Tillväxt 
I detta kapitel behandlas tillväxtteorin trippel helix. Inledningsvis förklaras innebörden av 

begreppet tillväxt, men själva kärnan i kapitlet är trippel helix-teorin. 

 

3.1 Allmänt om tillväxt 

Ekonomisk tillväxt utläses ur BNP, som står för bruttonationalprodukten. BNP innefattar 

produktion av varor och tjänster i ett land under ett år. Det finns dock problem med 

tolkningen av BNP. Ett problem är registreringen av varor och tjänster. Vissa varor registreras 

inte, till exempel arbete i hemmet och svartarbete. Ett annat problem är att produkterna 

mestadels värderas av marknaden. Hur registreras den offentliga sektorn, utbildning och vård 

där konkurrensen är liten och befolkningen betalar via skattsedeln? Ett tredje problem är att 

BNP inte beaktar miljöaspekter, hur produktionen av en vara påverkat miljön (Eklund 2001 

118ff).   

 

Sverige är ett av de länder som har haft världens starkaste tillväxt. Landets långsiktiga 

tillväxttakt i BNP har sedan år 1800 legat på två procent per år även om den har varierat 

avsevärt under åren. I början av 1800-talet hade Sverige en svag tillväxt för att sedan stiga 

efter hand fram till mitten av 1970-talet då landet var en av världens rikaste länder. Tillväxten 

har avtagit efter 1975. Hur ser tillväxtens grunder ut? Vi har sett en produktivitetsökning i 

samhället och detta beroende på tre faktorer: investeringar, innovationer och institutionerna. 

De produktiva resurserna ökar tack vare investeringar, resurserna används på ett bättre sätt 

tack vare innovationer samt investeringar och innovationer främjas tack vare väl utformade 

institutioner (Schön 2001, 13ff).  

 

Ekonomin har genomgått stora förändringar de senaste årtiondena med IT-revolutionen och 

ny teknik. En globalisering har skett, marknaderna har breddats och en del menar att vi har 

fått se framkomsten av en ny ekonomi. Tidigare var det materiella kapitalet såsom byggnader 

och maskiner i fokus, idag är immateriella tillgångar såsom kunskap centralt. För att få 

framgångsrika företag måste det finnas bra idéer, informationsteknik och kompetent 

arbetskraft. Själva strukturen i företagen håller också på att förändras, den gamla ekonomins 

stabila hierarkier ersätts med flexibla nätverk och olika tidsbegränsade projekt. Förändringen 

av ekonomin har dock skett under en lång tid och är egentligen inget nytt fenomen i tillväxten. 
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Ekonomin har alltid genomgått förändringar, behovet av kompetent arbetskraft har ökat sedan 

industrialiseringen i och med tekniska förändringar (Schön 2000, 521f). 

 

För att nå tillväxt genom investeringsökningar krävs att vissa premisser är uppfyllda. 

Kunskaper om produktionsteknik, framtida efterfrågan och kommande affärsmöjligheter är av 

central betydelse för tillväxten. Annars finns det en ökad risk för felinvesteringar. Det finns 

ett positivt samband mellan förbättrad kunskap hos arbetskraften och ökad produktivitet och 

produktion. Detta innebär att utbildning leder till ökad tillväxt. Utbildning är av elementär 

betydelse i dagens myndigheter där vi fått erfara en internationalisering av produktionen 

vilket leder till att människor bör ha hög kompetens och förmåga att snabbt anpassa sig till 

nya förhållanden (Eklund 2002, 133f).  

   

Något som även krävs är att arbetsorganisationen kommer till sin rätt. Varje persons 

kunskaper och kompetens skall tas till vara. Dessutom är företagarklimatet och lönsamheten 

viktiga komponenter för tillväxt. Det ska vara attraktivt för människor att satsa pengar, 

kunskaper och energi på att starta och driva företag. Framförallt är det lönsamheten som är 

moroten i företagarklimatet. För de enskilda företagens existens är det konkurrensen som är 

styr företagen. Företagen tvingas hela tiden rationalisera och förbättra verksamheten. 

Konkurrensen är piskan i företagarklimatet. Ett bra företagsklimat innefattar enligt Eklund 

både morot och piska (ibid. 134f).  

 

En annan viktig komponent för att få tillväxt är tillväxtbefrämjande institutioner, vilket 

innebär att lagstiftning, kultur, religion och regelverk tillåter och uppmanar förnyelse och 

tillväxt. Ekonomin har förändrats med tiden och idag rör sig produktionsfaktorerna betydligt 

snabbare. Kapital, ny teknik och människor flyttar i större utsträckning än förut. Därför är det 

viktigt att regionen har stark attraktionskraft. Regionen lyckas behålla kompetens och kapital 

genom bland annat ett gott företagsklimat, goda transporter och bra utbildningssystem (ibid. 

135f).  

 

För att nå hållbar tillväxt anser såväl Vinnova som Länsstyrelsen i Norrbottens län att 

innovationssystem behövs. Det finns enligt Vinnova, verket för innovationssystem, avgörande 

faktorer som kännetecknar framgångsrika tillväxtregioner. Det ska finnas en förankrad 

strategisk idé eller vision för regionen för att skapa tillväxt inom ett område. Det ska finnas ett 
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utvecklat samarbete mellan företag, forskning och offentlig förvaltning med gemensamt 

ledarskap. Genom detta kan visionen för regionen lättare implementeras (Internet 2). 

 

Det är på platsen där aktörerna verkar som utvecklingen av innovationssystem sker. De som 

verkar på platsen är de som kan påverka platsen och resurserna där. Betalningsviljan för 

infrastrukturinvesteringar löses automatiskt av marknaden på platser där det finns många 

företag och en befolkningstäthet. I andra fall, där det är en gles befolkning och en brist i 

ökning av företag måste staten komplettera marknaden genom politik (Wihlborg 2002, 249f).  

 

Innovationspolitik är en del av den välbekanta termen näringspolitik eller industripolitik och 

innebörden av termen är statens påverkan på innovationsprocesser såsom teknikpolitik, 

regionalpolitik, infrastrukturpolitik, politik för forskning och utveckling och 

utbildningspolitik. Målen för innovationspolitiken är inte enbart ekonomiska som till exempel 

ekonomisk tillväxt eller ökad sysselsättning utan det finns även sociala, miljömässiga eller 

militära mål för att ge några exempel. Det är inte sällan dessa mål hamnar i konflikt med 

varandra eftersom en särskild betoning på tillväxt kan ha effekter på miljön (Edquist 2003, 

246).    

 

Regioner måste vara internationellt konkurrenskraftiga och det kan ske med hjälp av en 

utvecklingsstrategi. Satsning på utbildning och forskning ska höja kompetensen i regionen 

och det ska finnas intresse för företag. Något som även är viktigt för innovationsförmågan är 

att en geografisk och språklig närhet och täthet utvecklas. Dessutom krävs långsiktighet, det 

vill säga insatser under minst 10 år. Vinnova kommer att stödja främst utveckling av det 

identifierade innovationssystemet ledd av trippel helix (Internet 2).  

 

3.2 Framväxt och innebörd av trippel helix 

Trippel helix-teorin har sin utgångspunkt i den av tradition institutionella uppdelningen 

mellan universitet, företag och myndigheter. Det var vid den vetenskap/tekniska revolutionen 

i slutet av 1800-talet som det första systematiska interagerandet mellan affärsmarknaden och 

vetenskapen påvisades (Etzkowitz & Leyesdorff 2001 155f). Inom relationerna mellan 

myndigheter, företag och universitet har tre dynamiker karaktäriserats: ekonomiskt utbyte på 

marknaden, den interna dynamiken om kunskapsproduktion och innovation samt 

institutionellt styrande av samspelet på privata och offentliga nivåer (ibid. 108).   
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Något som har ökat i betydelse för trippel helix är regionalt samarbete mellan universitet, 

företag och myndigheter. Detta är speciellt tydligt i de nordiska länderna. I Norden fanns ett 

bra samarbete mellan företag och universitet under perioden efter andra världskriget. 

Samarbetet stagnerade dock under flera årtionden för att ta fart i slutet av 1970-talet. Därefter 

har vi sett en ökad integration mellan privata intressen och den akademiska världen. Den här 

utvecklingen beror på initiativ, under en lång tid, från olika aktörer inom alla tre sektorer, det 

vill säga universitet, företag och myndigheter. I U-länder har man kunnat se 

samhällsförändringar med hjälp av trippel helix (Etzkowitz & Leyesdorff 2001, 125ff).  

 

Utvecklingen av trippel helix kan delas in i fyra dimensioner. Den första dimensionen 

inbegriper intern förändring inom varje helix, till exempel utvecklingen av laterala relationer 

mellan företag genom exempelvis strategiska allianser. Den andra dimensionen behandlar en 

helix påverkan på en annan helix. Ett exempel är hur den amerikanska federala förvaltningen 

stiftade en indirekt industriell policy, den så kallade Bayh-Dole Act från 1980. Den tredje 

dimensionen innefattar inrättandet av nätverk mellan olika helix för att skapa nya idéer för 

högteknologisk utveckling. Detta är speciellt vanligt bland regionala industriella kluster som 

tidigare saknade organisatoriska strukturer. Skapandet av dessa nätverk inträffar ofta under 

krissituationer såsom exempelvis ekonomiska depressioner eller ökad internationell 

konkurrens. Den fjärde dimensionen är ett återkommande resultat av dessa institutionella 

sfärer, där universitet, företag och myndigheter representeras istället för europeiska 

korporativistiska modeller som av tradition representerar myndigheter, företag och anställda 

(ibid. 142).  

   

Under 1900-talets första hälft inleddes en förändring av universitetet som institution. 

Universitetets arbetsuppgifter är mer varierade idag än förut då universitetet numera står för 

producerande av varor och tjänster, inte bara undervisning och forskning (ibid.11). Den 

akademiska världen med laboratorier och forskare, som tidigare arbetat i isolerade miljöer, 

syftar nu till att assistera den privata sektorn. Universitet har i slutet av 1900-talet fått 

uppmärksamhet för hur det har präglat ekonomisk och social utveckling. Etzkowitz och 

Leydesdorff hävdar att det är troligt att användandet av trippel helix ligger bakom de flesta 

nationella eller multinationella innovationsstrategier i slutet av 1900-talet. Universitet i USA 

bidrog under mitten av 1900-talet till utvecklingen av jordbruket och den akademiska världen 

bidrog vid samma tid i Tyskland till framsteg inom den kemiska industrin (ibid. 141).  
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Varför har då universitet accepterat denna nya roll istället för att stanna kvar vid den gamla 

rollen där intellektuellt berikande var det viktigaste? Utvecklandet av kunskap är inte längre 

det elementära. Dessutom ger den nya rollen för universitetet en viss finansiell trygghet. 

Regeringen ger inte samma stöd till forskning som tidigare (ibid. 3). Numera uppmanar staten 

universiteten att i ökad utsträckning försörja sig själva. Universiteten bör samarbeta med 

industri och myndigheter, ta betalt för den kunskap man besitter och kapaciteten att utveckla 

ny kunskap för att kunna öka löner, nyanställa personal och utöka forskning. Universitet har 

av både ekonomiska och legitimitetsskäl det största intresset i konstruktionen av trippel helix. 

Universiteten är finansierade med skattepengar och i och med denna nya tredje roll kan 

skattebetalarna se hur deras pengar nyttjas (Etzkowitz & Leydesdorff 2001, 12ff).  

 

I Japan och Australien har liknande mönster kunnat uppvisas vad gäller förvirring och 

omorganisering inom akademisk och industriell forskningssamarbeten trots att länderna är 

olika varandra politiskt, kulturellt och industriellt. Med förvirring menas här att den 

akademiska forskningens strukturer påverkats av miljöbetingade påtryckningar. På grund av 

detta har forskningen blivit mer ihopkopplad med företag på ett nytt sätt. En omorganisering 

av akademisk forskning har skett, där nya kombinationer mellan myndigheter, företag och 

universitet hamnat i fokus. Med detta utvecklas samspelet mellan dessa tre aktörer och nya 

strukturer bildas. En förändring av forskningsmiljön i samspelsprocessen dem emellan medför 

både att traditionella strukturer inom forskning på universitet skapar oreda och samtidigt 

bidrar till en utveckling av samma strukturer (ibid. 21).  

 

3.3 Konklusion 

Tillväxt mäts i BNP, det vill säga ett lands produktion av varor och tjänster under ett år. 

Sverige har haft en av världens starkaste tillväxter. Ekonomin har förändrats. Idag har 

industrisamhället ersatts av kunskapssamhället. Viktiga kriterier för tillväxt är bland annat 

kunskap, företagarklimat och en regions attraktionskraft. Beroende på initiativ tagna av 

aktörer inom myndigheter, företag och universitet under en lång tid har det i världen skett en 

ökad integration mellan den privata sfären och den akademiska sfären. Tillväxt leder till 

innovationer, vilket leder till trippel helix samtidigt som trippel helix bygger på innovationer 

som i sin tur bygger på tillväxt.  
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4. Analysmodell 
Av teorin har jag utvecklat en analysmodell för att förstå empirin. Mot bakgrund av teorin 

resonerar jag på följande sätt: jag kan av förklarliga skäl endast undersöka de två första stegen 

i textboksmodellen, det vill säga initiering och formulering eftersom Vision 2010 antogs år 

2000 och befinner sig i början av implementeringen. Däremot kommer jag att intressera mig 

för vem som antas ta ansvar för implementeringen av visionen i teorin, vilket inte är samma 

sak som hur den implementeras i nuläget.  

 

Genom att bearbeta både det skrivna materialet och intervjuerna i min analysmodell får jag 

fram svar på de frågor som ställts i syftet: Vad bygger visionen på för resonemang? Hur har 

visionen tagits fram? Vilka intressenter står bakom framtagandet av visionen? 
 
I analysmodellen nedan binder jag samman de teoretiska perspektiven. De tre kolumnerna 

med rubrikerna ”idé”, ”beslut” och ”förväntad implementering”, svarar för olika skeden i 

policyprocessen utifrån textboksmodellen. De horisontella raderna anger de olika 

analysperspektiv som jag lägger på policyprocessens skeden/faser.  
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Tid  
     1999                               2000  2003 

 
Skede i 
policyprocessen av 
visionen 
 

Idé Beslut Förväntad 
implementering  

Textboksmodellen 
och Trippel helix 
utifrån det skrivna 
bakgrundsmaterialet 

6.1 Initiering 
 
Vilka kom med idén och vid 
vilken tidpunkt? 
 
Varför väcktes frågan? 
 
Vilka deltog i processen? 
 
Hur hanterades kritik och 
utomstående aktörer? 
 
6.4 Nämns trippel helix och i 
så fall hur? 
 
Syns trippel helix-teorin i de 
bakomliggande 
dokumenten/visionen? 
 
 Nämns trippel helix där vid 
namn? 
 

6.2 Formulering 
 
Var och vem tog beslutet 
om en vision? 
 
Vilken diskussion fördes 
om innehållet i visionen? 

6.3 Förväntad 
implementering 
 
Vilka aktörer förväntas 
implementera visionen? 

Textboksmodellen 
utifrån intervjuerna 
 
 

7.1 Initiering 
 
Vilka kom med idén och  vid 
vilken tidpunkt? 
 
Varför väcktes frågan? 
 
Vilka deltog i processen? 
 
Hur hanterades kritik och 
utomstående aktörer? 
 

7.2 Formulering 
 
Var och vem tog beslutet 
om en vision? 
 
Vilken diskussion fördes 
om innehållet i visionen?  
 
 

 
 

Trippel Helix utifrån 
intervjuerna 
 

8.1 På vilket sätt 
karaktäriserades trippel helix? 
  
Influerades processen av trippel 
helix-teorin? 
 
Vilka aktörer väckte intresse och 
deltog i formuleringen av Vision 
2010? 

- kommunen 
- universitet 
- näringslivet 

 
 

8.2 Gynnades/ 
hindrades processen av 
trippel helix-teorin?  
 
Vilka aktörer var 
delaktiga i processen? 

- kommunen 
- universitet 
- näringslivet 

8-3 Förväntad 
implementering  
 
Vilka aktörer förväntas 
implementera visionen? 
 

 
Figur: Analysmodell för policyprocessen kring Vision 2010 
Källa: Eget upphov. 
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Den första rutan behandlar textboksmodellens initiering, formulering och förväntad 

implementering samt trippel helix-teorin med utgångspunkt i bakomliggande dokument till 

visionen och själva Vision 2010. Detta redovisas i kapitel sex.  

 

Den andra rutan innefattar själva processen, det vill säga vilka aktörer som deltagit. Här är 

textboksmodellen i fokus. Utgångspunkt är intervjuer med kommunpolitiker, tjänstemän och 

näringslivsrepresentanter. Detta redovisas i kapitel sju. I rutan för förväntad implementering 

saknas information eftersom det redovisas i kapitel åtta.   

 

Den tredje rutan behandlar trippel helix-teorin och svarar för analysen i kapitel åtta. 

Utgångspunkt är intervjuer med kommunpolitiker, tjänstemän och näringslivsrepresentanter.  

 
Utifrån denna analysmodell kommer jag att analysera policyprocessen runt Vision 2010 i 

Luleå kommun, men först vill jag säga något allmänt om Luleå, för att ge läsaren en bild av 

den kontext som kringgärdar studieobjektet. 
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5. Luleå  
I följande kapitel redovisas fakta om Luleå Kommun såsom statistik, information om 

näringsliv och universitet samt bakomliggande dokument till Vision 2010 och själva visionen. 

För att gå djupare tar jag hjälp av Nils-Gustav Lundgren och Håkan Ylinenpääs rapport 

”Regional dynamik vid Bottenviken” där Luleå och Uleåborg jämförs vad gäller tillväxt.  

 

5.1 Luleå idag 2003 

Luleå Kommun är med sina drygt 72, 000 invånare Sveriges 26: e största kommun 1969 hade 

Luleå kommun 57, 705 invånare, 1989 67, 903 invånare och 1999 71, 251 invånare. Mellan 

1969 och 1999 ökade befolkningen med 13, 546 personer, det vill säga cirka 450 personer per 

år (linjärt). Från 1989 till 1999 ökade befolkningen i kommunen med cirka 335 personer per 

år (linjärt) (Internet 3). Sedan 1980-talets mitt har kommunen ökat med drygt 4000 personer 

(Nationalencyklopedin 2000). Luleå stad grundades 1621 kring medeltidskyrkan i 

Gammelstad men det var först 1969 som dagens Luleå tog sin form i en 

kommunsammanslagning. En storkommun på 1810 km2 bildades som innefattar Luleå stad, 

Nederluleå och Råneå (Internet 4). 

 

Luleå är en del av fyrkanten, ett område som innefattar fyra kommuner, förutom Luleå även 

Boden, Piteå och Älvsbyn. Norrbottens kunskapscentrum är fyrkanten och Luleå tekniska 

universitet är navet i området (Arbetsmarknad befolkning och ekonomi 2003, 21). I fyrkanten 

är drygt 65,000 personer sysselsatta och det är en lokal arbetsmarknad, den enda lokala 

arbetsmarknaden i Norrbotten som omfattar mer än en kommun. Förvärvsfrekvensen uppgick 

till 75 procent år 2000 i Norrbotten (Länsstyrelsen 2003, 56ff). Den öppna arbetslösheten i 

Luleå uppgick i december 2002 till 4,8 procent av befolkningen (16-64 år) mot 5,3 procent för 

Norrbotten och 3,6 procent för riket (Internet 5). 

 

Kommunalskatten uppgick till 31,20 år 2002 jämfört med 31,47 för länet och 30,52 för riket 

(Länsstyrelsen 2002, 20). Inpendlare, män: 4,378, kvinnor: 2,584. Utpendlare, män: 2,003, 

kvinnor: 1,158. Det betyder att det är cirka dubbelt så många personer pendlar in till 

kommunen som ut från den (ibid. 41). Fördelningen av de sammanlagt 61 ledamöterna i 

kommunfullmäktige efter valet 1998 var M: 10, S: 25, Fp: 4, C: 4, V: 11, Mp: 4, Kd: 3 (ibid. 

62).  
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5.2 Luleå tekniska universitet 

Luleå Tekniska Högskola invigdes 1971 och fakulteter som utvecklades var inom industrin, 

som redan fanns i Norrbotten såsom maskin- och geoteknik. År 1997 bytte högskolan namn 

till Luleå tekniska universitet och då tillkom en filosofisk fakultet. Idag sysselsätter 

universitetet drygt 1200 personer och i Luleå läser ca 8000 elever varav en fjärdedel av 

studenterna läser till civilingenjörer (Lundgren & Ylinenpää 1998, 7). Det finns totalt drygt 

12, 000 studenter vid universitetet fördelade på fem campus i både Norrbotten och 

Västerbotten. Forskning bedrivs inom teknisk och filosofisk fakultet vid universitetet. Luleå 

tekniska universitet samarbetar med näringsliv och myndigheter som en del av forskningen. 

Detta gäller särskilt inom den tekniska sektorn där fokus ligger på tillämpad forskning och 

därmed är det sannolikt att näringslivet är en naturlig del i många projekt (Internet 6).   

Universitetet har bidragit rent generellt i landet till den ökade tillgången på civilingenjörer och 

betytt mycket för satsningar av industriell karaktär. I närheten av universitetet har företagsbyn 

Aurorum etablerats (Nationalencyklopedin).  

 
5.3 Näringslivet i Luleå 

Näringslivet i Luleå har sedan länge dominerats av stålindustrin och den största arbetsgivaren 

var länge stålproducenten SSAB. Idag har emellertid näringsklimatet förändrats och staden 

inbegriper en viktig privat tjänstesektor. Mest anställda inom den privata sektorn uppvisar 

fortfarande SSAB. Andra starka företag inom den privata sfären är Plannja AB, som tillverkar 

tunnplåt och Ferruform AB (före detta Scania AB), som tillverkar delar till lastbilar och 

bussar. Öriga stora arbetsgivare i kommunen är Luleå kommun, Telia AB, Luleå tekniska 

universitet, Norrbottens flygflottilj (F21) och Norrbottens läns landsting. Luleå kan uppvisa 

en av Sveriges mest trafikerade flygplatser, Kallax och dessutom en av landets största hamnar 

där LKAB bedriver sin verksamhet, utskeppning av malm (Nationalencyklopedin). Luleå 

kommun har inlett ett samarbete med näringslivet i kommunen och tillsammans bildat Luleå 

Näringsliv AB (LNAB) där näringslivet äger 51 procent och kommunen 49 procent av 

bolaget. LNAB består av branschråd dit lämpliga representanter från kommun, näringsliv och 

universitet knyts (Internet 7).  

 

5.4 Vision 2010 

Vision 2010 antogs i april 2000 av kommunfullmäktige (Internet 8). Se bilaga. I den framgår 

att Luleå kommun har som mål att öka invånarantalet till 80,000, vilket innebär en 

befolkningsökning på cirka 8750 personer eller ungefär 875 personer per år. Nyckelorden i 
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visionen är regionens kraftcentrum, hållbar tillväxt, trygghet miljö folkhälsa, företagsklimat 

samverkan, öppenhet omvärldsorientering samt utvecklingskraften i universitetet. Det finns 

fyra kortfattade PM/delrapporter som föregick Vision 2010. Den första, ”Framtid i Luleå” 

behandlar tankar och funderingar inför fullmäktiges seminarium den 23 augusti 1999 om en 

gemensam strategi, vision och profil för Luleå. Detta utifrån perspektivet om en oviss och 

spännande framtid med bland annat snabb teknisk utveckling, ny syn på regionalpolitik, stress 

och utslagning och stark internationalisering. Promemorian lyfter fram farhågan om att Luleå 

kan bli kvar i gamla strukturer som en konsekvens av sin traditionella roll som industristad. 

En diskussionspunkt handlar om samverkan mellan kommunen, universitetet och näringslivet 

eftersom den kopplingen behöver stärkas. Varje sida i promemorian avslutas med några 

diskussionsfrågor så som exempelvis:  

 
Hur ska vi inom kommunen (politik och förvaltning) forma våra styrkor för att ännu bättre 

kunna möta nya och förändrade krav?  

(Framtid i Luleå 1999, 5) 

 

Av minnesanteckningar från ”Seminarium om Luleås framtid” den 23 augusti 1999 framgår 

att Ulla Ölvebro (s) inleder seminariet. Därefter följer de politiska partiernas 

ungdomsrepresentanters visioner om hur Luleå ska utvecklas. Utöver det är det två personliga 

inlägg, dels från skådespelaren Anna Azcarate, dels från företagaren Matz Engman. I 

avslutningen står följande: 

 
De flesta deltagarna i seminariet verkade överens om att det var värdefullt att diskutera 

framtidsfrågor över partigränserna samt att det skapar öppningar för något positivt.   
 (Seminarium om Luleås framtid 1999, 6) 

 

Därefter är det ”Framtid i Luleå”, den första delrapporten Visionen från oktober 1999 och den 

behandlar till största del viktiga komponenter i välfärden samt näringslivets roll och 

kommunens uppgift. Slutligen finns det ”Minnesanteckningar” från visionsdagen 30 

november, 1999 på Jobbcenter, Södra Örnässkolan. Minnesanteckningarna redovisar de 

gruppdiskussionerna som genomfördes på den så kallade visionsdagen. Ulla Ölvebro (s) 

avslutade dagen med:  
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Det blir nu kommunchefens uppgift att gå vidare med visionsarbetet och under våren presentera 

ett tydligare underlag och ett programarbete för Luleås vision som vi politiker ska ta ställning 

och utveckla till hela Luleås framtidsvision. 

(Minnesanteckningar 1999) 

 

5.5 Luleå kontra Uleåborg 

Nils-Gustav Lundgren och Håkan Ylinenpää har i sin studie ”Regional dynamik vid 

Bottenviken” jämfört utvecklingen i Uleåborg och Norra Österbotten med Luleå och 

Norrbotten. De har påvisat skillnader städerna emellan och funnit att Uleåborg uppvisat en tre 

gånger så snabb tillväxt som Luleå och Norra Österbotten en sju gånger så snabb tillväxt som 

Norrbotten. Uleåborg med omnejd har varit betydligt mer dynamisk än Luleå och Norrbotten 

(Lundgren & Ylinenpää 1998, 15). 

 

Av rapporten framgår att Uleåborg haft större påverkan på sin region än vad Luleå haft. 

Uleåborgs universitet har haft större betydelse för Norra Finlands utveckling än vad Luleå 

tekniska universitet har haft för Norrbotten. Vidare har teknikbyarna i Uleåborg och Norra 

Österbotten haft större betydelse än vad Aurorum haft för Luleå och Norrbotten. Uleåborg har 

lyckats frambringa ett fungerande samarbete mellan lokala nyckelaktörer som myndigheter, 

näringsliv och universitet som även omfattar angränsande kommuner och län. Dessutom 

kännetecknas Uleåborg och Norra Österbotten av nya och framväxande branscher medan 

Luleå och Norrbotten i större grad präglas av mogna branscher (ibid. 37ff).  

 

I utbildningsstruktur är det inte så stora skillnader mellan Luleå och Uleåborg. Till exempel 

har antalet sysselsatta med låg utbildning, vilket är högst nio år i skolan, halverats på båda 

sidor av Bottenviken parallellt med att det skett en 30 procentig ökning av antalet sysselsatta 

med högskole- eller universitetsutbildade. Dock finns det en betydande skillnad mellan 

regionerna beträffande inom vilka sektorer som sysselsätter de högutbildade. Var femte 

högutbildad på finska sidan återfinns inom tillverkningsindustrin medan samma siffra på den 

svenska sidan är mindre än var tionde person. En förklaring är den snabba tillväxt inom 

högteknologisk industri som skett i norra Finland med Nokia som största företag på 

marknaden. De flesta av högutbildade i Norrbotten och Luleå arbetar inom offentlig sektor 

och en liten del inom den privata sektorn (Lundgren & Ylinenpää 1998, 13f). 
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5.6 Konklusion  

Luleå har en lokal arbetsmarknad som är betydligt större än kommunen med stor andel 

arbetspendling. Det ökar kommunens utvecklingsmöjligheter. Ingredienserna i trippel helix 

finns i kommunen: ett universitet med 12,000 studenter och 1200 anställda samt ett 

differentierat näringsliv med en växande arbetsmarknad inom tjänsteområdet. Till Luleå finns 

det goda kommunikationer med Kallax flygplats som är en förutsättning för kontakter med 

omvärlden. Luleå kommun har hittills inte nyttjat sina utvecklingsmöjligheter så som 

Uleåborg i Finland har gjort. För att råda bot mot detta har Luleå antagit en vision år 2000, 

Vision 2010.     
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6. Vision 2010 
I det här kapitlet bearbetas och analyseras de PM/delrapporter som fungerat som bakgrund till 

visionen och som jag har fått möjlighet att ta del av. Det är en textnära analys.   

 
6.1 Initiering 

Vilka kom med idén och vid vilken tidpunkt?  

Frågan väcktes vid seminarium för fullmäktige i augusti 1999.  

 

Varför väcktes frågan?  

Det går det att läsa i det första dokumentet inför fullmäktiges seminarium den 23 augusti 1999 

att:  

 
På tröskeln till 2000-talet står Luleå och alla andra samhällen inför stora omdaningar… 

framtiden känns både oviss och spännande.    

(Framtid i Luleå 1999, 2) 

 

Vidare går det att läsa:  

 
… Nu handlar det mer om att bygga in en handlingsberedskap i företag och organisationer för de 

allt snabbare förändringarna… det här PM: et ska ses som en ansats för en gemensam strategi, 

vision och profil för Luleå.  

(Framtid i Luleå 1999, 4)  

 

Vilka deltog i processen?  

I inledningsdokumentet står det skrivet:  

 
Luleås valda politiker i fullmäktige ska samlas till ett partiövergripande rådslag, en icke 

partiskiljande diskussion om Luleås framtid… slutprodukten kan mycket väl bli en vision, 

strategi och utvecklingsprogram för Luleå, inte Luleå kommun som är väl förankrad bland alla 

som bor och verkar här.  

(Framtid i Luleå 1999, 7) 

 

I minnesanteckningar från seminariet den 23 augusti 1999 framgår de politiska 

ungdomspartiernas syn på hur ungdomars vision om Luleå ska utvecklas: 
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Centerpartiet: min vision handlar om att bryta strukturer. Luleå borde gå i bräschen för nya 

ageranden inom många områden. IT öppnar många möjligheter- man behöver inte samlas på ett 

ställe för att träffas.   
(Seminarium om Luleås framtid 1999, 3) 

 

I minnesanteckningarna från visionsdagen den 30 november 1999 framgår vilka politiker som 

var närvarande från kommunfullmäktige samt att LNAB (Luleå Näringsliv Aktiebolag) och 

kommunledningskontoret var representerade:  

  
På initiativ av kommunstyrelsens ordförande samlades kommunfullmäktige och 

nämndsordföranden till en andra visionsdag den 30 november 1999 för att seminarieform 

fortsätta de diskussioner som påbörjades den 23 augusti med visionsdagen på Luleå tekniska 

universitet. 

(Minnesanteckningar från 30/11 1999, 1) 

 

Hur hanterades kritik av utomstående aktörer? 

I den första delrapporten kan följande läsas:  
 

Det politiska mandatet ger inte de förtroendevalda ensamrätt att formulera framtida visioner och 

utvecklingslinjer. Däremot har politikerna ett ansvar att se till att det blir gjort och att 

inriktningen förankras bland medborgarna…vi behöver en bredare samling kring Luleås framtid 

som inbegriper även näringslivet, universitetet och andra viktiga samhällsaktörer.  

 (Framtid i Luleå: 1 1999, 7) 
 
6.2 Formulering 

Var och vem tog beslutet om en vision? 

Det framgår inte av underlaget.   

 

Vilken diskussion fördes om innehållet i  visionen? 

 I en av delrapporterna går att läsa: 
  

Bernt Grahn gav en kort redovisning av sin syn på hur visionsarbetet bör förankras i den 

kommunala organisationen. Förutom själva visionen ska arbetet omfatta vilka strategier som ska 

tas fram, vilka värderingar som styr visionen och vilka mål som ska genomsyra respektive 

verksamheter för att uppfylla visionen. Det är viktigt att visionen blir så tydlig som möjligt. 

Exempel på detta kan vara att de underliggande strategierna innehåller mål för 

befolkningsutveckling, arbetsmarknad och sysselsättning, näringslivsstruktur, nivåer för 

offentlig service och andra samhällsmål typ folkhälsomål.  
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(Minnesanteckningar från 30/11 1999, 5) 

 

Dåvarande kommunstyrelsens ordförande Ulla Ölvebro gav kommunchefen i uppdrag att ta 

fram ett underlag för visionen:   

 
Det blir nu kommunchefens uppgift att gå vidare med visionsarbetet och under våren presentera 

ett tydligare underlag och ett programarbete för Luleås nya vision som vi politiker ska ta 

ställning till och utveckla till hela Luleås framtidsvision. 

(Minnesanteckningar från 30/11 1999, 5)  

 

Följande går att läsa i en annan delrapport:  
 

Genom tillkomsten av Luleå Näringsliv AB har Luleå kommun (politikerna) inlett ett fruktbart 

samarbete med företagen på orten. Liknande dialoger bör öppnas med andra samhällsbyggare 

inom kultur, utbildning, turism, kommunikationer, med ungdomsföreningar etc för att bygga 

framtidens Luleå från de grundkällor där kunskapen om problem och möjligheter verkligen 

finns. Med ett sådant angreppssätt får de förtroendevalda ett utomordentligt underlag att forma 

en vision och strategi för Luleå som de flesta tror på, står bakom och kan identifiera sig med.  

(Framtid i Luleå: 1 1999, 8) 

  

6.3 Förväntad implementering 

Vilka aktörer förväntas implementera visionen? 

 
Politikerna måste ange mål som ska prägla utvecklingen och även peka ut strategier för att nå 

målen. Men målen och strategierna måste omvandlas till konkreta åtgärder. I denna fas är det 

viktigt att engagera hela samhället och låta de med fackkunskaper bidra med sin syn på hur 

målen bäst förverkligas.  

(Framtid i Luleå: 1 1999, 7) 

 

6.4 Trippel helix  

Syns trippel helix-teorin i de bakomliggande dokumenten/visionen? Nämns trippel helix där 

vid namn?  

Följande går att läsa i ett dokument:  

 
Kopplingen mellan universitetet, det lokala näringslivet och kommunen som politisk beslutsnivå 

behöver stärkas. Idag lever dessa tre viktiga ben i samhället i alltför hög grad i sina egna världar, 

känner varandra dåligt och drar åt olika håll. 

(Framtid i Luleå: 1 1999, 8)  
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I den första delrapporten i oktober 1999 framgår att:   

 
Näringslivets företagsledare och offentliga organs politiker och tjänstemän är ömsesidigt starkt 

beroende av varandra. Näringsliv och offentlig verksamhet måste utvecklas parallellt… 

universitetets kraft ska tas till vara. 

(Framtid i Luleå oktober 1999, 4) 

 

I slutprodukten, det vill säga Vision 2010 går att läsa:   

  
Utvecklingsarbetet präglas av gränsöverskridande samverkan mellan kommunen, näringslivet, 

skolor och universitetet samt med andra kommuner och regioner. 

(Vision 2010) 

 
 

6.5 Bakgrundsmaterial och Vision 2010- framtagna inom politikens ramar 

Här framgår det att aktörerna bakom framtagandet av Vision 2010 är politiker i fullmäktige, 

politiska ungdomsförbund, personal från kommunledningskontoret och VD:n för LNAB som 

är näringslivsrepresentant. Kommunchefen Bernt Grahn har haft ett tydligt uppdrag i 

visionsarbetet. Det är politikerna som ska ange målen som ska prägla utvecklingen och 

utforma strategier för att nå målen och det är viktigt att visionen blir tydlig. Det finns dock 

inget i materialet som tyder på att universitetet eller Luleåborna har varit engagerade i 

framtagandet av visionen. Samarbetet mellan universitet, myndigheter och näringsliv behöver 

stärkas eftersom de tre parterna ska samverka i utvecklingsarbetet. Det är först när målen ska 

omvandlas till konkreta åtgärder som hela samhället ska engageras för att förverkliga dem. 

Enligt Vinnova är det dock viktigt att visionen är förankrad i regionen för att skapa tillväxt. 

Trippel helix-teorin har inte nämnts vid namn någonstans vare sig i bakgrundsmaterial eller i 

Vision 2010. 
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7. Policyprocessen 
I det här kapitlet analyseras intervjuer med utvalda politiker, tjänstemän och 

näringslivsrepresentanter med utgångspunkt i analysmodellen där textboksmodellen är i 

fokus. Eftersom jag här behandlar intervjuer har jag haft möjlighet att ställa frågan vem som 

kom med idén om en vision för Luleå. Det gick inte att utläsa i bakgrundsmaterialet och 

Vision 2010 som behandlades i förra kapitlet.    

 
7.1 Initieringen 

Vilka kom med idén och vid vilken tidpunkt? 

En av kommunpolitikerna sa:   

 
Det var politiker som tog fram visionen.  

(Intervju med Ylva Strutz (fp)) 

 

Kommunchefen Bernt Grahn har en annan och kanske tydligare bild av hur idén väcktes. Han 

svarade:   

  
Det var en kombination. Både jag och dåvarande kommunstyrelsens ordförande Ulla Ölvebro 

tyckte att det fanns ett behov att utveckla en vision.  

 (Intervju med kommunchefen Bernt Grahn) 

 

Samtidigt sa en annan kommunpolitiker:    

 
Jag tror att det är svårt att peka ut någon enskild, men det var en diskussion inom partiet och 

även bland politikerna i stort. Under en lång tid har det växt fram en efterfrågan av en vision.  

(Intervju med Mårten Ström (s)) 

 

Dåvarande kommunfullmäktiges ordförande Karl Petersen svarade på vid vilken tidpunkt 

frågan initierades:  

 
 Frågan väcktes efter valet 1998. Det var en diskussion bland politiker som föranledde visionen. 

 (Intervju med nuvarande kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Karl Petersen (s)) 
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Varför väcktes frågan? 

En kommunpolitiker sa:  
För att få en utveckling är det bra med en vision. En vision leder till att mål skapas vilket leder 

till en inriktning på verksamheten. Det i sin tur leder till att man försöker uppnå målen.  

(Intervju med Conny Sundström (kd)) 

 

En annan kommunpolitiker svarade: 

 
 Det är bra med en handlingsplan. Det är bra med ett befolkningsmål.  

 (Intervju med Krister Hammarbergh (m)) 

 

Vilka deltog i processen? 

 Dåvarande kommunstyrelsens ordförande Ulla Ölvebro uttalade sig så här:  

 
… Även chefstjänstemän deltog, inte bara politiker. De bidrog till att vi fick väldigt bra 

diskussioner…  

(Intervju med dåvarande kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Ulla Ölvebro (s)) 

 

Miljöpartiets Annika Eriksson svarade på frågan om vilka som deltog på seminarierna:  

 
Hela fullmäktige deltog med gruppdiskussioner. Det var ett bra tillvägagångssätt… gick över 

gränser… ej partipolitiskt. Det var välgörande. Jag är kritisk till slutprodukten.  

(Intervju med Annika Eriksson (mp)) 

 

Hur hanterades kritik och utomstående aktörer? 

 Dåvarande kommunstyrelsens ordförande Ulla Ölvebro sa:  

 
Vi hade säkert kunnat ha med barn och ungdomar, pensionärer och näringsliv men vi gjorde inte 

det för då kändes det som att det skulle bli jättestort.  

(Intervju med dåvarande kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Ulla Ölvebro) 
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7.2 Formulering 

Var och vem tog beslutet om en vision? 

Det framgick inte av intervjuerna.  

 

Vilken diskussion fördes om innehållet i visionen? 

Exempelvis sa en av kommunpolitikerna:   

 
Det är möjligt att visionen hade kunnat se annorlunda ut, men det är ju ett politiskt dokument. 

Det är så man måste se det.  

(Mårten Ström (s))   

 

En annan kommunpolitiker sa: 

 
Visionen är hyfsat konkret i och med invånarantalet men det är vackra ord.  

 (Intervju med Krister Hammarbergh (m)) 
 
 
En kommunpolitiker uttryckte en viss tveksamhet då han sa:   

 

Jag är kritisk till visionen, den är för spretig…alla kommuner vill växa…vi borde fokusera mer 

på det vi är bra på…man hade kunnat ta till extern hjälp.  

(Lennart Lindström (c)) 

 

Även om det fanns kritik mot innehållet i visionen innan den antogs så var det bara ett 

politiskt parti som röstade emot formuleringen i visionen:   

 
Miljöpartiet röstade emot visionen.   

(Annika Eriksson (mp)) 
 
Flera av de intervjuade var inte helt positiva till befolkningsmålet på 80,000. Deras farhågor 

var att om kommunen inte uppnår det målet kommer medborgarna anse att visionen är ett 

misslyckande. Annika Eriksson (mp) sa att hon inte tror på ett tydligt mål om 80,000 invånare 

och Ylva Strutz (fp) framförde att det enda människor känner till om visionen är 

befolkningsmålet på 80,000. Enligt Mårten Ström (s) var det Bernt Grahn som föreslog målet 

80,000 eftersom han tyckte att visionen var lite otydlig. Kommunstyrelsens ordförande Ulla 

Ölvebro sa att hon var motståndare till att sätta en sådan siffra eftersom det målet får för stort 

fokus, men hon övertalades av andra för att det är viktigt att ha ett mätbart mål.  Kommunchef 

Bernt Grahn förklarade:  
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Alla organisationer behöver ha ett mål att sträva mot, speciellt en kommun som har en 

flerdimensionell verksamhet… Vad jag eftersträvade med visionen var något konkret och vad 

som blev konkret med den här visionen var att kommunen skulle växa till 80,000 till år 2010…  

(Intervju med kommunchef Bernt Grahn) 

 

En kommunpolitiker uttryckte sig så här:  

 
Luleå ska vara motorn men får inte vara ovän med andra kommuner. Hela Norrbotten måste 

leva. 

(Intervju med Annika Eriksson (mp)) 

 

Kommunchef Bernt Grahn ville å andra sidan vara tydlig i visionen och visa andra kommuner 

att Luleå har ambitionen att växa: 
 

Det är väldigt viktigt tror jag att våga visa att Luleå har ambitionen att växa, även gentemot 

övriga kommuner här i Norrbotten.  

(Intervju med kommunchef Bernt Grahn) 

 

En kommunpolitiker sa:   

 
Det behövs en strategi för att bryta ner visionen kortfattat och konkretisera och det är politiskt 

känsligt… vi skulle ha tagit med medborgarna i visionen.  

(Krister Hammarbergh (m)) 

 
 
7.3 En gemensam vision med synpunkter på innehållet 

Det framkommer av samtliga intervjuer att initieringen och formuleringen av visionen skedde 

inom den politiska arenan. Politikerna hade sedan länge insett behovet av en vision och frågan 

diskuterades över partigränserna. Det var inte en gemensam uppfattning att någon enskild 

person väckte idén. Processen för framtagandet av visionen har upplevts positivt av de 

involverade trots att idel politiker och chefstjänstemän deltagit. Däremot fanns det synpunkter 

på innehållet i Vision 2010, men endast miljöpartiet röstade emot den. Enligt Vinnova är det 

viktigt att det finns en förankrad strategisk idé eller vision för en region så att tillväxt skapas 

inom området.  

 

Flera av de intervjuade var negativa till befolkningsmålet på 80,000 invånare i visionen. De 

var rädda för att visionen skulle anses misslyckad ifall befolkningsmålet inte skulle uppnås 
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2010. Att ha ett mål om en befolkningstillväxt går hand i hand med Korpis förslag på insatser 

en kommun kan göra för att påverka ett negativt framtidscenario. Enligt Korpi behövs det i 

varje region en större kommun där det finns ett befolkningsunderlag och tillväxt. Samtidigt är 

det enligt Wiberg viktigt att visionen upplevs som realistisk av de personer som ska arbeta 

med implementeringen av den. Det kan annars leda till ett bristande engagemang hos de 

ledande personer som berörs av visionen.    
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8. Trippel helix 
I det här kapitlet analyseras material från intervjuerna med kommunpolitiker, tjänstemän och 

näringslivsrepresentanter med utgångspunkt i analysmodellen och här är trippel helix-teorin 

av central betydelse.   

 
8.1 På vilket sätt karaktäriserades trippel helix?  

Influerades processen av trippel helix-teorin? 

I intervjuerna har trippel helix-teorin kommit fram. Exempelvis sa en kommunpolitiker:   
 

Universitetet har ju det här ”tredje uppdraget”, att koppla ihop näringslivet och samhället 

(Intervju med Mårten Ström (s)) 

 

Vilka aktörer av kommunen, näringslivet och/eller universitetet väckte intresse och deltog i 

formuleringen av Vision 2010? 

Det är kommunen som står bakom initieringen och formuleringen av Vision 2010. De flesta 

av de intervjuade sa att varken näringslivet eller universitetet varit inblandade i framtagandet 

av visionen, vilket bland annat bekräftades av Börje Lööw:  

  

De (näringslivet) var inte med på våra framtidsscenarier, utan de var bara politiska seminarier… 
det skulle säkert ha behövs ett bättre samarbete, en bättre dialog med både näringsliv och 

universitet, alltså mellan politik, förvaltning och näringsliv och universitet. 

(Intervju med Börje Lööw (v) ) 

 

Vad gäller universitetets inblandning bekräftade kommunchefen Bernt Grahn de svar jag fått 

av andra intervjuade. Han sa:  

 
Universitetet har en oerhört stor betydelse och de är ju omnämnda i visionen på olika sätt så att 

det kan inte nog poängteras deras betydelse. Återigen de har inte direkt varit med i själva 

framtagandet av visionsdokumentet.  

(Intervju med kommunchefen Bernt Grahn) 
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8.2 Gynnades/hindrades processen av trippel helix-teorin? 

Vilka aktörer var delaktiga i processen? 

Universitetet har inte alls varit med i framtagandet av visionen och näringslivet i liten 

utsträckning, via LNAB. Däremot har de intervjuade varit medvetna om vikten av samverkan 

mellan universitet, näringsliv och myndigheter. VD:n för LNAB Peter Georgsson sa:  

 
Genomförandeprocessen är den viktigaste, det är viktigare att universitetet är med i 

implementeringen än i framtagandet av visionen.  

(Peter Georgsson LNAB) 

 

Vidare sa en kommunpolitiker:  

 
Vi har en del att lära av våra grannar i Finland där det finns ett helt annat samarbetsklimat med 

olika trippel helix projekt och i branschråden diskuteras också de här frågorna.  

(Intervju med Börje Lööw (v)) 

 
 
8.3 Förväntad implementering 

Vilka aktörer förväntas implementera visionen? 

 Stora aktörer i den förväntade implementeringen av visionen är de som ingår i trippel helix-

teorin. Dåvarande kommunfullmäktiges ordförande Karl Petersen sa:   

  
Vi måste ha en samverkan mellan universitet, företag och samhälle, något som kallas trippel 

helix perspektiv. Det finns exempel på sådant samarbete i Finland. Vi har det i Luleå nu. Om vi 

lyckas med trippel helix perspektivet, kommer vi att nå tillväxt. Har vi inte gjort det inom 10 år, 

då kommer folk inte att bo i Luleå.  

(Intervju med dåvarande kommunfullmäktiges ordförande Karl Petersen (s)) 

 

En annan politiker sa:  

 
När man kommer ner till verktygen för att nå visionen tror jag att man måste engagera många 

fler, alltså privat näring. Då tror jag att vi kommer att ha lite olika bilder hur vi ska nå visionen. 

(Mårten Ström (s)) 
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Utvecklingschefen Jörgen Eriksson som är ansvarig för implementeringen av visionen sa:  
 
Det är vägen till visionen som är avgörande för hur långt man når. Vi har brutit ut från visionen 

viktiga strategiska områden och gjort tydligt vad som krävs för att nå visionen så där har 

näringslivet fått en framträdande roll.  

(Intervju med utvecklingschefen Jörgen Eriksson) 

 

8.4. Trippel helix- en tanke som inte blev verklighet 

Redan i kapitel sex framkom att kopplingen mellan universitet, myndigheter och näringsliv i 

Luleå kommun behövde stärkas. Således var trippel helix-teorin väl känd hos politikerna. 

Flertalet av de intervjuade ansåg att det primära var att politikerna hade formulerat visionen. 

Därför har universitetet inte varit med i framtagandet av visionen och näringslivet i begränsad 

omfattning trots att universitetet har som tredje uppgift att samverka med samhället. Enligt 

Etzkowitz och Leyesdorff har universitetet det största intresset i konstruktionen av trippel 

helix.   

 

Universitetet och näringslivet förväntas dock ha en betydande roll i implementeringen av 

visionen. För att visionen lättare ska kunna implementeras ska det enligt Vinnova finnas ett 

utvecklat samarbete mellan företag, forskning och offentlig förvaltning. Den tredje 

dimensionen i utvecklingen av trippel helix är enligt Etzkowitz och Leyesdorff inrättandet av 

nätverk mellan olika helix för att skapa utveckling. Bildandet av LNAB:s branschråd är ett 

exempel på detta och där finns myndigheter, universitet och näringsliv representerade. Det har 

inte framkommit i intervjuerna att branschråden har varit med i framtagandet av visionen.  

 

Ett framgångsrikt exempel på trippel helix återfinns i Lundgrens och Ylinenpääs rapport där 

Uleåborg och Luleå jämförs. Uleåborgs universitet har haft en större betydelse för Norra 

Finlands utveckling än vad Luleå tekniska universitet har haft för utvecklingen i Norrbotten.   

 

Trippel helix-teorin har således funnits i medvetandet hos politikerna under framtagandet av 

visionen men teorin har inte omsatts i praktiken.      
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9. Slutdiskussion 
Syftet med den här uppsatsen har varit att analysera policyprocessen som ledde fram till att 

Vision 2010 antogs i Luleå kommun och diskutera ifall Vision 2010 utifrån trippel helix-

teorin kan vara ett medel för ökad tillväxt? För att svara på syftet har jag ställt följande frågor: 

Vad bygger visionen på för resonemang? Hur har visionen tagits fram?  

Vilka intressenter står bakom framtagandet av visionen? 

 

Det fanns en gemensam problembild hos politikerna som visade på att Luleå stod inför stora 

förändringar. Kommunen behövde visa handlingskraft för att klara de allt snabbare 

förändringarna i samhället. Detta ledde fram till beslutet att ta fram en vision.  

 

Visionen har tagits fram genom partiöverskridande rådslag som har upplevts positivt av 

politikerna. Huvudrollen i framtagandet av visionen måste tillskrivas kommunchefen Bernt 

Grahn som har drivit frågan om en vision. Han har också lyckats inkludera befolkningsmålet 

på 80,000 i visionen trots att många var kritiska till denna formulering. Är detta 

befolkningsmål trovärdigt? Luleå kommun måste öka med cirka 900 personer per år för att nå 

80,000 2010? Samtidigt är det som tidigare sagts i analysen viktigt med ett befolkningsmål i 

en vision men det bör då vara förankrat.   

 

Såväl de personer som jag intervjuat som jag själv anser att det är positivt att Luleå kommun 

har antagit en vision. Vinnova framhåller att det är viktigt med en förankrad vision för en 

region så att tillväxt kan skapas. Det är således viktigt med en vision för att nå tillväxt men 

frågan är då: hur pass förankrad är Vision 2010?  

 

Vision 2010 är definitivt förankrad hos politikerna eftersom majoriteten av deltagarna i 

processen har varit politiker. Förankringen hos näringslivet är enbart genom LNAB:s VD 

Peter Georgsson. Dessutom är LNAB till 49 procent kommunägt.  Visionen är inte alls 

förankrad hos universitetet då det inte engagerats i processen. Det finns en risk för att 

implementeringen kan försvåras om de som ska genomföra den inte har varit med i 

framtagandet av visionen. Processen skulle ha blivit mer omfattande ifall universitet, 

näringsliv och medborgare tillåtits delta i framtagandet av visionen, men visionen skulle då ha 

varit bättre förankrad. De involverade skulle förmodligen ta ett större ansvar för 

genomförandet av visionen.  
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Det viktiga i framtiden är naturligtvis inte hur visionen är framtagen utan att den omsätts i 

verklighet. Trippel helix-teorin kan vara ett medel för att nå denna verklighet. Jag kan inte låta 

bli att undra varför politikerna inte valde en bredare förankring inledningsvis. Kunskap om 

trippel helix-teorin fanns och Lundgrens och Ylinenpääs rapport om betydelsen av trippel 

helix för tillväxt var känd. Dessutom har kommunen i sitt inledningsdokument sagt att 

slutprodukten mycket väl kunde bli en vision som skulle vara väl förankrad bland alla som 

bor och verkar i Luleå Kommun. Den ambitionen kan inte anses vara uppfylld. Samtidigt är 

det viktiga att trippel helix-teorin fungerar i implementeringen av visionsarbetet. Om det blir 

verklighet kan bedömas utifrån nuvarande kommunstyrelsens ordförande Karl Petersens 

formulering:  

 
 

Vi måste ha en samverkan mellan universitet, företag och samhälle, något som kallas trippel 

helix perspektiv. Det finns exempel på sådant samarbete i Finland. Vi har det i Luleå nu. Om vi 

lyckas med trippel helix perspektivet, kommer vi att nå tillväxt. Har vi inte gjort det inom 10 år, 

då kommer folk inte att bo i Luleå.  
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Bilaga 1: Vision 2010 
”Luleå är regionens kraftcentrum. Antalet invånare i kommunen har ökat till 80 000, en 

mångfald av människor med olika bakgrund. Luleå är en stark och dynamisk kommun, som 

växer tack vare hög utbildningsstandard, bra företagsklimat och bred samverkan mellan 

universitetet, näringslivet och kommunen. Luleå har goda kommunikationer med omvärlden, 

en öppen och internationell atmosfär, en kultur som uppmuntrar nya idéer. Luleå är en 

attraktiv kommun som är känd för sina framgångsrika skolor och sitt framstående universitet, 

den vackra miljön, den levande landsbygden, den goda servicen och det rika kultur- och 

fritidslivet.  

 

Luleå växer tack vare god omvärldsorientering, bra företagsklimat och utvecklingskraften i 

och omkring universitetet. Luleå har en stor och differentierad arbetsmarknad. Vi har en 

öppen och internationell atmosfär där människor med olika bakgrund och erfarenhet är med 

och skapar samhällsutvecklingen. Utvecklingsarbetet präglas av gränsöverskridande 

samverkan mellan kommunen, näringslivet, skolor och universitetet samt med andra 

kommuner och regioner. Vi har bra kommunikationer med omvärlden, såväl fysiska som 

elektroniska, och är en av världens ledande regioner inom Internet-teknik. Handel, evenemang 

och turism drar besökare från när och fjärran. Luleå är en stark, dynamisk och ekologiskt 

uthållig kommun som erbjuder spänning och variation.  

 

Vi har en öppen kultur som välkomnar nya människor och uppmuntrar nya idéer. Mångfalden 

är en styrka. Medmänsklighet, respekt och hänsyn till individen är grundläggande värden. 

Alla har lika rätt och samma möjlighet till ett tryggt och bra liv. I Luleå känner sig alla 

jämlika och delaktiga. En bra dialog mellan medborgare och förtroendevalda skapar 

engagemang och förankring. En god folkhälsa bygger på att alla har ett meningsfyllt liv och 

en bra livsmiljö. Vi uppmärksammar särskilt barnens och ungdomarnas behov. Utsatta 

människor får tidigt stöd för att välja ett hälsosamt liv. Vi har bra boendemiljöer i tätorten och 

en levande landsbygd dom ger oss frihet att välja staden, landet eller det bästa av båda.  

 

Nyckelord 

Regionens kraftcentrum 

Öppenhet, omvärldsorientering 

Dynamiskt, mångkulturellt 
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Trygghet, livsmiljö, folkhälsa 

Företagsklimat, samverkan 

Utvecklingskraften i universitetet 

Hållbar tillväxt” 
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Bilaga 2: Frågor till intervjuer 
 
1) Vem eller vilka kom på idén med en VISION för Luleå? 
 
2) Varför en vision? I vilket syfte? Självändamål? 
 
3) Hur togs visionen fram? Fanns det någon parlamentarisk grupp(politiker från fullmäktige), 

tjänstemannagrupp, sekreterare? Hur många personer har varit involverade? 
 
4) Två framtidsseminarier har genomförts. När, program, deltagare? Ansvarig för 

seminarierna? 
 
5) Har ni gjort några studiebesök eller lärt från någon annan kommun? I så fall, vilken? Har 

du gjort något personligen, vad? 
 
6) Var förslaget på remiss innan det antogs och i så fall till vem? Tycker du att det skulle ha 

varit bra om visionen varit ute på remiss? I så fall till vem?  
 
7) Är visionen förankrad i kommunen på något särskilt sätt?  
 
8) Har framtagandet av visionen finansierats enbart av kommunen? Skulle det ha kunnat 

finansieras på andra sätt? Hade visionen kunnat se annorlunda ut?  
 
9) Vilken samverkan har näringslivet? Vad har de för intresse av visionen? Varför 

samverka? Har du kontakter med näringslivet?  
 

10)  Vilken betydelse har universitetet? Vad har de för intresse av visionen? Varför samverka?  
 
11)  Hur har mötena sett ut? Öppna möten? Frukostmöten för företagare? Hur upplevde du 

mötena? Fick alla ha åsikter om allt eller var det väldigt partibundet? Tänkte man 
partipolitik eller för Luleås bästa?  

 
12)  Nedanstående rubriker finns i visionen. Varför valdes just dessa? Fanns det några 

särskilda arbetsgrupper under respektive rubrik?  
 
 

• Luleå 2010 
• Hållbar tillväxt 
• Kultur, miljö, hälsa 

 
Nyckelord:  

- regionens kraftcentra 
- Öppenhet, omvärldsorientering 
- Dynamiskt, mångkulturellt 
- Trygghet, livsmiljö, folkhälsa 
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13)  Vad är det för faktorer som krävs för att Luleå ska växa? Egna ord? Något som inte fanns 
med i visionen?  

 
14)  Hade man kunnat ta fram visionen på något annat sätt? Personliga reflektioner! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




