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Sammanfattning 

Denna uppsats syfte är att analysera de inledande faserna i policyprocessen, och specifikt 

framtidsvisionerna i några mellanstora svenska kommuner. Bakom denna avgränsning ligger  

intentionen att undersöka vilka frågor som specifikt lyftes fram som strategiska 

utvecklingsområden för kommunernas framtidsarbete, vilka aktörer som deltog i den 

policyskapande processen i kommunerna och slutligen att förklara varför dessa 

framtidsvisioner fördes upp på dagordningen i slutet av 1990-talet.  

 

Den metod jag valt för studien är en jämförande, kvalitativ fåfallsstudie. De resultat som 

redovisas bygger på analys av de texter som återfinns i de sex kommunernas framtidsvisioner 

samt på de sakupplysningar som jag inhämtat via e-post med några kommunala tjänstemän. 

Urvalet av kommuner utgår från NUTEK:s kategorisering. De utvalda kommunerna, Gävle, 

Halmstad, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad och Luleå, tillhör den kategori av kommuner 

som framtidsstudier pekar ut som osäkra vad gäller utvecklingen under de närmaste 

årtiondena. Gemensamt för dessa är rollen som regioncentra, att de erbjuder utbildning på 

universitetsnivå och att befolkningen ligger mellan 60 000 och 90 000 invånare. Den 

avslutande faktorn vid urval av kommuner var att få en stor geografisk spridning inom landet.  

 

Jag har valt en teori och två analysbegrepp för uppsatsen. Teorin är en statsteori, vilken har en 

kontextuell funktion. Denna är en korporativ ansats kopplad till ett elitperspektiv. De 

analysbegrepp som används vid analyserna är för det första Policy Windows eller ”fönster för 

möjligheter” som jag valt att kalla denna. Detta analysbegrepp används vid analyserna av 

frågorna om strategiska utvecklingsområden för kommunernas framtidsarbete och varför 

dessa framtidsvisioner fördes upp på dagordningen i slutet av 1990-talet. 

Som andra analysbegrepp valde jag Policy Networks, eller policygemenskaper på svenska. 

Detta använder jag vid analysen av frågorna om strategiska utvecklingsområden för 

kommunernas framtidsarbete och vilka aktörer som deltog i den policyskapande processen i 

kommunerna. 

 

Resultatet av undersökningen pekar på en svensk överideologi som påverkar kommunernas 

policyarbete. Detta grundar jag på att svaren av de undersökta frågorna skiljer sig väldigt lite 

mellan kommunerna. Framtidsvisionerna har ett liknande sakinnehåll. De är dessutom lika  
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varandra till strukturen. De aktörer som deltog i processerna hade nästan samma positioner i 

de olika kommunerna. Dessutom visar resultatet av undersökningen att den samtidiga 

tillkomsten av framtidsvisionerna styrdes av faktorer ovanför den kommunala nivån.  

 

Den första frågan visar att rubrikerna för de strategiska områdena för utveckling inte var fler 

än totalt sju. Två framgångsfaktorer återfinns hos samtliga kommuner, en satsning på 

näringslivet och en satsning på kunskapsbyggande. Utöver dessa två återfinns livsmiljö och 

ett ”öppet sinne” hos de flesta kommunerna. Slutligen är rubrikerna ”goda kommunikationer”, 

turism och ”ekoligisk utveckling” med i några av framtidsvisionerna. Vale t av strategiska 

områden kan ses som en effekt av de i nätverken ingående aktörernas preferenser och 

kunskaper. Analysen med ”fönster för möjligheter” visar att svåra frågor att föra fram under 

denna tid var bl a jämlikhet, välfärd och ekologi då dessa inte återfinns som som rubriker i 

framtidsvisionerna. Min tolkning är att texterna till största delen ger uttryck för en traditionell 

tillväxtpolitik, men i en ny uniform.  

 

Den andra frågan visar att aktörerna som skapade framtidsvisionerna i kommunerna till 

största delen tillhör samhällets elit. Huvudaktörer var höga politiker och chefstjänstemän. 

Detta pekar på en elitistisk struktur i landet som utestänger flertalet av medborgarna från den 

policyskapande processen. Utöver dessa grupper deltog externa konsulter och företrädare för 

näringslivet i policyarbetet. Medborgarna i kommunerna erbjöds endast marginellt att delta. 

Analysen som grundas på nätverksbegreppet visar att de nätverk som formulerade 

framtidsvisionerna var av olika karaktär, både stabila gemenskaper och tillfälliga 

professionella nätverk. Anmärkningsvärt är det faktum att universiteten inte alls deltog i 

arbetet, då utbildning är ett av de områden som samtliga kommuner för fram som en faktor för 

att utvecklas.  

 

Analysen av den sista frågan visar att någonting inträffade under 1990-talet som öppnade 

”fönstret för möjligheter”. Framtidsvisionerna beslöts av respektive fullmäktige mellan 1996 

och 2000. De två faktorerna jag funnit som avgörande är, för det första att förhållandet mellan 

staten och kommunerna ändrades under början av 1990-talet. Att gå från regelstyrning till 

målstyrning av verksamheterna innebar ett utökat ansvar för politiker och tjänstemän då 

tidigare statliga uppgifter delegerades ner till kommunerna. Den andra var den stagnation i 

utbyggnaden av välfärdsstaten som inträffade i början av 1990-talet då ekonomin i Sverige 

försämrades.  



 4 

 

1. INLEDNING 
 

1.1 Den svenska välfärdsstaten efter 1945, en återblick 

Enligt kommunallagen har kommuner och landsting rätt att ta hand om angelägenheter av 

allmänt intresse eller som anknyter till deras kompetens. Detta tillåter kommunerna att bredda 

sin verksamhet utanför de av staten ålagda uppgifterna. Varför kommunerna över huvud taget 

ska forma framtidsvisioner kan frågas. Då detta redan skett är uppsatsen en studie i 

framtidsvisioner. Jag har i uppsatsen fokuserat på de områden för utveckling som 

kommunerna för fram i framtidsvisionerna, vilka aktörer som format visionerna och slutligen 

varför de dök upp under slutet av 1990-talet. 

 

Den period av ekonomisk utveckling som startade efter det Andra Världskriget stannade upp i 

slutet av 1980-talet då arbetslöshet och ekonomisk nedgång drabbade västvärlden. I Sverige 

dröjde det till början av 1990-talet innan krisen slog till med negativ tillväxt och ökande 

arbetslöshet (Hirst & Thompson 1999 s.168). Förlorarna fanns både inom exportindustrin och 

inom den offentliga sektorn. De faktorer som styrde utvecklingen var förutom den europeiska 

nedgången i ekonomin, utflödet av kapital från Sverige, och det misslyckade försvaret av 

kronan mot D-marken, då den tidigare taktiken med devalvering inte längre var möjlig. 

Kombinationen av minskad export och en stor offentlig sektor ledde till begränsningar i 

statens möjlighet att upprätthålla full sysselsättning och tillväxt i ekonomin. För första gången 

på fyrtio år minskade den offentliga sektorn. Under perioden 1990 till 1994 minskade antalet 

anställda med 11,9 procent (Clayton & Pontusson 2000 s.329). Utbyggnaden av välfärdsstaten 

och den kommunala servicen avstannade. De stora välfärdsprogrammen bantades och har inte 

fullt ut återställts till idag. Det som skett de senaste tio åren, är en övergång från utbyggnad av 

välfärdsstaten till förvaltning av välfärden. Till stor del ligger ansvaret för denna förvaltning 

på kommunerna.  

 

Från början av 1990-talet har uppgiften för kommunerna övergått till förvaltning av den 

välfärd som byggts upp under fyra decennier. Samtidigt som denna påtvingade neddragning 

av de offentliga finanserna inträffade, lade staten ytterligare ansvar på kommunerna då skolan 

och äldrevården flyttades över till kommunerna. Samtidigt med dessa överföringar av 

kompetens infördes målstyrning i stället för regelstyrning av de kommunala verksamheterna. 
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Den andra bakgrundsfaktorn som påverkat de mellanstora kommunernas möjlighet att 

utvecklas är den befolkningsomflyttning som har sitt upphov i landets övergång från ett 

industri- till ett informationssamhälle. Frågan om det mänskliga kapitalet, i form av fler 

högutbildade, är nära sammanlänkat med möjligheterna att utveckla det postindustriella 

samhället. De två faktorerna som styr flyttningen är möjligheten till arbete eller möjligheten 

till universitets och högskolestudier. Det som skett är att mindre kommuner, med få 

arbetsgivare, minskat i befolkning då storstädernas differentierade arbetsmarknad bättre 

kunnat tillgodose möjligheten till arbete (Korpi 2003 s.15-17). De mellanstora kommunerna 

har här fungerat som buffert mellan glesbygdskommunerna och storstadsregionerna. Dessa 

mellanstora kommuner har därigenom behållit eller ökat sin befolkning. Möjligheten till 

utbildning på universitets och högskolenivå påverkar även flyttströmmarna. De kommuner 

som har universitet eller högskola har ett inflyttningsöverskott jämfört med de kommuner som 

inte har dessa utbildningsmöjligheter (Kommunförbundet 1998 s.258-61). Fortsätter denna 

utveckling så kommer enligt flera framtidsprognoser (Kommunförbundet 1998 s.264, Korpi 

2003 s.8) storstadsregionerna att växa kraftigt medan de mellanstora kommunerna kommer att 

behålla eller minska sin befolkning. De kommuner jag valt ut till denna studie tillhör den 

kategori som har universitets eller högskoleutbildningar, vilket placerar in dom i den mer 

gynnade delen av de mellanstora kommunerna. 

 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Uppsatsens syfte är att analysera de inledande faserna i policyprocessen, från initiering till 

beslut ur ett agendasättningsperspektiv, kring framtidsvisioner i några mellanstora svenska 

kommuner. Med agendasättningsperspektiv avser jag de faktorer och aktörer som påverkar 

formuleringen av den politiska dagordningen. Med framtidsvisioner avser jag de program av 

visionär art som kommuner formulerar. Syftet konkretiseras genom följande tre frågor. 

 

Fråga 1: Vilka områden för utveckling framhålls i kommunernas framtidsvisioner? 

Fråga 2: Vilka aktörer var, enligt det empiriska materialet, med och påverkade 

framtidsvisionernas utformning, när de hanterades på dagordningen? 

Fråga 3: Varför sattes framtidsvisionerna på dagordningen i slutet av 1990-talet? 

 

Uppsatsens avgränsning i fråga om policyprocessen gäller implementeringen av besluten och 

de steg som följer därefter. Jag har inte studerat genomförandet, utvärderingarna eller 

uppföljningarna av framtidsvisionerna. Uppsatsen har inte som intention att förklara något 
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nationellt perspektiv på framtidsutsikter. De nationella aspekterna som berörs i uppsatsen är 

de som direkt är kopplade till frågeställningarna och den teori om staten som är överordnad de 

två analysbegreppen. 

 

1.3 Metod 

Studien är en jämförande kvalitativ fåfallstudie. Enligt Esaiasson m fl (2002 s. 111) är ett 

strategiskt val av material att föredra vid denna typ av undersökningar, därför har jag utgått 

från texterna i kommunernas framtidsvisioner.  

 

De frågor som presenterades under uppsatsens syfte visar på behovet av en tvådelad metod 

vid insamlingen av empiri. Det material jag valt för studien är för det första de 

framtidsvisioner i tryckt form som sex svenska kommuner presenterat. Antalet kommuner är 

valt utifrån en mest lika-design, de påminner om varandra, och är tillräckligt många enligt 

min uppfattning för att erhålla en viss spridning i det empiriska materialet som Esaiasson m fl 

(2002 s.110-114) rekommenderar. Valet av de sex kommunerna grundas på att de tillhör 

samma kategori enligt NUTEK:s indelning av regionfamiljer (Korpi 2003 bilaga 1). 

Kännetecknande för dessa kommuner är en befolkning på mellan ungefär 60.000 och 90.000 

innevånare, att de är centrum för sin region och att de har utbildning på universitets eller 

högskolenivå. De sex kommunerna som ingår i undersökningen är Gävle, Halmstad, 

Karlskrona, Karlstad, Kristianstad och Luleå. Förutom NUTEKs kategorisering har principen 

om stor geografisk spridning styrt urvalet. De olika framtidsvisionerna har jag rekvirerat via 

Internet från respektive kommun. De från Karlskrona, Kristianstad och Luleå fick jag mig 

tillsända via post. För de andra tre blev jag hänvisad till dokumenten på kommunernas 

webbplatser. 

Utöver framtidsvisionerna kommer undersökningen att kompletteras med sakupplysningar via 

e-post med tjänstemän vid kommunerna, som besvarar frågorna om vilka aktörer som varit 

med och format framtidsvisionerna och när de beslutades. Urvalet av tjänstemän är indirekt då 

jag skickar mina frågor till kommunernas officiella e-postadress. Varje kommun väljer själv 

ut vem som sedan besvarar mina frågor. Valet med intervjuer över nätet kan förefalla 

tveksamt ur ett källkritiskt perspektiv, men jag bedömer metoden som tillförlitlig nog då det 

rör sig om sakupplysningar som kan återfinnas i offentliga dokument. Undantagen är Luleå, 

där beslutet i fullmäktige kommer att ligga som underlag, samt Gävle och Karlstad där 

uppgifterna finns i de tryckta framtidsvisionerna.  
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Varför en specifik fråga hamnar på den politiska dagordningen, vilka aktörer som driver på 

och vid vilken tidpunkt som en specifik kan föras fram, ger förutsättningarna  

för val av det teoretiska ramverk jag ämnar använda vid analysen av kommunernas 

framtidsvisioner.  

Teorin som placerar in de två andra i ett nationellt sammanhang för uppsatsen är den om 

staten. Med detta avser jag en överordnad struktur på nationell nivå, i vilken de andra två 

ingår. Utöver denna kommer jag att använda analysbegreppen Policy Windows och Policy 

Networks i min analys. Framförallt är det, enligt många forskare, nödvändigt att Policy 

Networks integreras i och förklaras utifrån teorin om staten (Hill 1997 s.64, Marsh & Stoker 

1995 s.293, Rhodes & Marsh 1992 s.202 ). Denna aspekt motiverar enligt mig att ta med en 

teori om staten i uppsatsen. Teorin om staten kommer inte att användas som analysverktyg när 

frågorna besvaras. Jag kommer bara att referera till den när faktorer som rör 

frågeställningarna är av statlig eller landsövergripande karaktär. Analysbegreppet Policy 

Networks kommer jag att använda vid analysen av både frågan om vilka utvecklingsområden 

som återfinns i framtidsvisionerna, fråga 1, och frågan om vilka aktörer som deltog i 

processerna att forma policys, fråga 2. Vid detta val har jag utgått ifrån antagandet att 

aktörerna ingår i nätverk och att dessa nätverk påverkar innehållet i de undersökta 

framtidsvisionerna och att valet av aktörer är strategiskt. Analysbegreppet Policy Windows 

kommer att användas vid analyserna av vilka utvecklingsområden som återfinns i 

framtidsvisionerna, fråga 1, och frågan om tidpunkten för agendasättningen, fråga 3. Då båda 

dessa frågor behöver ett verktyg som förklarar tidsaspekten har jag valt Policy Windows som 

analysbegrepp. 

 

1.4 Disposition av uppsatsen  

 

Efter detta inledande kapitel följer en presentation av de begrepp som kommer att användas 

vid analyserna. Förutom den tidigare, historiska och ekonomiska, bakgrunden finns några 

bakomliggande faktorer som hör samman med den teoretiska förklaringsmodellen och de 

redovisas därför i detta kapitel. 

 

I det tredje kapitlet redovisar jag innehållet i de sex kommunernas framtidsvisioner. Varje 

kommun redovisas separat, utifrån frågeställningarna. De faktorer jag redogör för är 

tidpunkten för beslutet om framtidsvisionerna, vilka aktörer som varit med och utarbetat 
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framtidsvisionerna, och vilka framgångsfaktorer eller strategier för framgång som de olika 

kommunerna för fram.  

 

Analysdelen är uppdelad i tre separata kapitel som var och ett är kopplat till sin fråga. I 

kapitel fyra redogör jag för frågan om de strategiska utvecklingsområdena. I kapitel fem 

analyseras aktörernas roll i formandet av framtidsvisionerna och i kapitel sex ges en tänkbar 

förklaring till varför framtidsvisionerna hamnade på de kommunala dagordningarna i slutet av 

1990-talet. 

 

Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion kring de svar som analysen gav. I slutdiskussion 

kommer även förslag till vidare forskning inom området att föras fram. 

 

 

2 TEORI 

 

2.1  Kommunala framtidsvisioners sammanhang 

Förutom den tidigare, historiska och ekonomiska, bakgrunden finns tre bakomliggande 

faktorer som bör förklaras innan redovisningen av de svar som uppsatsen ger presenteras. 

Dessa faktorer som redovisas först i kapitlet hör samman med teorin om staten, och redovisas 

därför här. Tillsammans med den tidigare bakgrunden utgör dessa de oberoende aspekterna i 

undersökningen, vilka enligt mina reflektioner startade de olika processerna som utmynnade i 

framtidsvisionerna ute i kommunerna. 

 

2.1.1 Den tredje vägens politik 

Den första aspekten tar upp de specifika kännetecknen för den svenska korporativa 

statstraditionen. Efter andra världskrigets slut startade den svenska exportindustrins guldålder. 

En bärande förutsättning för ekonomisk utveckling och utbyggnad av välfärdsstaten, var det 

trepartssamarbete som Socialdemokraterna, som regeringsbärande parti, Svenska 

Arbetsgivarföreningen och fackföreningarna ingick. Detta brukar kallas den tredje vägens 

politik och är ett mellanting av socialism och kapitalism. Bakom samarbetet låg tanken att 

förhandling, inte strid, gynnade alla inblandade parter och dess medlemmar. De flesta beslut 

rörande ekonomi och löner styrdes centralt genom köpslående mellan dessa tre parter. Denna 

konsensuspolitik varade fram till slutet av 1980-talet (Hirst & Thompson 1999 s.168), men 

fortfarande är denna tradition stark i svensk politik och förvaltning.  
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Elitperspektivet som kopplas till den korporativa teorin om staten bygger på det faktum att 

centralstyrning och implementering av beslut uppifrån och ner har dominerat svensk politik. 

Även denna tradition, med styrande politiker och stark byråkrati, kännetecknar till stora delar 

fortfarande den svenska förvaltningen (Halvarson m fl 2003 s.153). Sammanfattar vi denna 

korporativa teori om staten kan vi konstatera att dessa aspekter till stor del förklarar den 

svenska modellen av nätverksgemenskaper, dess traditioner och dess aktörer. Någon tydlig 

förskjutning mot pluralistisk tävlan har ännu inte skett inom den svenska politiken, även om 

blockpolitiken fortfarande dominerar det politiska fältet på riksplanet. Inom 

kommunalpolitiken är traditionellt utrymmet för samarbete över partgränserna betydligt större 

än på riksplanet. Detta faktum pekar på styrkan i traditionen med samarbete och vilja till 

konsensuslösningar inom svensk politik. 

 

2.1.2 Den kommunala kompetensen 

Den andra aspekten är uppdelningen av ansvar mellan staten och kommunerna. De faktorer 

som påverkar mina frågeställningar är kompetensfördelningen och fördelningen av 

ekonomiska resurser mellan stat och kommun och hur denna påverkar kommunernas 

möjligheter att själva styra över de framgångsfaktorer som förs fram i framtidsvisionerna. Den 

förändring som skett från 1980-talet och framåt med tydlig målstyrning av den kommunala 

verksamheten har gett staten ett fastare grepp om kommunerna medan de senare har fått ett 

större ansvar för genomförandet av välfärden. Ett problem för kommunerna är att uppdragen 

inte alltid följts av de ekonomiska resurser som krävts. 

 

Kommunernas kompetens regleras av lagstiftning. Det är i huvudsak kommunallagen, viss 

speciallagstiftning och vissa särlagar som styr kommunernas handlingsutrymme (ibid s.151-

153). De stora kommunala utgifterna, som regleras genom kommunallagen, är kopplade till 

grundläggande utbildning och socialtjänst. Utöver dessa har kommunerna ytterligare ansvar 

gentemot medborgarna. Av de obligatoriska uppgifterna är miljö- och hälsoskydd samt bygg 

och planarbete de områden som berör mina frågeställningar. Ekonomiskt äger staten också 

stor makt att påverka kommunerna. Det är staten som i stort avgör vilket ekonomiskt utrymme 

varje kommun har att satsa på verksamheter inom och utanför basverksamheterna. De 

ekonomiska verktyg staten använder för att styra kommunerna är fördelningen av statsbidrag, 

det kommunala utjämningssystemet och lagstiftning om t ex begränsning av kommunernas 

rätt att ta ut skatt.  
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2.1.3 Varför framtidsvisioner? 

Den tredje aspekten som behöver förklaras är varför kommunerna över huvud taget finner det 

angeläget att arbeta med framtidsvisioner, om kommuner bör eller ska forma policys i 

visionsform. Kommunallagen säger att kommuner och landsting har rätt att ta hand om 

angelägenheter av allmänt intresse eller som anknyter till deras kompetens. Detta ger 

kommunerna en möjlighet att bredda sin verksamhet utanför det som regleras av 

lagstiftningen. De flesta kommunerna har också en betydligt bredare verksamhet än vad den 

kommunala kompetensen föreskriver och arbete med framtidsvisioner tillhör denna breddning 

i verksamheten. Beroende på tolkningen av kommunallagen kan vi se kopplingen till 

allmänintresset i detta fall som styrande om vi anser att utveckling av den egna kommunen 

gynnar medborgarna. Motsatsen skulle då vara att politiker och chefstjänstemän agerar i eget 

intresse och mot medborgarnas önskningar vad gäller utvecklingen av den egna kommunen. 

Ser vi på utvecklingen inom kommunerna från 1980-talet och framåt kan vi finna ytterligare 

en faktor som förändrat kommunernas inre arbete. Den övergång från detalj- eller 

regelstyrning till målstyrning som skedde under 1980-talet påverkade även politikerrollen. 

Målstyrning som instrument i en verksamhet kräver uppföljning, utvärdering och 

kvalitetskontroll. Denna av staten påtvingade förändring, ledde till att politikerna i större 

omfattning tvingades att arbeta med målformuleringar, föra dialog med chefstjänstemännen 

om hur dessa mål skulle uppnås och att följa upp verksamheterna (Halvarsson m. fl. 2003 

s.157). Kopplingen mellan denna nya insikt som målstyrning gav och formulering av 

framtidsvisioner är en av de reflektioner som utgör grund för uppsatsen. 

 

2.2 Analysverktyg 

 

2.2.1 Teorin om den korporativa elitstaten 

Den statsteori jag knyter de andra analysbegreppen till är nykorporatism. I denna statsteori 

brukar de Skandinaviska länderna, Nederländerna och Österrike ingå (Hill 1997 s.67) och den 

kännetecknas av professionella monopol och en byråkrati som begränsar tävlan och 

förändring (Rhodes & Marsh 1992 s202 ). Denna kommer att användas som 

förklaringsmodell för de över landet gemensamma resultaten som uppsatsen kommer att peka 

på. 

 

Klassisk korporatism och dess ursprung kan spåras antingen i pluralism (Hill 1997 s. 65) och 

har då utvecklats mot en förklaringsmodell av policy networks och communities, eller som en 
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utveckling av instrumentell marxism (ibid) och kopplas då tydligare till makt- och 

ekonomiska förhållanden i samhället. Den definition av nykorporatism som jag ser tillämplig 

på svenska förhållanden, är den av Mark Evans (1995 s. 240-241): 

 

Neo-corporatism is a concept for understanding policy-making. Monopolies of interests 

representation exist within the policy-making process. Closed policy networks, but not 

necessarily tripartite. Contingent upon bargaining role of sectional interest. Neo-

corporatists observe that hierarchies develop in associational forms. In critique of 

pluralism. As a concept for understanding policy making emphasis is placed upon 

identifying powerful social and economic interests in policy networks. 

 

Då många kritiker av korporatism, se bl. a. Evans (1995 s.245) och Hill (1997 s.67-69), inte 

anser att teorin räcker som förklarande statsteori, kommer jag att tillämpa de delar av elitism 

som samspelar med den korporativa ansatsen och som är tillämpliga på den svenska 

modellen. Hill (1997 s.65) placerar elitism som en teori jämförbar med pluralism eller 

instrumentell marxism, med korporatism som en underkategori. Evans placerar likaledes in 

korporatism som en underkategori till klassisk elitism (1995 s.238-41). I samma definition 

delar han elitperspektivet i en överkategori och en underkategori, den senare kallad Power 

elite studies, elitstudier. De likheter i synsätt som föreligger mellan nykorporatism och 

elitstudier är enligt Evans (1995 s.240-241): 

 

Closed policy networks. Contingent upon bargaining role of sectional interest. In 

critique of pluralism/democratic theory… 

…focused on identifying and classifying a national elite network … 

 

De skillnader som föreligger mellan elitstudieteorin och den nykorporativa teorin är i 

huvudsak två. Den första skillnaden är att elitstudieteorin anser att eliterna begränsar 

demokratin i samhället, medan den nykorporativa i första hand ser till policyprocessen. Den 

andra är att elitstudieteorin fokuserar på tävlan mellan politiska partier och eliter medan den 

korporativa bygger på samtycke och förhandling. Då mitt arbete är inriktat på policyprocessen 

kommer nykorporatism att vara den dominerande parten i statsteorin.  
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2.2.2 Policy Windows som analysbegrepp 

Det första analysbegreppet jag kommer att använda som förklaring om framtidsvisioners 

uppkomst i de undersökta kommunernas, är Policy Windows. På svenska kan vi beteckna 

dessa som ”fönster för möjligheter”, vilket jag kommer att använda fortsättningsvis i 

uppsatsen. Med hjälp av Policy Windows kommer jag att analysera frågorna om vilka 

områden för utveckling som framhålls i kommunernas framtidsvisioner och varför 

framtidsvisionerna sattes på dagordningen i slutet av 1990-talet? En definition av dessa 

fönster ges av Kingdon (1995 s165-166): 

 

The policy window is an opportunity for advocates of proposals to push their pet 

solutions, or to push attention to their special problems.  

These policy windows, the opportunities for action on given initiatives, present 

themselves and stay open for only short periods. 

 

Trots att definitionen inte fullt ut korrelerar med svenska förhållanden anser jag den är fullt 

användbar för mitt ändamål. Ursprungligen är begreppet framtaget för att tillämpas på USA:s 

pluralistiska politiska system där tävlan mellan aktörer och grupper ingår som en viktig del i 

det politiska livet. Styrkan i analysbegreppet, och det som gör det användbart i denna uppsats, 

ligger i dess koppling till tid och tidsbundna aspekter av policyprocessen. Enligt Kingdon 

finns vissa förutsättningar som kan öppna policyfönstret. För det första kan en ändring i de 

politiska församlingarna efter ett val öppna fönstret, för det andra så kan skiftningar i 

folkopinionen öppna fönstret, för det tredje kan ett dominerande problem som uppstår öppna 

fönstret. Det innebär att specifika frågor kan föras upp på dagordningen under vissa 

tidsperioder. Detta stöds även av Hinnfors som anser att ”sakfrågor har en livshistoria”(1995 

s. 42) som initialt kännetecknas av en uppmärksamhetsfas vilket för upp frågan på 

dagordningen. I mitt fall är det främst fallet med ett dominerande problem, den ekonomiska 

nedgången i slutet av 1980-talet, som motiverar ”fönster för möjligheter” vid analysen.  

 

En alternativ ingång till hur och var en policyprocess startar erbjuder Hill. Enligt honom kan 

man se den som ett kontinuerligt eller ständigt pågående förlopp (1997 s.24), svårt att 

tidsbestämma då starten kan ligga långt tillbaka i tiden.  
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2.2.3 Policy Networks som analysbegrepp 

Det andra analysbegreppet jag kommer att använda som förklaringsbegrepp är Policy 

Networks. Dessa policynätverk, som jag kommer att kalla dem i fortsättningen, är spridda 

inom det politiska området och omnämnda av många författare. Nätverkens omfattning och 

funktion skiftar, men de påträffas i alla skeden i policyprocessen (Hill 1997 s.70-4, Hirst 2000 

s.18, Kingdon 1995 s.117, Rhodes & Marsh 1992, Rhodes 2000 s.60-63) från initieringen av 

policys till verkställandet. De frågor som kommer att analyseras med Policy Networks är 

frågan om vilka områden för utveckling som kommunerna för fram och frågan om vilka 

aktörer som deltog i formandet av framtidsvis ionerna. 

 

Då dessa nätverk finns mer eller mindre överallt inom det politiska fältet och verkar inom de 

flesta områdena väljer jag som utgångspunkt en inte alltför snäv definition av Rhodes (Rhodes 

& Marsh 1992 s.182), där han karaktäriserar ett policynätverk som: 

 

A cluster or complex of organisations connected to each other by resource 

dependencies and distinguished from other clusters or complexes by breaks in the 

structure of resources dependencies. 

 

Denna luftiga definition ges nedan lite mer substans och anpassas för svenska förhållanden. 

För ändamålet med detta arbete krävs en definition som beskriver ett nätverk med fasta 

kopplingar mellan deltagarna vad avser värderingar och professionellt utbyte. Vidare att 

nätverkens kontakter med utomstående aktörer är begränsade, att utbytet inom grupperna är 

horisontellt, att alla aktörer har ungefär lika stort inflytande och slutligen att medlemskapet är 

restriktivt. Den kategorisering som passar in i detta sammanhang är den starka versionen av 

policynätverk, Policy Communities, policygemenskaper beskrivna av Hill (1997 s.72), och 

Rhodes & Marsh (1992 s.187). Karaktäristiskt för dessa policygemenskaper är deras 

begränsade medlemskap, deltagarnas delade värdegrunder, ett utbyte av erfarenheter som 

gynnar alla parter och att deltagarna är jämstarka i nätverket. Oavsett om jag använder 

policynätverk eller policygemenskaper i uppsatsen så avses den senare, som har en snävare 

definition.  

 

I uppsatsen har jag valt att inlemma policygemenskaperna i en teori om staten. Anledningen 

är att placera in nätverken i ett vidare sammanhang, ett som täcker det geografiska området 

som kommunerna ingår i. Ett alternativ till denna modell hade varit att kombinera 
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nätverksbegreppet med en mer aktörscentrerad analysteori som Rational Choice Theory eller 

en institutionell teori. Då intentionen i uppsatsen varken ligger på individ eller legal nivå har 

jag valt bort dessa alternativ.  

 

 

3.  SEX KOMMUNERS FRAMTIDSVISIONER  

 

Kapitlet kommer att disponeras så att varje kommun behandlas separat utifrån 

framgångsfaktorerna i dess framtidsvisioner och beslutsprocesserna. Då flera av 

framtidsvisionerna heter Vision 2010 och jag kallar dessa för Vision 2010 utan 

kommuntillägg, vill jag påpeka att rubrikerna talar om vilken av framtidsvisionerna som avses 

i varje fall. Då flera framtidsvisioner omnämns i ett stycke lägger jag till kommunnamnet för 

att skilja ut vilken framtidsvision som avses.  

 

3.1 Gävle: Vision 2010 

Framtidsvisionen i Gävle kommun, Vision 2010, har som funktion att inspirera, vägleda och 

styra de planer, program och policys som genomförs i kommunen. Beslutet om att utarbeta 

framtidsvisionen fattades 1999 och på hösten 2000 låg den slutgiltiga versionen färdig.  

 

Efter ett beslut i fullmäktige, att utforma en framtidsvision, tillsattes fyra arbetsgrupper 

bestående av politiker från alla partier. Till stor del föregick arbetet inom politikergrupperna 

men kontakter med medborgarna i kommunen förekom under arbetets gång. I Gävles Vision 

2010 står det ”Grupperna hade kontakt med flera hundra invånare” (Vision 2010, 1999). 

Arbetet pågick under nästan ett år och de intryck, åsikter och idéer som kom fram under tiden 

utgör grunden till den framtidsvision son som utgör Gävle kommuns framtidsdokument.  

 

Vision 2010 i Gävle är uppbyggd med fyra huvudrubriker vilka representerar de 

utvecklingsområden kommunen avser att satsa på. Under varje huvudrubrik finns fyra eller 

fem punkter som kortfattat presenterar varje rubriks innehåll.  

 

Den första rubriken är ”mänskliga Gävle”. Under denna finner vi punkter som talar om en 

kommun som är ”öppen och tillgänglig för alla” och där ”demokratiska uttrycksformer är väl 

utvecklade” (Vision 2010, 1999). Vidare framhålls social trygghet, ett rikt kulturliv, många 

fritidsaktiviteter och mötesplatser med dynamik för de 100 000 invånarna. Denna önskan att 
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växa med ca 9 000 invånare på tio år är det enda numeriska värdet i framtidsvisionen. Den 

andra rubriken är ”företagsstaden Gävle” där samarbete mellan kommun, näringsliv och 

universitet framhålls. Vidare ska Gävle fungera som motor i regionen, ha goda 

kommunikationer och en mångfald av företag. Den tredje rubriken är ”ekologiska Gävle”. Här 

poängteras Gävles läge vid havet, både för boende och rekreation, och möjligheterna längs 

Gavleån. Dessutom lyckas kommunen förena framsteg med en hållbar utveckling där 

kretsloppstänkandet sitter i befolkningens ryggmärg. Som sista rubrik finner vi ”kunskapens 

Gävle” där kreativa miljöer stimulerar till utbildning i alla åldrar. Skolorna har mångfald och 

styr eleverna mot breda utbildningar. Slutligen finns en ambition att placera Gävle på kartan 

över universitets- och kulturstäder i Sverige. 

 

3.2 Halmstad 2007 

Först att formulera en framtidsvision av de undersökta kommunerna, var Halmstad. Arbetet 

med framtidsfrågor startade 1992 genom ett seminarium som senare ledde fram till Halmstad 

2007. Framtidsvisionen beslöts av fullmäktige 1996, utifrån den rapport som utarbetats vid 

seminarier och genom diskussioner. Att framtidsvisionen gäller till 2007 beror på att staden 

då firar sitt 700-årsjubileum.  

 

Deltagarna i processen var i första hand politiker och tjänstemän i kommunen. Huvudansvaret 

för utformningen av framtidsvisionen låg på en tillsatt tjänstemannagrupp. Medborgarna hade 

ett begränsat inflytande i arbetet genom en särskild idégrupp, sammansatt utifrån kravet på 

bredd vad gäller kunskap och yrkesblandning. Varje deltagare i gruppen deltog som 

privatpersoner och representerade ingen grupp eller organisation (Halmstad 2007, 1996). 

 

Utgångspunkterna för Halmstad 2007 är samhällsutvecklingen med försvagade regionala 

funktioner samtidigt som ”sysselsättningen inom industrin minskar och den offentliga sektorn 

stagnerar” (Halmstad 2007, 1996). Utifrån detta scenario har kommunen specificerat fyra 

utvecklingsområden. De är Livsmiljö, Kommunikationer, Kunskapsförsörjning och 

Näringsliv och arbetsmarknad. Skrivningen i framtidsvisionen är svepande och generell. 

Rubriken livsmiljö innefattar naturmiljö, boendemiljö, social miljö, stadens miljö samt kultur 

och fritidsutbud. De andra rubrikerna är även de presenterade av enstaka ord på samma sätt. 

Halmstad 2007 avslutas med en sammanfattning av mål. I denna sammanfattning börjar 

meningarna med ”Halmstad skall…”, och här finner vi en bild av hur kommunen skall vara år 

2007. Bland annat så skall Halmstad ”utveckla sina unika kvalitéer som bosättningsort” och 
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”bli känt för sina framtida miljösatsningar” (Halmstad 2007, 1996). De andra punkterna 

behandlar Halmstad som utbildningsort, turistmål och kommunikationsort. Detta är tänkt att 

leda till en positiv utveckling av näringslivet och arbetsmarknaden i kommunen. 

 

3.3 ”... det nya Karlskrona” 

”Fyra hörnstenar för att bygga det nya Karlskrona” är allt som står att läsa på omslaget till den 

folder som kommunen låtit trycka upp och där dess framtidsvision presenteras. Bakom denna 

nyfikenhetsväckande formulering ligger en reklambyrå. Hela presentationen visar att foldern 

är tänkt för externa läsare och med intentionen att väcka uppmärksamhet. Arbetet med att 

forma framtidsvisionen fördes på tal av tjänstemän på kommunens näringslivsenhet. 

Konsulthjälp köptes in externt. De utarbetade tillsammans med ett antal tjänstemän 

framtidsvisionen, som beslöts av fullmäktige 1999. Arbetet förankrades fortlöpande i den 

politiska ledningen innan framtidsvisionen presenterades. 

 

Presentationen av farmtidsvisionen är kortfattad och strikt och ger intryck av att vara en 

reklamfolder. Under var och en av de fyra hörnstenarna finns tre korta meningar som förklarar 

intentionerna hos kommunen. Samtliga meningar börjar med Vi och fortsätter med ett positivt 

värdeladdat verb. Den första rubriken är ”Den attraktiva livsmiljön” där vi kommer att finna 

en ”stad med stil och puls, i ett levande världsarv” (Karlskrona 1999). Vidare attraktiva 

boendemiljöer och goda omvärldsförbindelser. Som hörnsten nummer två möter vi ”Det 

växande näringslivet”. Under rubriken finner vi verben erbjuder, utvecklar och skapar. Den 

tredje rubriken är ”Den bästa kunskapen” och här utlovas inspiration till ett livslångt lärande, 

nyskapande och attraktionskraft att locka kompetenta och drivande människor till kommunen. 

Slutligen finner vi rubriken ”Det öppna sinnet” där tonen blir lite försiktigare. ”Vi välkomnar 

nya människor.” och ”Förändring är vår trygghet.” är två av meningarna under denna rubrik. 

 

3.4 Lyskraft - utvecklingen inom Karlstads profilområden 

Det utvecklingsprogram som kallas Lyskraft ingår i kommunens omvärldsstudie och är en 

viktig del i Karlstads ambition att växa. Ursprunget är de omvärldsstudier som legat till grund 

för det strategiska utvecklingsarbetet i kommunen sedan 1996. Utgångspunkten 1996 var att 

ge ekonomiska perspektiv till de tjänstemän som arbetade inom kommunen. Under åren har 

studien, som revideras fortlöpande, tydligare fokuserat på problemanalys och 

plattformsbyggande inför framtiden. Arbetet med omvärldsstudien utförs av tjänstemän och 
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målgrupperna är i första hand kommunens förtroendevalda och chefstjänstemän (Karlstads 

kommun- omvärldsstudie 2003-2006, 2003). 

Karlstad klargör direkt i inledningen av Lyskraft att staden skall spela rollen som regional 

tillväxtmotor. Att detta arbete tas seriöst exemplifieras genom det tillväxtutskott som skapats 

och som ligger direkt under kommunledningen. Även Karlstad preciserar ett numerärt mål, 

och det är att nå 100 000 invånare, mot dagens ca 81 000. Som avgörande faktor för att nå 

detta mål ser man samarbetet mellan kommunen, näringslivet och universitetet.  

De fyra profilområden som Karlstad uttrycker är Universitetsstaden, Skogshuvudstaden, 

Tjänstestaden och Besöksstaden. Att Lyskraft-kapitlet i omvärldsstudien inte är tänkt för 

extern läsning i PR-syfte visas genom den mängd text som finns under varje rubrik. På 

ungefär 30 rader presenteras de viktigaste förutsättningarna för att nå varje delmål. Under 

rubrikerna finns tydliga mål, uttryckta med ord eller siffror. De skall vara styrande för 

tjänstemännen inom verksamheterna. Följande citat från de tre första rubrikerna visar hur man 

i Karlstad tänkt den framtida utvecklingen (Karlstads kommun- omvärldsstudie 2003-2006, 

2003 s.17).  

…att Karlstads universitet ska bli ett av Europas främsta universitet  

på samverkan före 2006. 

The Paper Province (TPP) har som mål att inom tio år vara känt  

som det världsledande klustret inom massa- och papperstillverkning… 

Detta ska kunna mätas i bland annat minst 10 företagsetableringar på 5 år,… 

IT-stiftelsen Compare har som mål att vara ett av Sveriges fem  

största IT-kluster år 2005. 

 

Under rubriken Besöksstaden är en arbetsgrupp tillsatt med uppdraget att ta fram mål och 

inriktningar för det framtida arbetet. Vad gäller omfattning och innehåll i framtidsarbetet så 

har Karlstad en särställning bland de kommuner som ingår i undersökningen. 

 

 
3.5 Kristianstad: Vision 2010 

 

”I Kristianstad nöjer vi oss inte med att följa utvecklingen. Vi vill leda den!” 

 

Det första som möter läsaren av Kristianstads Vision 2010 är en inledning, som ovanstående 

citat är hämtat ifrån (Vision 2010, 1997).  Framtidsvisionen som beslöts 1997, efter två års 

förarbete, är framtagen genom ett samarbete mellan kommun och näringsliv. Den 
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projektgrupp som utarbetade framtidsvisionen bestod av kommunalrådet, oppositionsrådet, 

kommunens näringslivschef, två höga chefer från näringslivet, en ”affärsängel” och en inhyrd 

konsult som var den sammanhållande kraften i gruppen. Till stor del ligger djupintervjuer 

med företrädare för företag och organisationer bakom framtidsvisionens utformning. Vidare 

byggde arbetet på formella och informella kontakter med personer i kommunen.  

 

Kristianstads Vision 2010 ger efter inledningen en kort bakgrundsanalys som förklarar vilka 

förändringar som kommunen väntas möta inom den närmaste framtiden. Därefter preciseras 

några mål som visar hur staden ser ut år 2010. Dessa är bland annat att ”…Kristianstad [har] 

den snabbaste inkomstökningen i landet.”, att ”…nettotillskottet av nya arbetsplatser är varje 

år bland det högsta i landet.” och att staden har ”Utmärkta förbindelser” eller att 

”Utbildningsnivån ligger över riksgenomsnittet.” (Vision 2010, 1997).  

Den väg man valt för att nå målen är att definiera två huvudstrategier. Den första handlar om 

att vårda och utveckla det befintliga näringslivet och den andra om att initiera och bygga upp 

arbetstillfällen i de nya expansiva branscherna. Vad kommunen konkret vill uppnå redovisas 

under tio punkter som delvis anknyter till huvudstrategierna. Här återfinner vi ord som 

Infrastruktur, Unika vattenvärden, Näringslivet, Den offentliga sektorn, Knutpunkt i 

Östersjöregionen, Utbildning, Turism och Fritid, Boendet, Kristianstad som handelsstad och 

Kristianstad får en profil. Unikt för kommunen är dess vattenreservoar, som är störst i norra 

Europa och att det är säte för det regionala självstyrelseorganet Region Skånes parlament. 

Som läsare av foldern är det svårt att finna ”framtiden” då texten, som är omfattande, till stor 

del redovisar rena fakta om kommunen eller beskriver historiken.  

 

3.6 Luleå: Vision 2010 

Det förslag som lades fram i april 2000, att besluta om Vision 2010 för Luleå kommun, 

innebar att ”visionen ska ligga som underlag för kommunens verksamhetsplanering 

kommande år” (Luleå kommun, 2000). Underlaget för politikerna var resultatet av det arbete 

som inleddes 1999 med att formulera en framtidsvision för Luleå kommun. I arbetet deltog 

kommunfullmäktiges ledamöter och förvaltningscheferna. Syftet med Vision 2010 är att 

skapa en gemensam och önskvärd bild av det framtida Luleå. 

 

Den folder som kommunen låtit trycka, som bygger på beslutsunderlaget i fullmäktige, ger en 

uppfattning om hur aktörerna tänkt sig att nå målet. Vision 2010 är presenterad med tre 

huvudrubriker och sju nyckelord. De nyckelord som återfinns under alla tre rubriker är  
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•regionens kraftcentrum, •öppenhet, omvärldsorientering, • dynamiskt, mångkulturellt,  

• trygghet, livsmiljö, folkhälsa, • företagsklimat, samverkan, •utvecklingskraften i 

universitetet och • hållbar tillväxt. 

 

Först av de tre rubrikerna finner vi, Luleå 2010. Här finner vi framtidsvisionens enda 

numerära mål, men även en intention att placera staden på kartan ” Luleå är regionens 

kraftcentrum. Antalet invånare i kommunen har ökat till 80.000, en mångfald av människor 

med olika bakgrund” (Vision 2010, 2000). Den andra rubriken i Vision 2010 är Hållbar 

tillväxt. Under denna finner vi skrivningar av mer visionär karaktär även om inslaget av 

målformulering finns i skrivningarna. Även här återfinns de flesta av nyckelorden, men två 

formuleringar skiljer ut rubriken och klargör vad som avses med hållbar tillväxt. De är, 

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

och omkring universitetet. Luleå har en stor och differentierad arbetsmarknad” och ”Luleå är 

en stark, dynamisk och ekologiskt uthållig kommun som erbjuder spänning och 

variation”(Vision 2010, 2000). Den tredje rubriken i framtidsvisionen är väldigt omfattande. 

Kultur, miljö, hälsa. Bakom denna rubrik återfinner vi en blandning av vision, målbeskrivning 

och konkret handling. 

 

 

4 FRAMGÅNGSFAKTORER 

 

4.1 Vilka strategiska områden för utveckling tror kommunerna på?  

I detta kapitel börjar analysdelen i uppsatsen. Den första frågan, Vilka områden för utveckling 

framhålls i kommunernas framtidsvisioner?, kommer att analyseras utifrån både 

analysbegreppen om nätverksgemenskaper och”fönster för möjligheter”. 

 

Om likheten i hanteringen av framtidsvisionerna på dagordningen vid policyarbetet var 

slående så är innehållet till stor del i framtidsvisionerna, och i flera fall även namnen, 

identiska. Även uttrycken i texterna är slående lika varandra. De kommuner som ingår i 

undersökningen utpekar sig som regionala centra vilket avspeglas i flera framtidsvisioner. I 

Karlstad pekar man på ”Rollen som regional tillväxtmotor” (Karlstads kommun- 

omvärldsstudie 2003-2006, 2003), i Gävle ges uttryck för samma ambition ”Gävle är motor 

för utvecklingen i närområdet”(Vision 2010, 1999) och ”Luleå är regionens 

kraftcentrum.”(Vision 2010, 2000).  



 20 

 

Ser vi på ramverket så är de flesta framtidsvisionerna uppbyggda kring fyra centrala rubriker. 

Vidare ges varje rubrik ett innehåll, antingen med korta meningar eller med lite längre 

textblock, som skiljer i djup beroende på tänkt läsare. De framtidsvisioner som är avsedda för 

en extern publik, som Gävles och Karlskronas samt till viss del Kristianstads, innehåller enligt 

min tolkning positiva texter och ord, ofta framställda med hjälp av PR-människor från det 

privata näringslivet. De två andra programmen, som i första hand är tänkta för intern läsning, 

innehåller mer saklig fakta och beskrivning av situationen idag, förutsättningarna för 

utveckling och slutligen ett antal mål för programmen. Rubriken universitetsutbildning är ett 

exempel. Här säger Karlskrona ”Den bästa kunskapen” (Karlskrona 1999) vilket jag tolkar 

som en ren PR-sloganrubrik. Karlskronas användning av värdeladdade verb pekar på en tanke 

om gemenskap, självkänsla och handlingskraft. Betydligt torrare är rubrikerna i Halmstads 

framtidsvision (1996) ”Kunskapsförsörjning” och i Karlstads framtidsvision (2003) 

”Universitetsstaden”. Denna skillnad i uttryck ser jag som en aktörsbunden aspekt och visar 

på att nätverkens olika sammansättningar ger olika utfall vid presentationen av 

framgångsfaktorerna.  

 

Då kommunerna använt lite olika rubriker för samma framgångsfaktorer har jag valt någon av 

dessa till min tabell på nästa sida. Som exempel kan rubriken ”Växande näringsliv” stå. I 

Karlskronas folder är ”Det växande näringslivet” en av huvudrubrikerna. Då den är tydligare 

än Karlstads ”Tjänstestaden” eller Gävles ”företagsstaden” eller de andra kommunernas 

uttryck för samma begrepp så har jag valt denna som rubrik för min sammanställning. Det 

samma gäller de andra begreppen där jag valt den i mitt tycke tydligaste formuleringen. Då 

innehållet under de olika rubrikerna i framtidsvisionerna ger uttryck för samma uppfattning 

om en viss framgångsfaktor har jag markerat detta i tabellen. Bedömningen av begreppen är 

min egen subjektiva och bygger på den texttolkning jag gjort av framtidsvisionernas innehåll. 

Ser vi på den sammanställning som presenterades i tabell 1 kan vi se att sju strategiska 

utvecklingsområden fanns med i framtidsvisionerna. Av de sju var strategierna att utveckla 

det kommunala näringslivet och att utveckla utbildningsresurserna i kommunerna de två högst 

prioriterade. Ser vi till tidpunkten för framtidsvisionernas tillblivelse kan vi enligt ”fönster för 

möjligheter” se vilka faktorer man bedömde som relevanta ur både visionärt och ekonomiskt 

hänseende. I detta fall var den sämre ekonomin i landet en viktig faktor och begränsade 

utformningen av framtidsvisionerna. Enligt Kingdon (1995 s.174) söker beslutsfattare efter 

rimliga lösningar på det uppstådda problemet. Ett rimligt antagande, som ges stöd av ”fönster 
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för möjligheter” är att fokuseringen på utbildning beror på att frågan om det mänskliga 

kapitalet fått stort genomslag i diskussionen om det postindustriella samhället. 

 

Tabell 1. Sammanställning av kommunernas strategiska utvecklingsområden. 

Framgångsfaktor Gävle Halmstad Karlskrona Karlstad Kristianstad Luleå 

Växande näringsliv X X X X X X 

Kunskapsbyggande X X X X (X) X 

Attraktiv livsmiljö  X X  (X)  

Öppet sinne X  X  (X) X 

Goda 

kommunikationer 

 X   (X) X 

Turism    X X  

Ekologisk utveckling X      

  

Anm: Tabellen visar vilka sektorer som respektive kommun ser som strategiska utvecklingsområden. Då 
Kristianstad har valt en presentationsform som avviker från de övriga presenteras de tre faktorer som återfinns 
under huvudstrategierna utom parentes. De områden som står inom parentes syftar till de rubriker som återfinns 
under det kommunen vill åstadkomma. För Luleå gäller kryssen de punkter som återfinns under rubriken Vision 
2010. 
 

 

Förklaringen till att näringslivsutveckling förs fram som framgångsfaktor av samtliga 

kommuner anser jag att kan förklaras utifrån den tillväxtpolitik som traditionellt förts i 

Sverige. Att samstämmigheten är total kring denna punkt beror troligen på en lång korporativ 

tradition av uppgörelser på arbetsmarknaden med konsensus (Hirst & Thompson 1999 s.169). 

Ser vi till kännetecknen för de policyskapande nätverken, som enligt Marsh & Stoker (1995 

s.292) har delade värderingar och preferenser och placerar in dessa nätverk i den korporativa 

elitstaten är det inte så förvånande att finna denna likhet i framtidsvisionerna.  

Den spekulation som jag gör är att det delade intresset i frågan om att utveckla näringslivet är 

ekonomisk. Antingen vill aktörerna säkra skattebasen, politikerna och kommuntjänstemännen, 

eller utveckla den egna verksamheten, näringslivsrepresentanterna. Då dessa motiv 
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sammanfaller och är beroende av varandra ser jag det som följdriktigt att denna fråga är en av 

de viktigaste i framtidsvisionerna.  

 

Då sammanställningen visar på en stark tro på utbildning kan det förefalla märkligt att 

universiteten inte representerats vid formandet av framtidsvisionerna. Då skolan till stor del 

varit och är en statlig, nationell angelägenhet, kan vi tolka statens roll som starkt påverkande i 

denna fråga. Den allmänna insikten om industrisamhällets minskande behov av arbetskraft i 

framtiden och den statliga satsningen på universitet och högskolor i landet är grunden. När det 

gäller dessa två frågor så sammankopplar kommunerna samarbete mellan den egna 

organisationen, universiteten och det lokala näringslivet med utvecklingen i kommunen. Den 

senare ambitionen visar tydligt nätverkens betydelse i Sverige. Jag antar att de som ingått i 

nätverksgemenskaperna som formade visionerna ser nya konstellationer av nätverksbyggande 

som en del i framtidsstrategierna. 

 

Som tredje stora fråga placeras den attraktiva livsmiljön. Den definieras lite olika av 

kommunerna men vanligt är en koppling till naturen och möjligheterna att bosätta sig i en 

naturskön omgivning. Här finner vi målformuleringar som Halmstads (Halmstad 1996) 

”Halmstad skall utveckla sina unika kvalitéer som bosättningsort”. Andra aspekter som 

återfinns under denna rubrik är den sociala miljön, den kulturella miljön och ett brett 

fritidsutbud. Rubriken ser jag som en av två i programmen som ska fånga de personliga 

preferenserna hos tilltänkta inflyttare och stå som mål för de som redan bor i kommunen. 

Den andra punkten som ska ge en positiv bild av kommunerna i framtiden är ”det öppna 

sinnet”. Det vi ska finna hos de kommuner som har med denna punkt i sina program är en 

kommun med en öppen och mottagande karaktär. Alla ska känna sig välkomna till 

kommunerna, alla ska känna sig delaktiga och nya idéer ska tas tillvara på. I Gävle (Vision 

2010, 1999) finner vi att ”Gävle kommun är öppen och tillgänglig för alla”. 

 

Det är bara de avvikande frågorna om kommunikationer, turism och ekologi som skiljer 

programmen åt. Detta kan bero på aktörernas olika preferenser eller anpassning till tidigare 

policys inom dessa kommuner. 

 

Det drag som jag tydligast anser att framträder i framtidsvisionerna är en positiv önskan om 

en utveckling mot en bekymmersfri framtid. Ingen av framtidsvisionerna uttrycker någon 

form av beredskap inför en eventuell minskad eller nolltillväxt, vilket kan tolkas på olika sätt. 
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En tolkning är att framtidsvisionerna kan ses som öppna målsättningar, som inte behöver 

uppnås, eller som PR-foldrar. Det kan också bero på att, förutom i Karlstad, dessa 

framtidsprogram är det första som framställs inom varje kommun och att målsättningen med 

framtidsprogrammen inte varit tydlig vid utformningen.  

De är, enligt min tolkning, inte handlingsprogram för att utveckla kommunerna eller 

beredskapsprogram för att rusta dem inför den framtida utvecklingen. Undantaget är Karlstads 

framtidsvision. 

 

4.2 Vad hade kunnat vara med? 

Då de undersökta framtidsvisionerna formades fanns troligen inga begränsningar för 

visionerandet. Trots detta så saknas många framgångsfaktorer i framtidsvisionerna. I detta 

stycke pekar jag på tänkbara alternativ och aspekter som inte togs med vid formandet. 

Saknaden av satsningar på ekologi och aktivt miljöarbete i de flesta programmen kan bero på 

de aspekter om välfärdsstatens mognad som fördes fram i inledningen av uppsatsen. Under 

1980-talet fick ”gröna” frågor stort utrymme i debatten för att under 1990-talet falla tillbaka 

till förmån för de ekonomiska frågorna. Ser vi till analysbegreppet ”fönster för möjligheter” 

(Kingdon 1995 s.169) så kan miljön fått stå tillbaka för mer akuta och aktuella frågor. En 

andra typ av frågor som nästan helt saknas i programmen är de om demokrati och jämlikhet. 

Inget av framtidsprogrammen ger uttryck för att kommunerna vill bygga ett mer jämlikt eller 

demokratiskt samhälle vilket vore rimligt sett ur ett tidsperspektiv. Om dessa frågor nämns så 

är det i den löpande texten under någon av rubrikerna. Anledningen till detta kan knappast 

finnas i tidsandan utan måste sökas i en aktörsteori som säger att aktörers egenintresse styr de 

politiska frågorna (Hill 1997 s117). En svaghet med uppsatsen är att de ingående aktörernas 

kön inte är undersökt. Spekulationen om varför jämlikhet inte är centralt i programmen måste 

vila på antagandet om att män varit kraftigt överrepresenterade i arbetena. Jag finner även 

anledning att påpeka att välfärd inte förekommer i framtidsvisionerna som huvudrubrik trots 

att kommunerna till stor del svarar för välfärdstjänsterna i samhället. Däremot nämns i den 

löpande texten unga, gamla och hälsa i några program. Ser vi på den ekonomiska 

utvecklingen under tio åren före framtidsvisionernas tillkomst så måste välfärds- fönstret vara 

av det omöjliga slaget. Om framtidsvisionerna formats tjugo år tidigare tror jag att frågor om 

alternativa livsstilar, energiplanering och miljöhänsyn varit framträdande i framtidsvisionerna. 

Dessa aspekter saknas nu. Ingen av framtidsvisionerna prioriterar heller kollektiva tankar. I 

stället kan man finna en svepande och diffus önskan om ett differentierat samhälle där 

egoistiska motiv går före kollektiva önskemål, framtidsvisionerna är riktade till dig som 
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privatperson. Kristianstad uttrycker i sin Vision 2010 dessa värderingar, ”Individualiseringen 

ger en mångfald i efterfrågan…” (Vision 2010, 1997). 

 

Letar vi efter tydliga målformuleringar i framtidsvisionerna så finner vi, med ett undantag, en 

önskan att växa som det enda uttryckta målet. Luleå, Karlstad och Gävle ger dessutom uttryck 

för exakt hur många innevånare kommunerna ska öka till. Den definition av mål jag använder, 

är att utfallet ska kunna mätas. Den kommun som uttrycker tydliga mål, förutom att nå ett 

visst antal medborgare, är Karlstad. I utvecklingsprogrammet lyskraft ges uttryck för vad som 

skall uppnås. Ser vi till målen med strategiområdet ”ett växande näringsliv” så är det bara 

Karlstad som tydligt definierar vad som skall göras. Det tidigare använda citatet ”IT-stiftelsen 

Compare har som mål att vara ett av Sveriges fem största IT-kluster år 2005.” (Karlstads 

kommun- omvärldsstudie 2003-2006, 2003 s.17) är ett tydligt exempel. De andra 

kommunerna är betydligt mer svepande i formuleringarna och kopplar ihop kommun, 

näringsliv och universitet utan att redovisa någon tydlig strategi för arbetet. I Gävles Vision 

2010 står ”Det utmärkta samarbetet mellan kommunen, näringslivet och universitetet bidrar 

till ett uppsving av företagandet i Gävle.”(Vision 2010, 1999). Samtliga kommuner förutom 

Karlstad uttrycker sig på ett liknande sätt. Det ser jag inte som nog stringent att kallas mål, 

snarare är de uttryck för förhoppningar. 

 

 

5.  POLICYGEMENSKAPER I SEX SVENSKA KOMMUNER, 

tävlan eller förhandling och vem som får vara med 

I detta andra analyskapitel kommer frågan, Vilka aktörer var, enligt det empiriska materialet, 

med och påverkade framtidsvisionernas utformning, när de hanterades på dagordningen?, att 

behandlas. Materialet kommer att analyseras med nätverksbegreppet. Då jag placerat in denna 

i en teori om staten så kommer även aspekter som pekar på en nationell samstämmighet att 

beskrivas i analysen. 

 

Oavsett inom vilket politiskt system besluts tas, så finns det policyskapande nätverk (Marsh & 

Stoker 1995 s. 293). Det nätverksbegrepp som visar på starka och slutna policygemenskaper 

kommer att ligga till grund för analysen av vilka aktörer som tillåts delta i det policyskapande 

arbetet och även vid analys av vilka frågor som förs fram inom de undersökta framtidspolicys 

som uppsatsen behandlar. Den pluralistiska politiska modellen lämnar jag utanför 

resonemanget i uppsatsen då ingen av de undersökta kommunerna redovisar drag av tävlan i 
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policyarbetet.  Ingen av kommunerna har inbjudit medborgarna eller grupper och 

organisationer att ta fram förslag till framtidspolicys för sina kommuner, vilka sedan fått tävla 

om att genomföras. 

Då återstår den korporativa eller konsensusmodellen där förhandling utgör grunden för 

beslutsfattandet. Kombinationen av konsensussökande mellan det organiserade samhället och 

en korporativ modell för byggande av policy på det ekonomiska området (Hirst & Thompson 

1999 s. 164) har varit kännetecknande för svensk politik och får motivera val av statsteorin.  I 

det korporativa systemet föregår förhandlingar mellan olika breda och varierande majoriteter.  

 

I svensk korporativ tradition har även aktörer utanför de politiska partierna ingått i den 

policyskapande processen. Tanken att samförstånd ger alla inblandade parter fördelar har 

tillåtit stat, arbetsgivare och fackföreningar att samarbeta och forma politiken sedan 1940-

talet. Även om aktörerna i det kommunala arbetet med att skapa politik och policys inte alltid 

är desamma som på riksplanet kan vi se lika starka och tydliga bindningar mellan dessa. Av 

denna anledning placerar jag in de kommunala nätverken i den korporativa statsteorin. Jämför 

vi den traditionella korporatismen med den form av nykorporatism som jag valt som statsteori 

kan vi finna att den senare pekar på monopolliknande representation och köpslående mellan 

aktörerna. Att inte fackföreningar eller föreningslivet deltagit i arbetet med framtidsvisionerna 

kan tolkas som att en ny form av nätverk vuxit fram i Sverige. Dessa aspekter ger belägg för 

teorins tillämplighet i detta sammanhang. Den andra aspekten på statsteori i uppsatsen är den 

om elitstyre. Kännetecknande för elitstyret är exkluderingen av majoriteten av befolkningen. 

De som ingår i den politiska eliten kan förutom politikerna vara, ledande tjänstemän, 

ekonomiska ledare, företrädare för fackföreningar, politiskt intresserade intellektuella och en 

politiskt engagerad aristokrati (Hill 1997 s.43-44). Som visas nedan kan vi se att viss policy i 

svensk politik formas utifrån en elitrepresentation, då representanterna som format 

framtidsvisionerna tillhör någon av de nämnda kategorierna. Ytterligare en faktor som 

kopplar ihop staten med kommunerna och politikerna i kommunerna med tjänstemännen är 

den tydliga strukturen med ett top-down perspektiv vid implementeringen av policys. Staten 

har mandat att tvinga kommunerna att genomföra beslut, de inte varit med och fattat. 

Detsamma gäller de lägre tjänstemännen i kommunerna, vilka skall genomföra beslut som de 

inte förarbetat eller beslutat. I samtliga processer som format framtidsvisionerna i de 

undersökta kommunerna har eliterna dominerat. 
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5.1 Aktörerna som formade framtidsvisionerna 

Vid sammanställningen av materialet från de sex kommunerna finner vi en slående likhet i val 

av arbetsformer, med endast små avvikelser. De viktigaste aktörerna vid framtidsvisionernas 

utformning var politiker och höga tjänstemän i förvaltningarna (Luleå kommun 2000, Lind R. 

2003, Persson L. 2003, Nelson U. 2003). Om vi ser till de förtroendevaldas roll i utarbetandet 

av policys så deltog de aktivt i alla kommuner utom i Karlstad där arbetet utförs av tjänstemän 

(Karlstad 2003 s.5). Avvikelsen i detta fall beror på Karlstads upplägg med en ständigt 

pågående omvärldsanalys, i vilken framtidsprogrammet Lyskraft ingår. Ser vi till 

beskrivningen av en policygemenskap (Hill 1997 s.72, Rhodes & Marsh 1992 s. 182) så 

finner vi att dessa konstellationer, med starka kopplingar kan betecknas som 

policygemenskaper. Den enda kommun där tjänstemän inte spelat en central roll är i Gävle, 

där man valde en bredare representation av förtroendevalda politiker för att utarbeta 

framtidsvisionen (Vision 2010, 1999). Den tredje viktiga aktören i sammanhanget är de 

inhyrda konsulter som deltog i utformningen av programmen i Karlskrona och i Kristianstad. 

Min tolkning av dessa aktörers deltagande är att kommunerna inte har den professionella 

kompetens som krävs för att utarbeta reklamfoldrar. Även i utarbetandet av Karlstads 

framtidsprogram är de interna tjänstemännens arbete att likna vid ett konsultuppdrag, då 

mottagarna av arbetet i första hand är kommunens politiker och chefstjänstemän. Enligt 

Rhodes & Marsh (1992 s.183) gör konsulternas deltagande att vi kan prata om ett 

producentnätverk. Detta nätverk är tillfälligt och sammansatt utifrån vad som skall 

produceras. 

 

5.2 Policy Networks i Luleå  

Trots att utrymmet i uppsatsen sätter begränsningar, har jag valt att se lite djupare på denna 

aspekt. Vad gäller aktörer så har jag valt att även ta med beslutsprotokollet från Luleå i 

undersökningen. Det nätverk i Luleå, som formade framtidsvisionen, bestod av 

kommunfullmäktiges ledamöter och chefstjänstemännen i kommunen (Luleå kommun 2000). 

Med stöd av analysbegreppet policygemenskaper kan vi peka på kopplingar och motiv för 

samtliga inblandade parter. Enligt citatet av Heclo och Wildavsky i Rhodes & Marsh (1992 s. 

184) kan man koncentrera analysen på de mellanpersonliga relationerna mellan politiker och 

tjänstemän som bygger på samförstånd och delade värderingar. Om vi börjar med motiven för 

att delta i processen att forma en framtidspolicy så fanns det inget att förlora för någon av de 

ingående parterna. Nätverk där deltagarna omfattas av samma ideologi och värderingar och 

där alla vet att de deltar i en vinna-vinna situation är väldigt stabila (Marsh & Stoker 1995 s. 
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292), samtidigt som fallet Luleå inbegriper deltagare med ungefär samma resurser där alla 

deltagare kan utbyta tjänster. Om kommunen visar en positiv utveckling så kan alla aktörer 

sola sig i glansen av utvecklingen. Dessutom uppvisar inte framtidsvisionen konkreta 

kostnader för skattebetalarna, vilket gör att ingen av politikerna kan ställas till svars för 

ekonomiska felberäkningar eller andra kostnader. Med andra ord kan vi säga att deltagandet 

är politiskt ofarligt. Detsamma kan sägas om tjänstemännens deltagande. Oavsett utfallet av 

framtidsvisionen så kan ingen enskild tjänsteman anklagas för försummelse i tjänsten. Ser vi 

på beslutet så finner vi ett nästan enigt beslut som går över blockgränserna. Den enda 

reservationen mot beslutet är från miljöpartiet, som ansåg Vision 2010 för dåligt kopplad till 

kommunens ekologiska program (Luleå kommun 2000). 

 

 

5.3 Utestängda aktörer 

Trots arbetet med jämlikhet och Sveriges status internationellt i denna fråga så redovisar 

ingen av de undersökta kommunerna ett genusperspektiv vid arbetet med framtidsvisionerna. 

Den begränsade representation vid formandet av framtidsvisionerna, där företrädare för 

universitet, organisationer, ungdomar, invandrare och andra som står utanför den traditionellt 

styrande eliten saknas, ger ramen för denna del av analysen. En gemensam aspekt är den 

marginalisering av medborgarna vid skapandet av dessa framtidsplaner som undersökningen 

visar. Genom stabiliteten och slutenheten i dessa nätverk stängs medborgarna ute från 

politiken. Detta visar att formandet av policys kan vara en fråga för en liten begränsad elit i 

samhället. Faran med nätverksgemenskaperna är att den formella representativa demokratin 

sätts ur spel, att privilegierade oligarkier skapas och att utvecklingen bromsas upp då 

nätverken främjar status-quo (Rhodes & Marsh 1992 s.200). Det är endast i Gävle och i 

Halmstad som medborgare över huvud taget kunnat påverka arbetena. Men inte heller i dessa 

två kommuner har förankringen någon stor bärighet då endast ett fåtal medborgare deltagit i 

processen och då medborgarinflytande inte varit en prioriterad fråga i arbetena. 

 

Ser vi till de framgångsfaktorer som kommunerna presenterat kan det synas väldigt märkligt 

att inte representanter från universiteten på orterna deltog i arbetena, då vikten av utbildning 

framhålls som en av de två viktigaste faktorerna. En tänkbar förklaring till detta är att 

utbildningssektorn av tradition inte ingått i de nätverk som formar policy på det nationella 

planet och att denna tradition tranformerats ner till den kommunala nivån. Vi kan finna stöd 

för detta antagande i teorin om vilka nätverk som traditionellt agerat i den svenska politiken. 
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Denna långa tradition av samarbete mellan politiker, fackföreningar och arbetsgivarna kan 

vara ett hinder idag när kommunerna önskar knyta kontakter med universiteten. Ett annat 

problem för kommunerna som gäller universitetsutbildningarna, likväl som 

kommunikationerna, är att de inte ingår i den kommunala kompetensen. Den senare aspekten 

borde föranlett kommunerna att inlemma aktörer från dessa sektorer i de policyskapande 

nätverken, med tanke på de framtida samarbetsplaner mellan kommuner, universitet och 

näringsliv som flera av framtidsvisionerna ger uttryck för. 

 

 

6. NÄR ÄR TIDEN INNE 

 

I detta sista analyskapitel i uppsatsen är min intention att besvara den tredje frågan som 

ställdes i inledningen till uppsatsen. Varför sattes framtidsvisionerna på dagordningen i slutet 

av 1990-talet?  Det analysbegrepp som jag kopplat till analysen är den om ”fönster för 

möjligheter”. 

 

Som utgångspunkt i analysen av denna fråga ligger antagandet att det finns faktorer som 

påverkar politiker att föra upp specifika frågor på den politiska agendan. Enligt Kingdon kan 

det vara ett problem som påfrestar det politiska systemet (1995 s.16). Att kommunernas arbete 

med framtidsvisioner eller program beslutades i slutet av 1990-talet, 2000 för Luleå, i de 

undersökta kommunerna pekar mot att någonting som påverkade hela landet inträffade.  

 

Det min analys visar är att den stagnation i utbyggnaden av välfärdsstaten som inträffade i 

början av 1990-talet är en av de huvudsakliga aspekterna, eller problemen, som ledde till att 

framtidsvisionerna fördes upp på de kommunala dagordningarna. Denna ståndpunkt stöds av 

Kingdons (1995 s.16) och Hinnfors (1995 s.43) som båda säger att problem, i form av en kris 

eller en katastrof, som pressar på systemet kan föra upp en fråga på dagordningen. Bakom 

denna stagnation låg ekonomiska faktorer. I inledningen till Karlstads omvärldsstudie 2003-

2006 ges bakgrunden till arbetet med framtidsprogrammet. ”Från början var studien främst ett 

ekonomiskt dokument, som visade den spontana ekonomiska utvecklingen utifrån olika 

strukturella förutsättningar…”(Karlstad 2003). Alltså befann sig politikerna i dessa 

mellanstora kommuner i ett läge där den framtida politiken måste definieras utifrån 

ekonomiska preferenser. Då välfärden till stor del administreras av kommunerna och binder 

upp de kommunala utgifterna sökte politikerna nya vägar för utveckling av sina respektive 



 29 

kommuner. Detta uttrycks i Halmstads framtidsvision Halmstad 2007 där vi finner att ”…vi 

befinner oss i en brytningstid” och att vi ”..ser samtidigt förändringar inom många områden: 

ekonomi, organisation, politik, sociala frågor, miljö, värderingar o s v” med en stagnerande 

offentlig sektor (Halmstad 1996). 

 

Enligt Hill (1997 s.115) så är agendasättning en ideologisk process. I undersökningen ges 

vissa belägg för en svensk överideologi, vilket stämmer med Hills påstående. Denna kan ses i 

tidpunkten för när framtidsvisionerna beslutades i respektive kommun och i samstämmigheten 

över vilka frågor som kopplades till utvecklingen av kommunerna i framtiden. Även om 

kommunerna arbetade lite olika vid beslutsgången, där några förarbetade framtidsvisionerna 

innan fullmäktigebeslut och där några beslut blev startpunkten för arbetet, så fattades de 

ungefär samtidigt. De första beslöts i Halmstad och Karlstad 1996 och det sista i Luleå 2000. 

Denna samstämmighet kan bero på att politiska idéer finns tillgängliga vid vissa tidpunkter 

och att dessa sprids som ringar på vattnet (Hinnfors 1995 s.42). 

 

Den andra aspekten som jag vill peka på är att förhållandet mellan staten och kommunerna 

ändrades under början av 1990-talet. I Kristianstads framtidsprogram finner vi att 

”Förutsättningar ändras och vi påverkas av allt som händer runt omkring oss” (Vision 2010, 

1997). I Halmstad uttrycks detta lite annorlunda ”Regionala funktioner av olika slag 

försvagas…” (Halmstad 1996). Denna förändring innebar en ny roll för kommunerna vilken 

påverkade både politiker och tjänstemäns agerande. Att gå från regelstyrning till målstyrning 

av verksamheterna innebar ett utökat ansvar för dessa grupper då tidigare statliga uppgifter 

delegerades ner till kommunerna. Enligt Kingdons ”fönster för möjligheter” påverkar 

förändringar i det politiska livet (1995 s.17) eller i administrationen agendasättningen. I min 

studie kan denna påtvingade förändring ses som en katalysator bakom tillkomsten av 

framtidsvisionerna. Enligt Halvarson m fl (2003 s.157) uppstod kravet på en ”ny 

politikerroll”. Denna nya roll innebär att politikerna borde ägna sig åt att formulera mål och 

att föra dialog med chefstjänstemännen i kommunerna samt följa upp och utvärdera 

resultaten. Då staten tvingade på kommunerna denna förändring ser jag det helt logiskt att 

framtidsvisionerna tillkom samtidigt. 
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6.1 Vilka frågor kom inte in genom fönstret? 

Kommunernas ålagda uppgifter är att svara för social omsorg, grundläggande utbildning, 

bygg- och planfrågor, räddningstjänst samt ytterligare funktioner som gör att samhället 

fungerar. Jämför vi den kommunala kompetensen med innehållet i framtidsvisionerna finner 

vi inte många beröringspunkter. Förutom skolan, men även där diffar det då kommunerna 

ansvarar för grundläggande utbildning och framtidsvisionerna talar om universitetsutbildning. 

Inte någon av kommunerna prioriterar i sina rubriker något av dessa traditionella 

välfärdssektorer. Den slutsats som jag med stöd av Kingdon (1995 s.168-170) drar att 

”fönstret för möjligheter” omöjliggjorde satsningar som belastade kommunernas ekonomi 

eller att framtidsvisioner bör peka på någonting annat än det som är idag. Inom de sektorer 

som hänförs till välfärden är de fåtaliga formuleringarna i framtidsvisionernas texter 

försiktiga. I Gävles Vision 2010 finner vi att ”En grundläggande social trygghet förenas med 

en inspirerande atmosfär…” (Vision 2010 , 1999) och Luleå ”…uppmärksammar särskilt 

barnens och ungdomars behov”  (Vision 2010 , 2000). 

 

 

7. SLUTDISKUSSION 

 

De resultat som min analys ger är;  

1, Utifrån frågan, Vilka områden för utveckling framhålls i kommunernas framtidsvisioner?, 

visar analysen med nätverksbegreppet och ” fönster för möjligheter” att både 

sammansättningen av de policyskapande nätverken som formade kommunernas 

framtidsvisioner och tiden för policys tillblivelse påverkar innehållet. Aktörerna tar med sig 

sina personliga preferenser och värderingar in i processen. ”Fönster för möjligheter” påverkar 

vilka frågor som går att föra fram vid en speciell tid i t ex policyprogram.  

2, Den andra frågan, Vilka aktörer var, enligt det empiriska materialet, med och påverkade 

framtidsvisionernas utformning, när de hanterades på dagordningen?, visar när det 

analyseras med nätverksbegreppet att sammansättningen av nätverken som formade 

framtidsvisionerna bestod till stor del av eliten i samhället. Här förekommer flera typer av 

nätverk, både de starka gemenskapsnätverken och de mer tillfälliga professionella nätverken. 

Undersökningen visar att de traditionella svenska trepartsnätverken inte var de som förekom 

vid det policyskapande arbetet. En gemensam aspekt, oavsett nätverkstyp, är att medborgarna 

och därmed demokratin var åsidosatta i de undersökta kommunerna.  
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3, Den tredje frågan, Varför sattes framtidsvisionerna på dagordningen i slutet av 1990-

talet?, visar i min analys med ”fönster för möjligheter” att kommunerna är starkt påverkade 

av aktörer och skeenden utanför den egna kontrollen. Dessa faktorer påverkar i stor 

utsträckning vilka frågor som kommunerna prioriterar under en viss tid.  

 

De enda framgångsfaktorer som fördes fram av samtliga kommuner var kopplade till 

näringslivsutveckling och universitetsutbildning. Därefter kom mjukare faktorer som berör 

livsmiljöerna i kommunerna och en välkomnande atmosfär. Faktorer som ekologi, 

miljöarbete, jämlikhet och demokrati saknas i framtidsvisionerna. Även välfärd saknas till stor 

del, trots att det traditionellt är kommunerna som svarar för mycket av välfärden i samhället. 

Här vill jag lägga in några personliga reflektioner kring uppsatsens resultat. Vore jag i stånd 

att flytta till en mellanstor kommun så ger dessa sex framtidsvisioner mig i stort samma 

intryck. Jag saknar profilering av kommunerna i framtidsvisionerna. Vore jag medborgare i en 

av dessa kommuner så är det troligt att jag inte skulle känna igen mig i den aktuella 

framtidsvisionen. Processerna att forma framtidsvisionerna är också exempel på det som 

kallas ”det demokratiska underskottet” då medborgarna inte deltagit i arbetena. 

 

Den viktigaste erfarenheten som jag dragit av detta arbete är att uppsatsens omfång inte var 

tillräckligt för att fördjupa analysen av mina tre frågor. Fick jag börja om från början så skulle 

jag fokusera på en (eller max två frågor) för att nå djupare i analysen (-erna). Detta skulle ge 

en lite annorlunda frågeställning där fler aspekter och infallsvinklar skulle beröras. Till 

exempel kan frågan om nätverk formuleras så att aspekterna, vem utser nätverkens deltagare 

och i vems intresse agerar aktörerna som de gör, inlemmas. Även analysen skulle jag bredda 

genom att bygga ett mer omfattande teoripaket.  

 

7.1 Vidare forskning 

En utveckling av undersökningen kan antingen bredda perspektivet och till exempel föra in 

frågor som berör implementeringsfasen eller välja ett smalare perspektiv. Här ser jag flera 

frågeställningar som är relevanta. Valet kan styras av de teorier jag använt. Teorin om staten 

kan appliceras på frågan om policyformning är ett elitarbete, och i så fall för vems syften. 

Nätverk som analysbegrepp kan utvecklas vid undersökningar om trovärdighet i politik och 

förvaltning. Vad betyder det att samma aktörer både formar och genomdriver policys. 

Analysbegreppet ”fönster för möjligheter” kan användas vid undersökningar som svarar på 
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varför områden som demokrati, välfärd, jämlikhet och ekologi inte ansågs lika viktiga som 

utbildning och näringsliv.  

Avslutningsvis kan frågan om kommuner över huvud taget skall ägna sig åt framtidsvisioner 

ställas. Vore det bättre om kommunerna riktade kraften mot de områden som den kommunala 

kompetensen föreskriver. 
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