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Abstract 
The transformed municipality – Economic and social growth in Örnsköldsvik 1997-2007 

Author: Kristina Hansson 

This thesis focuses on the economic and social growth in the municipality of Örnsköldsvik. It 

is a single case study and the municipality is studied through economic theories concerning 

regional growth in the period of 1997-2007. The aim is to analyse whether these theories, 

such as Åke E. Anderssons and Ulf Strömquists K-society, and other more or less 

microeconomic assumptions, also are applicable in smaller local contexts. The aim is fulfilled 

through a mix of text analyses, interviews with leading politicians, civil servants and 

executives, together with definitions of several quantitative characteristics of economic and 

social growth.  Alternative theories in the thesis concern identity, trust and social capital. 

Seven independent variables are studied: infrastructure, economic and commercial policy, 

steering by goals, streamlining, public purchase, marketing and higher education. The results 

show that while Örnsköldsvik has experienced an extraordinary economic growth, the social 

growth lags behind. The conclusion is therefore, that economic theories are not enough to 

explain both economic and social growth at the municipality level. This strengthens the 

assumption that the explanation to municipal growth in reality lays in the local forces.  

 

Keywords: structural change, local growth, municipal taxes, public- private cooperation, 

state-subsidized stimulating measures 
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1 Inledning  
Örnsköldsvik är en kommun i mellersta Norrland som stundtals kallats för Dö-vik. God 

ekonomi och budgetöverskott präglade kommunen fram till 1982-83 då arbetslösheten blev 

mycket hög, samtidigt som kommunen fick fler ansvarsområden, men minskade statsbidrag. 

Strukturomvandlingen1 mot ett tjänste- och informationssamhälle började då sätta sin prägel 

på politiken. Industrin tillgodosåg tidigare bygden med arbetstillfällen och indirekt även med 

intäkter via kommunalskatten (Landstingsförbundet2 1996:69, 75). Industrins styrka blev 

dock en svaghet, välfärden kostade allt mer och befolkningsutvecklingen gick sämre, även 

om utflyttningsproblemen började redan på 60-talet. Tillväxten skedde till största delen i 

kustområdena medan glesbygden började dö ut – fem sjättedelar bodde istället på en fjärdedel 

av kommunens yta (Lundberg 1993:30; Lundmark 1993:203-217; Marscher 1994:15, 23). 

Fokus i föreliggande uppsats ligger, förändringen oaktat, inte på strukturomvandlingen i sig, 

utan på hur Örnsköldsvik under senare tid gått in i ”andra andningen”. Kommunen befinner 

sig nu mitt i en högkonjunktur och placeras på 77:e plats av 290 kommuner i Svenskt 

näringslivs rankinglista över företagsklimat, t.o.m. före Göteborg, Lund och Uppsala 

(www.svensktnaringsliv.se). Innan det klargörs för studiens syfte och frågor kommer 

uppsatsen likväl att inledas med en kort sammanfattande bakgrund. Bakgrunden är nödvändig 

för att få en bild av den kontext som omger fallet. Därpå resulterar det ut i det aktuella 

forskningsproblemet. 

 

1.1 Bakgrund 

Det ansågs föreligga ett behov av att med protektionistiska medel stävja lanthandeln genom 

att anlägga en köping i norra Ångermanland i början av 1800-talet. Genom att handeln 

reglerades skulle inte vem som helst få bedriva köp och försäljning såsom fallet var på 

landsbygden. Ursprungligen anlades därför en köping om 20 kvarter 1842. Företagen 

etablerades redan tidigt efter tillgång på skog, men fick inte den enorma expansion vi idag 

förknippar skogsindustrin med förrän på 1860-talet då trävaror började exporteras till Europa. 

Innan köpingen blev stad bedrevs stor lobbyism för att få stambanan förlängd mot kusten. En 

bibana från järnvägen till Örnsköldsvik ansågs nödvändig för att köpingens näringsliv inte 

                                                
1 Strukturomvandling förklaras i allmänhet genom omfördelning av resurser mellan sektorer i samhället, 
exempelvis när en sektor försvinner för att ersättas av en annan. 
2 Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet heter sedan mars 2007 Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL (http://www.skl.se/artikel.asp?C=5934&A=15504). 



 
 

6

skulle isoleras med den nya infrastrukturen (stambanan förlades inåt landet av 

försvarsstrategiska skäl).  

Den 17 februari 1893 beslutade riksdagen och Kungl. Maj:t att låta Örnsköldsvik bli stad 

(Wichman 1943; Hillborn 1990/1993). Örnsköldsvik styrdes länge av borgerliga partier och 

arbetarrörelsen var svag. Över huvud taget fanns det ett motstånd mot politiska partier. I de 

kringliggande kommunerna3 var de kommunala organisationerna små, Björna och Gideå 

byggde t.ex. kommunalhus först 1959. Dessa drevs länge som gamla kyrksocknar (Lundmark 

i Axenström & Lundberg red. 1993:167-177; Lundberg i Axenström och Lundberg red. 

1993:17-28). 

Under efterkrigstiden var arbetslösheten låg. Den svenska välfärdsstaten byggdes upp och 

tillväxten var stor i hela landet. För att tillgodose kraven på ökad välfärd krävdes emellertid 

en stor kommunal apparat. Förvaltningarna och organisationen växte och 1963 

inkorporerades Arnäs med Örnsköldsvik. Borgerlig majoritet styrde fullmäktige fram till den 

stora kommunsammanslagningen 1971. Innan 1971 var folkpartiet större i Örnsköldsvik än i 

övriga Sverige medan socialdemokraterna var mindre. När nu de två största 

grannkommunerna Själevad och Nätra inkorporerades, som var socialdemokratiskt 

dominerade ändrades bilden. Sedan dess har socialdemokraterna haft egen majoritet i 

fullmäktige under samtliga mandatperioder utom tre (Lundmark 1993:177-200). Även om 

blockpolitiken blev tydligare på 1970-talet, liksom på riksnivå, var det endast mellan 1-3 % 

av alla ärenden som krävde votering och samförstånd i kommunalpolitiken har varit 

dominerande. Vi har nu nått 1980-talets samhälle och aktuellt forskningsproblem. 

 

1.2 Forskningsproblem 

Strukturomvandlingen blev slutet på en epok, i synnerhet i Norrlandskommunerna, men också 

i övriga Sverige. Kanske anses det i första hand som ett mindre problem, städer utvecklas och 

invånarna får söka nya anställningar och/eller utbilda sig. Men som Landstingsförbundet 

poängterar kan en ort närmast dö ut med nedlagda industrier - även om det finns andra 

arbetstillfällen och strukturomvandling har olika påverkan på olika städer 

(Landstingsförbundet 1996:78; Burns, Hambleton & Hoggett 1994:9). Strukturomvandlingen 

var dock bara en av de negativa händelser som drabbade Sveriges kommuner under 1980-90 

talen. Kommuners roll som politiska institutioner har också förändrats. Handlingsutrymmet 

                                                
3 Ingår numer i Örnsköldsviks kommun. 
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för att utveckla sin verksamhet självständigt har däremot minskat, samtidigt som det 

ekonomiska ansvaret för service ökat. Under denna period skedde dessutom en sjunkande 

eller negativ ekonomisk tillväxt i hela Sverige och kommunerna påverkades mycket negativt 

av den stora statsskulden 1995 (SOU 1996:169 s. 17).  

Kommuner som tidigare var beroende av industrin drabbades nu av ett beroende av 

kommunen som arbetsgivare. När en anställds lön i ett privat företag genererar inkomst åt 

kommunen blir en kommunalanställds lön emellertid ett nollsummespel, då kommunens 

inkomst ”äts” upp av att den samtidigt är en utgift (Landstingsförbundet 1996:78-80; 

Andersson & Andersson 2002:29, 54f). Ett annat stort problem, inte bara för Örnsköldsvik 

utan för samtliga kommuner i Sverige, är på samma sätt att statsbidragen inte justeras med 

inflationen. Skatteintäkterna, tillsammans med statsbidragen, är den viktigaste inkomstkällan 

för en kommun. Dessa inkomster är i sin tur en funktion av befolkningens storlek – ju större 

antal invånare, desto högre inkomster. 2007 genererade varje invånare cirka 41000 kr i 

skatteintäkter/statsbidrag (Budget 2007:16). Ett problem specifikt för Örnsköldsvik är att 

kohorten mellan 25-44 år är lägre än för landet i övrigt – den ålder då de flesta är 

yrkesverksamma och bildar familj. Däremot har kommunen fler invånare över 45 år, framför 

allt mellan 65-77 år4. Det är således en mindre andel som ska bekosta en större del. Det är 

därför utflyttning har en sådan negativ effekt på ekonomin (se figur 1 nedan över 

befolkningsutvecklingen i Örnsköldsvik).  
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Figur 1 Befolkningsutveckling 1997-2007 
 (www.scb.se, befolkning) 

                                                
4 SCB beräknar att denna demografiska struktur kommer att bestå fram till 2014 i Örnsköldsvik. 
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Ekonomisk tillväxt är således ett centralt fenomen, inte som ett mål i sig, men som ett av de 

allra viktigaste medlen för fortsatt god välfärd (Christoferson & Öhman 1998:2; Burns, 

Hambleton & Hoggett 1994:17; Budget 1997 och 20025). 

Örnsköldsviks kommun avviker dock från mönstret med permanent stagnation och 

problemets kärna ligger följaktligen i denna anomali6. Det finns en rad olika teorier kring vad 

som orsakar tillväxt. Den kanske vanligaste förklaringen står olika ekonomiska teorier för, 

men också kulturgeografer och statsvetare är intresserade av problematiken. För en 

statsvetare är det mest intressant att undersöka i vilken mån den kommunala politiken kan 

påverka tillväxten. 

 

1.3 Studiens syfte 

De senaste åren har sålunda bjudit på en explosionsartad utveckling i Örnsköldsvik. 

Uppsatsen syftar specifikt till att urskilja de faktorer som ligger bakom Örnsköldsviks 

kommuns ekonomiska och sociala tillväxt, för att på så sätt söka svar på i vilken utsträckning 

ekonomiska teorier (vilka vanligt förekommande förklarar tillväxt på regional och nationell 

nivå utifrån storlek på BNP eller ackumulerat kapital) också kan förklara lokal tillväxt. Det är 

framförallt tre områden som kommer att utgöra fokus: ekonomiska förhållanden, sociala 

förhållanden och politik. De idéer kring kommunal tillväxt som behandlas i föreliggande 

uppsats preciseras alltså inte enbart till ekonomisk tillväxt, utan även till en stärkt identitet 

och framtidstro – här kallad social tillväxt7. För att avgränsa undersökningen har åren från 

och med 1997 till och med 2007 valts ut. Denna tidsperiod kan inte fånga en fullständig bild 

av orsakerna bakom tillväxten eftersom somliga åtgärders effekt säkerligen släpar efter, men 

den ger ändå en bild av drygt tio års förändringar och tre val till kommunfullmäktige.  

 

                                                
5 Se också Landstingsförbundet 1996; Montin 2004; Granberg, Montin & Mörck 2000; Svenska 
kommunförbundet 1996; Svenska kommunförbundet 2002; samt Svenska kommunförbundet 1994. 
6 Liknande fall på andra håll är Haparanda/Torneå regionen där en stark tillväxt kommit med etableringen av ett 
IKEA varuhus och Gnosjö kommun i Småland med den kända Gnosjöandan. 
7 Det jag här kallar för social tillväxt används på liknande sätt i Dahlgren 2004, men där benämns fenomenet 
inre tillväxt. Det används där för att den vanliga definitionen av tillväxt är alltför snäv och handlar om mer än 
större ekonomi. 
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1.3.1 Frågeställningar 
Undersökningen genomförs med hjälp av tre övergripande frågor. Det är dock endast frågorna 

ett och två som kommer att analyseras rent empiriskt i undersökningen. Då fråga tre ligger 

något vid sidan av forskningsproblemet och inte undersöks i det empiriska avsnittet kommer 

den att behandlas först i slutdiskussionen, men är ändå högst relevant att diskutera vad gäller 

fortsatt forskning och begrundan över resultatets generaliserbarhet. Även om frågan kan 

besvaras med ja eller nej krävs en motivering för att ge svaret mer substans. 

 

1. I vilken uträckning kan ekonomiska teorier förklara både ekonomisk och social tillväxt 

i Örnsköldsviks kommun?  

 

2. Ligger förklaringen till tillväxten internt med avseende på politiskt arbete och 

gynnsamt näringslivsklimat, eller externt i statliga insatser? 

 

3. Kan de åtgärder som ligger bakom tillväxten generaliseras till fler kommuner och 

formuleras som lärdomar?  

 

1.4 Metod 
Syfte och frågeställningar kommer att bearbetas genom att beskriva och förklara 

förändringen. En kvantitativ textanalys av variabler används för att beskriva förändringen. 

Samtliga oberoende variabler kommer att jämföras mot det som här utgör definitionen av 

ekonomisk och social tillväxt (dessa två sammansatta variabler kommer att operationaliseras i 

avsnitt 2.4 där även ytterligare metodresonemang kring variabler diskuteras). En mer 

kvalitativ del med intervjuer av representanter för näringsliv och kommun kommer att 

komplettera källmaterialet som annars är av sekundär art, och den syftar till en förklaring 

bakom statistiken (se kapitel 3.8 för vidare metodresonemang kring intervjuerna). 

Frågeställning ett och två om vari förklaringen till tillväxten ligger kommer främst att 

besvaras med hjälp av det empiriska materialet. Fråga tre besvaras istället genom en analys av 

resultatet.  

Ramen som håller ihop arbetet utgörs av en fallstudie. Att Örnsköldsviks kommun 

används som enda fall beror framförallt på två omständigheter; fallet är inte valt efter 

frågeställningen utan observationen av förändringen i kommunen föranledde frågan (jmf 
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Merriam 1994:61-63 och Foster, Gomm & Hammersley 2001:3). Fallstudier är fruktbara när 

fallet står i fokus för att det är representativt för det fenomen som står i centrum eller för att 

det är unikt. Örnsköldsvik är dock en slags hybrid mellan det typiska och det unika fallet. 

Kommunen är representativ av den anledning att den, innan förändringen skedde, var en 

bland många samhällen som stagnerat med industrins minskade betydelse. På samma gång är 

den unik eftersom utvecklingen gör fallet till en anomali. Om förändring är en process måste 

det representativa kunna övergå till det unika eller vice versa (Yin 2003:40f, 54, 78).  

Som med alla metoder finns det också nackdelar (se t.ex. Yin 2003:3; Merriam 1994:45-

47 och Lijphart i Sica ed. 2006). I en fallstudie där endast ett fall utgör fokus är styrkan att en 

mer djuplodad bild kan visas med relativt små resurser. Nackdelen ligger emellertid i att fallet 

endast utgör en del av en tänkt helhet. En vanligt förekommande kritik är därför att vi har 

svårare att förutsäga hur pass användbara resultaten från en fallstudie är i andra sammanhang 

(Eckstein 1992:136f, 152, 172; Foster, Gomm & Hammersley 2001:2f, 23, jmf också not 2). 

“To use a classic cliché, the danger of the case study is that it tells you how to fight the last 

war but not the next one.” (Hoaglin et. al 1982:123, min kursivering). Andra hävdar istället: 

 

[…] so convinced are many scientists that generalizations are the be-all and end-
all of inquiry that they seriously question whether scientific activity aimed at 
something other than the establishment of generalizations is worth the effort. 
They assert that if one rejects the goal of achieving generalizations, all that can be 
left is knowledge of the particular – an they ask, ‛What value could there be in 
knowing only the unique?’ But this posture ignores the fact that we are not 
dealing with an either/or proposition; the alternatives include more than deciding 
between nomic generalizations, on the one hand, and unique, particularized 
knowledge, on the other. (Foster, Gomm & Hammersley ed. 2001:27)  

 

Generalisering anses vara beroende av om kunskapen utgår från iakttagelse eller teori, men 

eftersom generaliseringar är avhängiga kontexten måste vi ha kunskap om andra fall för att se 

om resultaten är applicerbara - inget resultat kan tas ur sitt sammanhang. Argumentationen 

kan sammanfattas i att det är fel att blanda ihop all generalisering med statistisk 

generalisering. Rationell, statistisk generalisering, utgår från lagbundenheter och 

representativa urval medan ”naturlig” generalisering anses utgå från den egna erfarenheten8 - 

                                                
8 Också Robert K. Yin  (2003) är inne på samma linje även om han kallar naturlig generalisering för teoretisk (se 
även Gomm, Hammersley & Foster). Skillnaden gentemot t.ex. Gomm et. al är att han anser att generalisering 
istället görs på basis av replikering, där teorin testas på nytt och företrädesvis samtidigt falsifierar andra teorier 
(Yin 2003:10f, 22-25, 31-33). Det är dock viktigt att poängtera att teoretisk generalisering enbart är möjlig om 
resultaten replikerats enligt Yins tankesätt. Det är sant att resultatet i föreliggande uppsats inte är en replikering 
av tidigare resultat på annat fall. Samtidigt bygger den vidare på tidigare forskning och det går att bedöma 
huruvida resultaten kan antas vara unika eller möjliga att finna även i andra kommuner (jmf Yin 2003:37).  
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här anses fallstudier passande (Foster, Gomm & Hammersley 2001:19-22, 29-40, 56, 104). 

Det torde vara högst ovanligt med två eller fler helt liknande fall och därför kontrasteras inte 

Örnsköldsvik mot någon annan kommun. Samtidigt är ingen kommun helt olik andra varför 

resultaten kommer att relateras till andra fall, men alltså inte jämföras systematiskt som om 

det varit en jämförande studie. Dessutom är det en logisk följd att resultat som visar på att 

åtgärder som även andra kommuner kan använda sig av såsom infrastrukturbyggande eller ett 

gott näringslivsklimat går att generalisera, eftersom dessa inte är aspekter som är specifika för 

Örnsköldsvik. Om förändringen skett genom medveten planering är resultatet generaliserbart 

rent förnuftsmässigt och det är så resultaten ska tolkas här. 

Harry Eckstein är en av de forskare som pekar på betydelsen av att enbart studera ett fall 

för att utveckla teorier. Med hans resonemang finns det ingen logik i att utöka antalet fall, N, 

enbart för antalets skull, som om stort N per automatik skulle ge mer teoretisk substans. 

Eckstein diskuterar istället fallstudiens för och nackdelar i termer av ett spektrum med två 

extrempunkter; i den ena änden anses jämförande studie och fallstudie vara helt olika medan 

de i den andra extremen är två sidor av samma mynt. I den första extremen går det att placera 

in forskare som Sidney Verba och Arendt Lijphart medan Yin och i viss mån Eckstein här 

tolkas som representanter av den andra änden. Eckstein är likväl splittrad vad gäller att dra 

slutsatser utifrån en fallstudie då resultatet inte kontrolleras genom att studera teorins 

nollhypotes och slumpens inverkan. Häri ligger den andra nackdelen med fallstudier. Det går 

aldrig att vara fullkomligt säker. Om 100 fall testas och bekräftar en teori, finns ändå risken 

att 101 fall skulle motbevisa resultatet (Eckstein 1992:118-125, 163-168). I föreliggande fall 

står tillväxten i Örnsköldsvik i fokus och utgör därför n=1.  

En tredje nackdel med fallstudien som metod är den otillfredsställande diskussionen kring 

hur det avgörs hur pass väl resultatet skiljer sig från eller stämmer överens med 

antagandena/teorin. Det saknas så att säga en klar precisering för när ett resultat ska förkastas 

eller inte (jmf hur sambands styrka avtar eller stärks beroende på om koefficienten närmar sig 

-1, 0 eller 1 i en statistisk undersökning samt analyseras efter signifikansnivå). Betyder det att 

alla slutsatser som dras av fallstudier är godtyckliga? Nej, snarare borde fallstudiens resultat 

stärkas med de analysverktyg som används. Dessutom är inte denna invändning unik för 

fallstudier i sig utan för samhällsvetenskaplig forskning i allmänhet. Tolkningar kan alltid 

kritiseras för att vara subjektiva. Det sunda förnuftet torde emellertid leda oss en bit på vägen 

(Yin 2003:27f; se också Foster, Gomm & Hammersley 2001).  
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1.5 Material 
Det kan vara bekymmersamt att dra slutsatser utifrån en högt preciserad teori om det 

empiriska materialet till viss del är mer lämpat för en kvalitativ analys. Teorin i föreliggande 

studie är de facto till sitt ursprung nationalekonomisk, men kombineras här med en mer 

förklarande ansats varför detta inte borde innebära något problem. Det är naturligtvis möjligt 

att studera ekonomisk och social tillväxt även med andra metoder såsom omfattande 

intervjuer, även om tillväxt ger en vägvisning att det handlar om något som ökat och därmed 

bör illustreras med siffror. Av denna anledning består det empiriska materialet av statistiska 

uppgifter från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och Statistiska centralbyråns (SCB) 

statistikdatabas samt uppgifter kring kommunens verksamhet och politik hämtad från 

budgetrapporter och årsredovisningar. 

Det finns inga uppenbara invändningar eller farhågor vad gäller den officiella statistik 

som finns tillgänglig hos AMS och SCB eftersom de behandlar Sveriges officiella statistik. 

Däremot betonar flertalet forskare vikten av att kombinera olika analysverktyg för att stärka 

undersökningarnas validitet och reliabilitet när det gäller byråkratisk data. Ett uppenbart 

problem med att använda sig av sådana uppgifter är att dokumenten kan innehålla skevheter 

av önskan att presentera så bra siffror som möjligt. Roger Gomm (2004:147) avslutar t.ex. sin 

diskussion kring problemen med byråkratisk statistik med följande ord: ”Only with difficulty 

can data measuring one kind of phenomenon – say verdicts, be used as a measure of another 

kind of phenomenon – say self-homicides.” Dessutom är många intervjusvar något som kan 

kallas för schablonreaktioner, alltså svar som går att förvänta sig att få i en intervju inom ett 

specifikt ämne (Merriam 1994:22, 30-33; se även Gomm 2004:139-149; Thurén 1986:42f, 

71f; och Hoaglin et. al 1982:129). En lösning erbjuds därför genom att flera metoder används. 

Den inre validiteten vilar alltså i det här fallet på att flera olika metoder används för att belysa 

sammanhanget ur flera vinklar och på så sätt verkligen optimera att det som avses studeras 

också är det som studeras. Den yttre validiteten torde inte upplevas som bristfällig trots att 

den utgörs av ett fall, då syftet avser tillväxten i Örnsköldsvik specifikt och inte lokal tillväxt i 

allmänhet. Reliabiliteten har stärkts genom att funderingar kring analysen av intervjusvaren 

blivit kompletterade med följdfrågor via e-post.  Alla sifferdata och värden till variablerna är 

dubbelgranskad för att minska risken för mätfel.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 
I huvudsak har studier kring lokal tillväxt9 bedrivits på regional nivå av kulturgeografer och 

ekonomer. Då föreliggande fallstudie fokuserar på kommunal nivå utifrån ett 

statsvetenskapligt perspektiv behöver en teori konstrueras. De mer ekonomiska perspektiven 

kompletteras därför med antaganden från närliggande områden, exempelvis New Public 

Management (NPM). De alternativa förklaringarna till tillväxt presenteras i kapitlet ”Den 

lokala kraftens betydelse” och fokuserar i huvudsak på identitet och socialt kapital. Tilläggen 

görs dels för att uppsatsen fokuserar på en annan nivå än regional och således inte är 

beroende av samma faktorer, dels på grund av att en del variabler i föreliggande studie lyfts 

fram, medan de på andra håll diskuteras mer implicit. Identitet/socialt kapital undersöks inte 

konsekvent utan ingår som en alternativ förklaring till de mer ekonomiska ansatserna i 

slutdiskussionen.  

 

2.1 Tidigare forskning 

Lokal tillväxt har varit, och är, föremål för många studier inom flera discipliner. 

Statsvetenskap, kulturgeografi och ekonomi erbjuder alla var sin fokus. 

Förvaltningshögskolans forskning vid Göteborgs universitet studerar kontinuerligt den 

offentliga sektorns effektivitet (se http://www.spa.gu.se/), men också Glesbygdsverket 

(www.glesbygdsverket.se). Kanske är det en drivkraft att en gång finna nyckeln till framgång. 

De studier som här nedan återges är utvalda för att de fokuserar på kommunal nivå och har 

bidragit med intressanta slutsatser. Det finns givetvis mycket mer skrivet än det som 

presenteras här. Mycket av den litteratur som anges i teoridelen är dessutom empirisk. Den 

forskning som presenteras i teoridelen kommer likafullt att användas på ett mer direkt sätt i 

analysen. Den mesta forskningen, SKL undantaget, har som sagt koncentrerat sig på regional 

nivå (t.ex. Forslund & Karlsson 1991), men det finns undantag.  

Ett sådant är forskarna Arto Koski och Ole Ehrstedts studie av näringspolitikens effekter 

på ekonomin i Finland under 1980-talet. Deras forskning visade att anställda inom den 

offentliga sektorn var mer positiva till näringspolitikens nytta än näringslivet (Ehrstedt & 

Koski 1989:46). Fokus i studien låg på huruvida kommunal näringspolitik leder till fler 

småföretagsetableringar. Undersökningen testades genom ett stratifierat urval av kommuner 

mellan 1983-1985 och som mått på företagsamhet användes antalet näringsanmälningar per 
                                                
9 Att skilja från tillväxt av mer kameral natur inom företag. 
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invånare. Resultaten visade de facto att det skett fler näringsanmälningar i kommuner som 

hade haft en passiv inställning till näringspolitik än aktiv. Kommunal näringspolitik anses 

därför sakna effekt och påvisar, om något, ett negativt samband med näringsanmälningar 

(Ehrstedt & Koski 1989:50-56).  

Ehrstedt använde nämnda studie i sin licentiatuppsats. I avhandlingen låg istället fokus på 

varför kommuner använder sig av näringspolitik, om den är verkningslös (Ehrstedt 1994:18f, 

31, 155). I fallstudien valdes fyra kommuner ut efter hur stark fokus var på näringspolitik i 

kommunerna och hur deras etableringsbetingelser såg ut och avsåg åren 1987-1989. Den 

näringspolitik som avsågs var kommunal borgen, lån, verksamhetsutrymmen och köp av 

aktier i företag. De orsaker som framfördes i intervjuerna för en aktiv näringspolitik var en 

övertygelse om dess effekter; för att det behövs ett instrument för styrning; för att det har 

betydelse för rollspelet mellan beslutsfattarna ”ni hade inte… men det har vi…” samt i 

förebyggande syfte. Bland de orsaker som framfördes av de med en mer passiv inställning 

angavs följande; det kan ha betydelse för beslutsfattandet (även om det inte används); det är 

endast är ett spel för gallerierna, samt att det kan vara av vikt för att vara framgångsrik (även 

om det inte används). Ehrstedt menar att hans resultat visar att graden av förd näringspolitik 

är rationella val beroende på varje kommuns utgångspunkter och behov. Det går att betrakta 

näringspolitik som en viktig ingrediens, men inte i den egna kommunen (Ehrstedt 1994:207ff, 

221 och bilaga 3).  

En liknande studie gjordes i Sverige i Jan Olsson avhandling Den lokala näringspolitikens 

politiska ekonomi 1995. Avhandlingens syfte var att öka kunskapen om den kommunala 

näringslivsutvecklingens relationer och förutsättningar. Hans undersökning visade att 

partifärg har en mycket liten betydelse för näringspolitiken. Snarare är det strukturen som 

avgör, tillsammans med vilken typ av problem kommunen står inför (Olsson 1995:13-16). 

Hans definition av näringspolitik är att politiker söker påverka företag i viss riktning för att 

gynna det egna samhället. Kommunerna som studerades valdes efter näringslivsstruktur, 

industristruktur, utvecklingstrend och storlek: Upplands Väsby ”den expansiva 

centrumkommunen”, Örebro ”den stora och stabila kommunen som är ett regionalt centrum”, 

Hällefors ”den ensidiga industrikommunen med kontraktionsproblem”, och Torsby ”den 

‛icke-industrialiserade’ kommunen”. Samtliga kommuner var socialdemokratiskt dominerade 

sedan lång tid (Olsson 1995:34f, 40-45). 

Resultaten visade att näringspolitik varierar efter typ av politisk-ekonomisk miljö både 

vad gäller omfattning och sättet att bedriva näringspolitik på - det som är typiskt för 

kommunen är avgörande för företag och utveckling. Skillnaden förklaras genom dess olika 
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miljöer och Olsson anser att resultaten är generaliserbara till respektive kommuntyp vilka 

enligt undersökningen är: 1) aktiv kommunal näringspolitik med perifer marknad (Hällefors); 

2) Svag kommunal näringspolitik med perifer marknad (Torsby); 3) Svag kommunal 

näringspolitik med centrummarknad (Upplands Väsby); 4) Aktiv kommunal näringspolitik 

med centrummarknad (Örebro). Slutsatsen, eftersom ingen förde liknande strategier trots att 

de alla var socialdemokratiskt styrda, var att arbetet för tillväxt och ett gott näringsklimat till 

stor del vilar på en stark lokal identitet, undantaget Upplands Väsby som drar fördelar av att 

vara en kranskommun till Stockholm (Olsson 1995:261-274). 

 I en annan svensk undersökning stod istället kommunernas utvecklingsplanering i fokus. 

I undersökningen skickades en enkät ut till alla kommuner utom Stockholm, Göteborg och 

Malmö där en av utgångspunkterna var att en kommun kan söka stimulera tillväxten genom 

att t.ex. införa bra villkor för företagande och konkurrens (Svenska kommunförbundet 

2002:43, 72). Vissa resultat från undersökningen gick också här mot vad författarna 

förväntade sig. Verksamheterna styrs främst genom årliga budgetar och endast i ringa grad 

genom långsiktig planering. Planeringsarbetet bedrivs dessutom inom områden där det anses 

finnas utvecklingspotential och som inte nödvändigtvis faller inom kommunens egentliga 

arbetsområde. Arbetet sker också gärna i samverkan med andra aktörer – något som de kallar 

för den ”post-moderna utvecklingen av den kommunala planeringen”. Privat offentlig 

samverkan anses numer som en rationell strategi för ekonomisk utveckling (Christoferson & 

Öhman 1998:37, 40f, 56, 58, 125f) 10.  

Statistiska centralbyrån gör därutöver två årliga medborgarundersökningar i de svenska 

kommuner som är intresserade. Dessa behandlar visserligen inte tillväxt såsom det vanligast 

uppfattas, men undersöker invånarnas tillfredsställelse med kommunen i större omfattning 

och kan således belysa den sociala tillväxten. SCB studerade Örnsköldsviks kommun i sin 

höstundersökning 2007. Genom ett urval av 1000 invånare mellan 18-84 år studerades 

befolkningen genom postenkäter, 61 % svarade. Resultatet visade med statistisk säkerhet att 

invånarna upplever kommunen som bra och att de starkt kan rekommendera den för andra. 

Invändningarna låg dock i dåliga arbetsmöjligheter, kommunikationer och kommersiellt 

utbud. Den andel som betraktade dessa som dåliga var dessutom större än andra kommuner i 

samma storleksklass om 50000 invånare eller fler. SCB uppehåller sig särskilt vid 

arbetsmöjligheter och kommersiellt utbud för dess relativa låga betyg i Örnsköldsviks fall, då 

dessa har stor effekt på helhetsintrycket. På dessa punkter, arbetsmöjligheter och 

                                                
10 Denna sorts samverkan mellan kommuner, näringsliv och universitet/högskolor kallas ofta för ”triple helix”. 
För en vidare diskussion se SOU 2997:72 s. 62 
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kommersiellt utbud, är också invånarna minst nöjd med kommunens bemötande och arbete, 

påtagligt lägre än genomsnittet i Sverige. Däremot var förtroendet stort för den kommunala 

apparaten (SCB:s Medborgarundersökning).  

 

2.2 Mikroekonomiska tillväxtteorier 

Som rubriken antyder finns det ingen enhetlig uppfattning kring vad som antas främja tillväxt 

i en kommun. Daniel Felsenstein och Michael Taylor (2001:4) kallar t.ex. tillväxtteorier för 

”the smorgoasbord of approches”. Forskningen har ännu inte nått konsensus av främst två 

orsaker: 

 

1. De samband som förväntas är svåra att mäta 

2. De samband som upptäckts är alltför komplexa  

 

Därtill kommer att hur mycket/litet en kommun satsar på näringspolitik till viss del bestäms 

av hur kommunen själv tolkar det kommunala uppdraget (Svenska Kommunförbundet 

1996:19, 21, 29, 34).  

Statistisk analys av kommuner har därför kritiserats då resultaten är otydliga och 

infrastrukturens påverkan på tillväxt endast studerats på regional nivå. Sambandens riktning 

är svår att urskilja då många variabler påverkar varandra. Ett sådant exempel är att ökad 

ekonomisk tillväxt anses leda till befolkningsökning, samtidigt som befolkningsökning anses 

leda till tillväxt. Försök har gjorts för att skatta sambandens styrka, men de har visat sig vara 

lika starka i båda riktningarna. Därtill släpar ofta ekonomiska effekter efter och visar verkan 

först flera år senare. Hur ska vi då avgöra vilken åtgärd som gav effekt ett specifikt år? Som 

om inte dessa invändningar vore nog är det därjämte svårt att skilja tillväxtbefrämjande 

politik inom kommuner från statlig politik i övrigt (Svenska Kommunförbundet 1996:34-37, 

43, 50). Robert Blairs forskning av en amerikansk kommun visade t.ex. att kommuner mycket 

väl kan planera för tillväxt, men att verktygen för att nå den måste komma från staten, såsom 

infrastrukturella insatser för att lösa explosionsartad inflyttning från landsbygden (2001:102, 

112). 

Utvärderingar har visat att transportinfrastruktur och kommunikationsnät är av särskild 

betydelse för ekonomisk tillväxt. Den infrastruktur som där åsyftas är inte sådan som leder till 

snabbare transporter för människor och varor utan sådan där tillgängligheten optimeras. Som 

exempel på infrastrukturens betydelse för förbindelse till andra kommuner kan nämnas att 
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koefficienten på sambandet mellan stigande markvärde och tillgänglighet på infrastruktur är 

R2=0,77. Markvärdet ökar alltså proportionellt med tillgängligheten (Andersson & Andersson 

2002:63). En stor svårighet med all infrastruktur är emellertid att den måste balanseras mot 

stundtals gles befolkning (Landstingsförbundet 1996:65-67; Svenska Kommunförbundet 

1996:44).  

Tillväxtteoretiska aspekter kan sammanfattas i två mikroekonomiska kriterier, vilka anses 

avgörande för tillväxt: 

 

1) infrastruktur och utbud på kvalificerad personal 

2) innovationsförmåga, entreprenörskap och privat- offentlig samverkan 

 

Kriterium ett är nödvändiga förutsättningar, medan den andra är tillräcklig – utan en 

fungerande infrastruktur är utveckling meningslös. Regionalpolitik måste emellertid söka 

stimulera dem båda. Entreprenörskap blir exempelvis viktigare ju större utvecklingen är. Åke 

E. Andersson och Ulf Strömquist ansåg att en ny logistisk epok förelåg på 1980–90-talet. De 

menade att städer måste omvandlas från I-regioner (industriregioner) till K-regioner 

(kunskapsregioner) antingen genom lokala krafter eller att staten prioriterar utbyggd 

infrastruktur. Med deras resonemang följer strukturomvandling när den kritiska nivån för 

infrastruktur nås för tillväxt - då måste nivån med jämvikt sprängas för att på sikt nå 

utveckling. Resonemanget innebär att en ny infrastruktursatsning måste göras för att ta sig 

vidare till nästa nivå och fungerar mer eller mindre som en vitamininjektion (Andersson & 

Strömquist 1988:40f, 131, 184). Andersson och Strömquist skapade därför en teoribildning på 

kring vad de kallade för k-samhället där k står för infrastruktur i form av kreativitet, kunskap, 

kompetens, kultur och kommunikation. Inspirationen hämtade de från Pirenne, Heckscher, 

Braudel och Schumpeter (Andersson & Strömquist 1988:förord, 10-13, 30-32; Landabaso i 

Bakken et. al 2000:73-75; se också Johansson et. al i Johansson, Karlsson & Stough eds. 

2001:6). 

Lika viktig för tillväxten är också invånarnas kunskaper och utbildning11. Utbildning 

antas dock ge effekter på ekonomisk tillväxt endast på lång sikt då den på kort sikt skapar en 

ökad belastning på ekonomin, eftersom högre utbildning leder till högre löner i samhället och 

således samtidigt ökar utgifterna för kommunen. Norman Gemmell (1998) diskuterar 

huruvida tillväxt bygger på hur mycket det spenderas på utbildning, d.v.s. att mer resurser till 

                                                
11 Antagandet om utbildningens påverkan är egentligen en indikator för att studera storleken på humankapitalet 
vilken antas vara en drivkraft bakom tillväxt. 
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utbildning leder till ökad tillväxt. Allt ska peka på att länder med fler utbildade haft en 

snabbare tillväxt sedan 60-talet, men det saknas belägg för vilken nivå av utbildning som är 

avgörande eller om det istället är antalet utbildade eller kvaliteten som är avgörande. 

Utbildning är dock en svår variabel att applicera på kommunal ekonomisk tillväxt eftersom 

kommuner endast ansvarar för grundskolan och högre utbildning inte finns i alla kommuner. 

Det är därför en öppen fråga huruvida högre utbildning är relevant för ekonomisk tillväxt på 

kommunal nivå. Den torde dock föra med sig mycket gott för den sociala tillväxten (Svenska 

Kommunförbundet 1996:83, 86; Svenska kommunförbundet 2002:7, 20, 37; jmf 

Landstingsförbundet 1996:66-68, 87, 91; Andersson & Andersson 2002; Gemmel 1998:129, 

132f).  

Det tredje perspektivet är endogena förklaringar. Argumentet för att komplettera 

tillväxtteorin med dessa är som nämnts att fokus i studien rör en politisk nivå. Det unika med 

endogen tillväxtteori är att den fokuserar på lokala faktorer som betydelsefulla för utveckling 

där tillväxt skapas inifrån till skillnad från att påverkas av t.ex. befolkningstillväxt genom 

inflyttning. Politiskt stöd är exempelvis viktigt inom områden som utbildning, teknik och 

skattesatser. Upphandling antas också leda till ökad produktivitet i berörda företag, men kan 

också frigöra kapital inom kommunen själv. De politiska institutionernas roll är att stimulera 

och underlätta sådan utveckling som leder till kunskapsbaserad industri och ta bort hinder för 

utveckling och onödiga regleringar (Eraydin & Ock Park i Felsenstein & Taylor eds. 

2001:44-56, 82, 89f; Johansson, Karlsson & Stough eds. 2001:17-19, 45, 107, 413; Svenska 

Kommunförbundet 1996:53; Svenska Kommunförbundet 2002:65; Policy för 

konkurrensutsättning i Örnsköldsvik).  

En sådan politisk omstrukturering är New Public Management (NPM). Vanliga inslag i 

NPM är målstyrning, utvärdering, konkurrensutsättning, organisationen driven som ett 

företag och en inställning att ekonomisk framgång till viss mån helgar medlen. Styrformen 

kan dock ha något olika innebörd i olika samhällen. Gunnar Pihlgren och Arne Svensson 

menar att målstyrning är något mer än enbart en styrfilosofi – en ”formell och disciplinerad 

process” (1989:50). Det mest karaktäristiska med målstyrning är en tydlig koppling mellan 

resurser och resultat. Resurserna avser antingen tilldelad ram- eller penninganslag. Visionen 

är att kunna mäta politisk verksamhet med en stark fokus på uppföljning av finanser och 

kontroll, istället för förtroende (Pihlgren & Svensson 1989:42-51, 60, 62; SOU 1996:169 s. 

68; Almqvist 2006:10f, 16, 25, 27f; Burns, Hambleton & Hoggett 1994:83-85). Karaktäristika 

kring kommunal målstyrning mer specifikt är att de mål som kommunen förväntas leva upp 
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till formuleras genom paroller och slagord som de flesta mest förknippar med näringslivet 

t.ex. kund, effektivisering, visionsskapande och ledarskap (Montin 1993:35-37).  

Av detta byggs ett antagande om att en god strategi för tillväxt utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv är: 

 

 

1.           Styr genom tydliga mål 

- skapa goda kommunikationsmöjligheter (infrastruktur) 

- utbilda invånarna 

- använd upphandling för att spara resurser och lägg ut det som inte  

 är obligatorisk verksamhet på entreprenad 

2. Följ upp arbetet kontinuerligt 

 
Figur 2 Vägen till tillväxt ur ett ekonomiskt perspektiv 
(egen bearbetning) 
 
 
Det finns likväl de som anser att tillväxtfaktorer, vilka de nu än månde vara, kan ha en 

kontraproduktiv effekt och fördjupa skillnader i samhället. Under 1990-talet svängde därför 

debatten. Anderssons och Strömquists teoribildning fick t.ex. utstå massiv kritik i form av att 

den enbart skulle vara applicerbar på storstäder, leda till att för många flygplatser byggs och 

miljöproblem (Niska Sandström & Söderholm 1992). 

 

2.3 Den lokala kraftens betydelse 

En kommun är något mer än en institution12. I vissa fall mer än i andra utgör kommunen en 

del av vår identitet där kommunen är synonym med tätorten, bygden, den plats där vi lever 

och kanske känner starkt för och är rotad i. Vare sig vi vill eller inte kan vi inte välja i vilken 

kontext vi föds i (Kymlicka 2002:209, 221; SOU 1996:169 s.120-123). De flesta har nog 

någon uppfattning om identitet13, kanske som en synonym till självuppfattning eller ett ”inre 

                                                
12 En kommun som organisation/politisk institution definieras i allmänhet med ord såsom i Montin (2004:7, 11, 
22, 32) där kommuner ”… är territoriellt avgränsade enheter för lokalt självstyrelse…” men med ”uppdrag att 
utföra en rad olika uppgifter som riksdagen ålagt dem.” eller att ”En kommun är en gemenskap eller ett slags 
sammanslutning av den som utgör kommunens medlemmar.” (Bohlin 2003:18). 
13 Marie Demker har studerat argumenten kring de filosofiska grunderna bakom begreppet identitet. Med hans 
resonemang bli identitet synlig först i krissammanhang då vi söker bekräftelse. En identitetskris ska med detta 
resonemang uppstå när vi inte är vi för andra (Demker 2008:19-21). 
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jag”. Vad som är av vikt är förtroendet mellan dessa jag – när flera jag blir ett vi. SKL tillhör 

den skara som på senare tid söker förklaringen till tillväxt bortom infrastruktur och 

bostadsbyggande i sociala processer, även om de nämner att statliga insatser stundtals är 

avgörande för att stimulera utvecklingen (Sveriges kommuner och landsting 2005:17-19, 26f, 

31, 82f). De menar att tillväxt bygger på mänsklig kraft där samverkan människor emellan 

antingen kan kompensera för brist på infrastruktur eller stärka den ort som redan har det. 

Sociala band mellan företag och människor, mentaliteter och personlig erfarenhet (tyst 

kunskap) ses som en viktig konkurrensfördel som gör att en ort besitter något unikt (Sveriges 

kommuner och landsting 2005:11-13, 17). SKL anser snarast att ekonomisk tillväxtteori 

överskuggar de sociala betingelserna.  

Det finns likväl ett problem i att misstro gör incitamenten till samarbete (även om målet är 

nog så gott) underminerade av risken att ingen annan kommer att samarbeta och du själv få 

bära ”det tunga lasset”. Robert D. Putnam (1993) har visat oss att ett starkt socialt kapital är 

viktigt för ekonomiskt välstånd och både han och fler andra (se t.ex. Ostrom 1990 och 

Axelrod 1987) har på ett exemplariskt vis exemplifierat de inneboende mekanismerna bakom 

samarbete och förtroende där rationella handlingar bygger på sannolikheten om reciprocitet. 

Sannolikheten för samarbete bör således öka om önskemålet om en levande stad väger så 

tungt att det irrationella blir det rationella: jag engagerar mig oavsett om andra gör det eller 

inte för min skull (Putnam 1993:kap 3 och Rothstein 2003). Men det är inte bara förtroende 

människor emellan som är av vikt. Förtroende för institutioner är minst lika viktigt: ”Man 

måste ha med sig människor för att kunna förändra och allt utvecklingsarbete börjar med 

tilliten.” (Christensen & Kempinsky citerad i Sveriges kommuner och landsting 2005:87)  

En förädling av tillväxtteorierna har därför gjorts genom ett syntetiserande antagande 

kring lokal tillväxt. I denna utgår förförståelsen ifrån att god infrastruktur måste kombineras 

med socioekonomisk utveckling och socialt kapital. Putnams teser om lokal och regional 

identitet är en mycket viktig ingrediens för utveckling – politisk förändring anses 

verkningslös om folket inte står bakom (Landstingsförbudet 1996:20, 23, 31-54). Samtidigt 

finns de som tvärtom menar att det är ekonomisk utveckling som leder till socialt kapital. E. 

Miguel (2003) argumenterar mot dem som anser finna stöd i att de sociala banden brister av 

ekonomisk tillväxt p.g.a. rörlighet på arbetsmarknaden, samtidigt som det är det sociala 

kapitalet som skapat utvecklingen (Miguel 2003:195-197).  

Andra kritiska argument mot s.k. ”mainstream” tillväxtteorier är att de bortser från 

maktrelationer (Taylor i Felsenstein & Taylor eds. 2001:22f). Tillväxt är än ekonomi (jmf 

Dahlgren 2004 och McCann 2002) – det handlar om välfärd åt folket och att studera 
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distributionsmönster genom att inte bara ställa frågor om hur stor tillväxten är utan också hur 

den fördelas. Eugene J. McCann menar t.ex. att näringspolitikens svaghet ligger i att mer 

marginaliserade grupper i samhället inte uppmärksammas i elitens skugga. Han poängterar att 

möjligheten till ökad välfärd och tillfredsställelse måste lyftas fram i alla ekonomiska 

sammanhang för att inte skapa ett fåtals välstånd och lokal tillväxt måste alltid inkludera 

mjuka värden för att nå denna balans (McCann 2002:395-397). Tillväxt bör istället definieras 

som förbättrad välfärd enligt denna tankegång. Det är invånarnas möjligheter att dra nytta av 

tillväxten som är av vikt och för att tillväxt ska åtföljas av ökad välfärd krävs en stark 

gemenskap. Gemenskap är också något som Örnsköldsviks kommun själv betonar: ”För att 

lyckas måste vi göra en gemensam insats. Ensam är inte stark.” (Budget 2005:4, min 

kursivering). Produktivitetsdelegationen14 liknade denna problematik vid en tårta: tillväxt gör 

att tårtan blir större, men någon måste fördela bitarna så de räcker till alla, avsett storlek 

(Felsenstein i Felsenstein & Taylor eds. 2001:29-39; SOU 1991:82 s. 66).  

Jag kommer emellertid inte att studera förändringen i invånarnas identitet systematiskt 

utan tar med dessa synpunkter i analysen som en alternativ förklaring. Med detta resonemang 

kan vägen till tillväxt illustreras enligt följande:  

 

 

Figur 3 Vägen till tillväxt ur ett socialt perspektiv 
(egen bearbetning) 

                                                
14 Produktivitetsdelegationen tillsattes i november 1989 enligt industriministerns uppdrag i Dir 1989:19. 
Gruppen var sammansatt av företrädare från myndigheter, forskare, företag och organisationer för att analysera 
produktivitetstillväxten i näringslivet. Syftet var att ge regeringen underlag för stimulerande åtgärder (se SOU 
1991:82 s. 45). 

2.  Styr genom tydliga mål

- skapa goda kommunikationsmöjligheter 

- utbilda invånarna 

- använd upphandling för att spara resurser och lägg ut det 

som inte är obligatorisk verksamhet på entreprenad 

3.  Följ upp arbetet kontinuerligt

1. Skapa tillit och trygghet
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Det väsentliga är alltså inte de ekonomiska betingen, de kommer i andra hand. För att kunna 

tillgodogöra sig dem måste det först skapas en grund av tillit. 

 

2.4 Operationalisering  
Att Örnsköldsviks kommun utgör fallet i denna uppsats torde vid det här laget stå bortom all 

tvivel. Vad som saknas är däremot operationalisering av variablerna som ingår i den 

empiriska delen. Alla variabler som är kvantifierbara skrivs i löpande priser även om viss 

jämförelse enligt tidigare års konsumentprisindex (KPI) kommer att göras. Samtliga 

indikatorer som mäter de beroende variablerna jämförs med året innan medan de oberoende 

variablerna jämförs över tid. Operationaliseringarna, och därmed val av variabler, motiveras 

till största del genom tidigare forskning och teorier i ämnet, men också genom det som 

kommunen själv betonar är av vikt för dess ekonomiska balans och egna idéer. De oberoende 

variablerna är dessutom använda i Produktivitetsdelegationens betänkande (SOU 1991:82). 

Närmare källhänvisning görs efter respektive operationalisering.  

 

2.4.1 Ekonomisk tillväxt  
Resultat 

Indikatorn valdes utifrån de starka argumenten om att budgeten är det allra tyngsta styrmedlet 

för kommunerna (se t.ex. Bokenstrand 2000). Det finns givetvis många fler poster i en budget 

än resultat efter inkomster och utgifter, men det är ändå denna som brukar omtalas oavsett om 

det gäller företag eller politiska organisationer. Källan utgörs av det redovisade resultatet som 

kommer året efter varje budgetår i årsredovisningen då detta tal utgör det faktiska utfallet. 

 

Medelinkomst  

Medelinkomst avser sammanräknad förvärvsinkomst. Värdet är hämtat från SCB:s 

statistikdatabas för kommuner. I förvärvsinkomst ingår summan av sammanräknad 

skattepliktig inkomst i löpande priser utom inkomst av kapital. Exempel är förtjänst av arbete 

(lön), pension och sjukpenning (www.scb.se, fotnot till medelinkomst). Indikatorn valdes 

efter en argumentation förd i Wichman (1943) om sambandet mellan taxerad inkomst och 

tillväxt. Medelinkomst avser inte samtliga poster som räknas med i den taxerade inkomsten 

såsom ränta, men torde vara ett bra mått för merparten. Det är emellertid viktigt att komma 

ihåg att medelinkomsten kan dras upp av kraftiga extremvärden.  
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Fastighetstaxeringsvärde 

Indikatorn syftar på en ökning eller minskning av kommunens sammanlagda taxeringsvärde 

för fastigheter och markegendom och används allmänt av kommuner för deras 

inkomstberäkning. Indikatorn är vald i enlighet med Andersson och Andersson (2002) vilka 

påvisat samband mellan markvärde och positiv tillväxt. Markvärdet utgörs trots det i 

uppsatsen av fastighetstaxeringsvärde och avser alltså inte bara mark utan även fastigheter då 

markvärde är svårare att finna statistik för. Värdena hämtas från SCB:s statistikdatabas och 

avspeglar prisförändringar den 1 januari varje år. Taxeringsvärdet motsvarar 75 % av 

marknadsvärdet två år innan mätningen. I fastighetstaxering ingår taxeringsenheter och 

värderingsenheter (exempel är småhus, industrier och lantbruk, s.k. fast egendom enligt 1 och 

2 kapitlet Jordabalken). Vissa omdefinitioner i registreringen gjordes 1998 och 2000 

avseende byggnadsvärden under 50000 kr. 1998 ändrades också indelningen i 

lantbruksfastigheter (www.scb.se, beskrivning av statistik rörande fastighetstaxering15). 

 

Skatteintäkter 

Operationaliseringen av skatteintäkter är den andel av kommunmedlemmarnas inkomster som 

går till kommunalskatt och därmed utgör kommunens inkomst. En ökning behöver dock inte 

enbart bero på att fler betalar skatt utan kan bero på höjning av skatten för att kompensera för 

inkomstbortfall. Om skattehöjning gjorts för det undersökta året kommer det att noteras. 

Indikatorn är vald efter den vikt skatteintäkterna har för kommuners ekonomi och är varje år 

framräknat av kommunen i årsredovisningarna och budgetar genom att med regeringens 

fastställda uppräkningsfaktorer räkna upp tidigare års beskattningsbara inkomst till aktuellt 

KPI (se t.ex. Budget 1999:XII). Värdet hämtas från kommunens årsredovisningar då de 

faktiska skatteintäkterna presenteras där, till skillnad från i budgeten som avser det 

budgeterade värdet. 

 

2.4.2 Social tillväxt 
Sysselsatta 

Sysselsatta är ett uttryck för den del som inte definieras som arbetslösa eller i program. 

Arbetslöshetens storlek är det som egentligen är av intresse, men då det här eftersträvas höga 

värden måste indikatorn operationaliseras som andel sysselsatta för att kunna slås samman i 

                                                
15 Beskrivningen avser år 2007, men inkluderar de förändringar som skett tidigare år. 
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det index som indikatorn kommer att utgöra en del av. Den normalt förekommande 

definitionen strävar istället mot låga värden. Indikatorn är vald utifrån logiken att tillväxt för 

med sig, åtminstone teoretiskt, ökad sysselsättning och är framräknad från AMS statistik 

avseende totalt antal arbetslösa och i program respektive år. Är värdet t.ex. 4,6 % har värdet 

för sysselsättning skrivits som 95,4 %. Arbetslösa är den del som registreras hos 

arbetsförmedlingen som arbetssökande, söker arbete aktivt, kan ta anställning omedelbart och 

inte ingår i något arbetsmarknadspolitiskt program (program med aktivitetsstöd) 

(www.ams.se, beskrivning av statistik från AMV).  

Tyvärr beskriver inte AMS vilken population som avses i något dokument, men enligt 

samtal med Rolf Adolfsson på arbetsförmedlingens statistikenhet rör det sig om inskrivna 

mellan 18-64 år. Dessutom inkluderar antalet sysselsatta ett mörkertal av dem som av egen 

vilja står utanför arbetsmarknaden, men inte registreras hos arbetsförmedlingen. Ett annat 

viktigt poängterande som är på sin plats, är att personer i konjunkturberoende program som 

avsåg subventionerad anställning ingick i kategorin ”personer i program” innan 

regeringsskiftet 2006. Efter 2006 ingår inte denna grupp i statistiken utan avser endast 

sökande i program med aktivitetsstöd. Att siffran för sysselsatta är högre 2007 kan därför 

bero på att endast en del av dem som räknades in i den förra regeringens bestämmelser finns 

registrerade (Telefonsamtal med Rolf Danielsson, arbetsförmedlingens statistikenhet).  

 

Oberoende av ekonomiskt bistånd  

Liksom för ovanstående indikator definieras antalet socialbidragstagare ”tvärtom” som andel 

personer oberoende av ekonomiskt bistånd. Indikatorn är vald utifrån samma logik som 

sysselsatta, d.v.s. att fler torde stå för egen försörjning. Värdet är hämtat från SCB:s 

statistikdatabas för kommuner och är uträknat som den del som inte anges som ekonomiskt 

beroende. Denna summa är sedan uträknad i procent av antal invånare den 31 december 

samma undersökningsår. SCB:s egna definitioner av kriterierna är samtliga personer som är 

boende i hushållen som tidigare fått socialbidrag och kan alltså avse hela hushållet eller delar 

av det (www.scb.se, fotnot till oberoende av ekonomiskt bistånd; www.scb.se, definition av 

folkmängd).   

 

Bygglovsansökningar 

Ansökningar till kommuner om byggnationer vilka kräver tillstånd behöver inte öka i 

proportion till antalet invånare, eller för den delen minska. På samma sätt kan en invånare 

ansöka om flera tillstånd eller sådana som inte alls är folkbokförda där. Indikatorn motiveras 
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genom kommunens Plan- och miljönämnds uttalanden om att tillväxt ökar antalet 

bygglovsärenden (2007:4). Två saker måste emellertid klargöras: 1) indikatorn är baserad på 

totalt antal diarieförda bygglovsansökningar varje år presenterade i kommunens 

årsredovisningar och avser inte antalet som godkänts 2) byggnationer under 15 kvm kräver 

inte bygglov (www.boverket.se). 

 

Inflyttade 

Indikatorn avser inflyttade personer från andra kommuner än Örnsköldsvik. Observera att ett 

ökat antal inflyttningar inte är detsamma som befolkningstillväxt, vilken inkluderar 

demografiska förändringar. Indikatorn är vald i enlighet med kommunens betoning på vikten 

av fler inflyttade och dess betydelse för den kommunala ekonomin. Värdena är baserade på 

statistik från SCB och rör förhållanden registrerade i Registret för totalbefolkningen den 31 

december varje år, men avser geografisk indelning den 1 januari. Flyttning gäller antingen 

från inflyttningsdagen eller den dag anmälan om flytt inkommit till berörd myndighet om 

flyttanmälan inte skett inom en vecka från flytten (www.scb.se, beskrivning av statistik 

rörande befolkning16).  

 

2.4.3 Indexkonstruktion 
Dessa indikatorer på ekonomisk och social tillväxt presenteras nedan först som absoluta tal 

och sedan i två index för att konstruera de sammansatta variablerna.  

 
Tabell 1 Ekonomiska verksamhetsmått  
Ek. tillväxt 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Res1,  Mkr -52 -41 -45 +14 +15 +19 -29 +5 +58 +64 +38 

Med2, Mkr 150 154 160 167 174 182 190 197 203 208 - 

Fast3. Mdkr 8,9* 8,9  8,9  9,6  10  9,6  9,8  10,1  10,2  11  14,1  

Skatt1. Mdkr 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 

Kommentar: Indikatorer i miljoner kronor är avrundat till närmsta heltal. Indikatorer i miljarder kronor är 

avrundat till närmast efterföljande decimal. Res står för resultat, Med för medelinkomst, Fast för 

fastighetstaxeringsvärde och Skatt för skatteintäkter. Medelinkomst saknas för år 2007 då denna variabel till 

dags dato inte är kontrollräknad hos Skatteverket (telefonsamtal med Monika Hapaniemi, skatteverket, 2008-04-

25).  

*1997 års fastighetstaxeringsvärde är nedräknat efter 1998 års värde genom SCB:s prisomräknare 

http://www.scb.se/templates/prislathunden/default.asp. Källor: 1) årsredovisningar och budgetrapporter 

                                                
16 Beskrivningen avser år 2007, men inkluderar förändringar tidigare år. 
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Örnsköldsviks kommun 1997-2007; 2) www.scb.se, sammanräknad förvärvsinkomst; 3) www.scb.se, 

fastighetstaxering; 4) www.ams.se, aktuell arbetsmarknadsstatistik; 5) www.scb.se, biståndsmottagare; 6) 

www.scb.se, inflyttade  

 

 
Tabell 2 Sociala verksamhetsmått 
Soc. tillväxt 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Syss4, % 88,5  90,2  90,7  91,9 92,8  93,2  92,9  92,8 92,3  92,4  95,1  

Ober5, % 94,6  94,8  95,1  95,4  96,0 96,1  95,9  95,9  95,9  96,3  96,3 

Bygg1 552 577* 555 599 546 780 732 647 615 728 731* 

Inflytt6 1030 1227 1259 1403 1290 1385 1462 1449 1685 1768 1714 

Kommentar: Indikatorer i procent är avrundat till närmsta efterföljande decimal. Övriga inidikatorer är inte 

avrundade. Syss står för sysselsättningsgrad, Ober för ekonomsikt oberoende, Bygg för bygglov och Inflytt för 

inflyttningar. Antalet diarieförda bygglov 1997 kommer från Budget 1999:13 istället för årsredovisningen, men 

avser ändå korrekt utfall. Antalet diarieförda bygglovsansökningar 1998 och 2007 är hämtade från Plan- och 

miljönämnden via telefon med Lena Einarsson. Värdet på ekonomiskt oberoende 2007 är hämtade från 

humanistiska förvaltningen via telefonsamtal med Erling Dalgren, för övriga källor hänvisas till kommentaren 

av tabell 1 ovan. 

 

Konstruktionen av nedanstående index görs efter skalan -8 – 8 enligt formeln (x – y)/y där x 

är innevarande år och y föregående år. Verksamhetstalen ersätts med nedanstående siffror för 

att öka överskådligheten och kan således anta extrempunkter under den undersökta perioden. 

Ett framhållande som hittills inte nämnts, men som är viktigt att ta med sig till analysen, är att 

en konstruktion på detta sätt av variabler utifrån ett index ger en förenklad bild av 

verkligheten. Överskådligheten ökar, vilket är mycket positivt, men detaljerna döljs. 

Trenderna över tid torde emellertid vara korrekta. Som mått på minskning/ökning i index 

avses ±2 procentenheters förändring i endera riktningen jämfört med föregående år, vilket 

innebär att allt inom ±2 procentenheter räknas som svag förändring. Valet av att konstruera 

index enligt den indelningen utgår från det sunda förnuftet - förändringar nära 

ursprungsvärden kan inte anses som betydande. 

 

Minskning = -2 

Svag minskning = -1 

Oförändrat = 0 

Svag ökning = 1 

Ökning = 2 
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Tabell 3 Index över ekonomisk tillväxt 1997-2007 
Ekonomisk 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Res, Mkr  2 -2 2 2 2 -2 2 2 2 -2 
Med, Mkr  2 2 2 2 2 2 2 2 1 - 
Fast, Mdkr  0 0 2 2 -2 1 2 1 2 2 
Skatt, Mdkr  2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 

Summa  6 0 8 8 4 3 6 7 7 - 

  
Tabell 4 Index över social tillväxt 1997-2007 
Social 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Syss, %  1 1 1 1 0 0 0 -1 0 2 
Ober, %  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Bygg  2 -2 2 -2 2 -2 -2 -2 2 0 
Inflytt  2 2 2 -2 2 2 -1 2 2 -2 

Summa  5 1 5 -2 4 0 -3 -1 4 0 

 

2.4.4 Oberoende variabler17 
Infrastruktur  

Variabeln avser transportinfrastruktur (alltså flygplatser, järnvägar, gator, transportleder och 

hamnar), bredbandsutbyggnad samt bostäder. Infrastruktursatsningar är inte en variabel som 

kan förväntas avta eller stiga linjärt utan är till viss del en funktion av behov. Dessutom kan 

ett infrastrukturprojekt pågå under längre tid. Variabeln mäts efter kvalitativa mått över hur 

infrastrukturen ökar tillgängligheten och således underlättar kommunikationer eller 

möjligheter till boende. Variabeln kodas efter JA eller NEJ, där JA betyder att tillgänglig 

infrastruktur ökat och NEJ att satsningar antingen saknats det året eller att det arbete som 

                                                
17 Från början var det även tänkt att analysera idrottsrörelsen då förevarande på samma sätt är en 
påverkansvariabel för sysselsättning och välfärd i och med att den genererar konsumtion och investeringar. 
Sportevenemang och idrott anses imageskapande, och ger en viss gratis reklam för samhället i det att den skapar 
ett varumärke (Andersson & Braunierhielm 2007:33f, 36, 39, 44-46). Då jag finner idrottsrörelsens (närmare 
bestämt hockeyns) betydelse för tillväxten i Örnsköldsvik mycket svår att operationalisera för en undersökning 
med dokumentstudier som huvudsaklig källa valdes variabeln bort. En studie med idrott som variabel skulle 
snarast kräva en medborgarundersökning. Detta innebär både för- och nackdelar; fördelen är att endast det som 
går att mäta mäts. Nackdelen är helt klart att en stor del av det som är av betydelse för identitet i Örnsköldsvik 
inte studeras systematiskt, om än på spekulativ grund. Frågan kvarstår dock hur en sådan företeelse skulle kunna 
mätas utan intervjuer eller enkäter på en större population. Att ens överväga att välja idrottsrörelse som en form 
av kultur och identitetsskapande kan anses okonventionellt, men studier har gjorts över ishockeylags 
identitetsskapande effekter och idrott (se Aldskogius 1993), framförallt ishockey, har en oerhörd betydelse för 
invånarna i Örnsköldsvik - när Modos A-lag spelar hemmamatch står kommunen still i ett par timmar.  
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utförts inte skapat bättre tillgänglighet. Idén till variabeln är hämtad från bl.a. Anderssons och 

Strömquists forskning 1988, men också på erfarenhet hos SKL. 

 

Näringspolitik  

Denna variabel avser fysisk och politisk planering inom kommunen för att skapa bästa 

möjliga miljö för företagande vad gäller placering, regelverk och byråkratiska hinder för 

kreativitet och entreprenörskap. Variabeln kan få värdet JA (det har förekommit) eller NEJ 

(det har inte förekommit). För att få värdet JA krävs explicita uttalanden inom 

näringspolitiska områden. Värdet NEJ är således antingen en avsaknad av sådana uttalanden 

eller endast indirekta åsyftningar. Motivet till val av variabel ligger i tidigare forskning (se 

t.ex. Olsson 1995 och Ehrstedt 1994). 

 

Målstyrning 

Variabeln avser minskad regelstyrning och ökad målstyrning. Om kommunen arbetar mer 

efter målstyrning får variabeln värdet JA, om kommunen arbetar efter regelstyrning eller om 

förekomst saknas får variabeln värdet NEJ. Olika karaktäristika för målstyrning utgör t.ex. 

rekommendationer för kommuner i en minneslista utfärdad av Svenska Kommunförbundet 

(1996:66-69), varav inspiration till val av variabel. 

 

Effektivisering 

Effektivisering avser strategiska val för att effektivisera administration och organisation. 

Variabeln är nära besläktad med målstyrning eftersom effektivisering, (samverkan), stundtals 

betraktas som en variant av förändrad organisation precis som NPM och målstyrning (se SOU 

1996:169 s. 44). Exempel kan vara att flytta om verksamhet till annan förvaltning eller att 

lägga ut arbetet på entreprenad och/eller samverkan mellan förvaltningar/nämnder samt 

besparing. Variabeln kan anta värdet JA eller NEJ och liksom för ovanstående variabel går 

den inte att rangordna mer är godtyckligt. Eftersom variabeln anses av vikt av SKL, används 

den också här (se t.ex. Svenska Kommunförbundet 1996:20). Dessutom är effektivisering ett 

vanligt förekommande inslag för att komma i ekonomisk balans.  

 

Konkurrensutsättning/upphandling 

Nära besläktad med variabeln effektivisering ligger variabeln 

konkurrensutsättning/upphandling. Konkurrensutsättning/upphandling antas frigöra kapital, 

då andra producerar tjänsten till ett lägre pris. Variabeln mäts efter huruvida en tydlig politik 
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för ökad upphandling förts eller enskilda upphandlingar nämns i budgeten. Ingen mer 

nyanserad gradering görs då dubbelt så många upphandlingar inte nödvändigtvis betyder 

sämre tillväxt än tredubbelt så många. Variabeln kan anta värdet JA eller NEJ och valet 

baseras på tidigare erfarenheter hos Svenska kommunförbundet (1996:23). Observera att 

variabeln inte avser all slags upphandling, såsom t.ex. inköp av kontorsmaterial, utan endast 

sådan där den egna verksamheten utförs av annan part18.  

 

Marknadsföring 

Marknadsföring avser imageskapande åtgärder av kommunen för att locka till sig invånare, 

besökare samt för att ”placera orten på kartan”. Imageskapande antas utgå från det som är 

unikt och exempel är slogans som Göteborg ”Sveriges framsida” och Sundsvall ”Mitt i 

Sverige”. Imageskapande satsningar i marknadsförande syfte mäts som JA om det 

förekommit eller NEJ om det saknats. Grunden till val av variabel ligger inte i någon tidigare 

forskning (förutom att den diskuteras i t.ex. Landstingsförbundet 1996) utan mer i 

funderingen om den används för att locka till sig nya invånare.  

 

Utbildning 

Högre utbildning är inte en kommunal angelägenhet enligt skolplanen utan frivillig. 

Örnsköldsvik saknar eget universitet/högskola vilken antas ha mycket stora effekter på 

tillväxten (se t.ex. Andersson & Strömquist 1988), men har campus från Umeå Universitet 

och Mittuniversitetet förlagda i centrum samt en del forskningsanläggningar och kvalificerade 

yrkesutbildningar, KY. Aspekterna som är av intresse är: planer och/eller lobbysatsningar på 

att utvidga campus Örnsköldsvik, samt om åtgärder gjorts för att få fler att utbilda sig. 

Variabeln kodas efter JA eller NEJ och är flitigt använd i tidigare forskning avseende tillväxt 

och betonas bl.a. av Svenska Kommunförbundet (1996:23).  

 

                                                
18 En intressant aspekt av upphandling ges i Kommunala förnyelsekommitténs slutbetänkande 1996 om att hot 
om konkurrensutsättning kan effektivisera verksamheter utan att konkurrensutsättning genomförs (SOU 
1996:169 s. 35). 
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2.5 Analysmodell 
Nu när samtliga variabler operationaliserats återstår endast att sammanfatta i två 

arbetshypoteser vilka illustreras nedan. Dessa avser den ansats som här ämnas tillämpas på 

Örnsköldsviks kommun.  

 

Om god… så… 

 

 
Figur 4 Analysmodell 
(egen bearbetning) 

Infrastruktur 
Näringspolitik 
Målstyrning 
Effektivisering 
Konkurrensutsättning/upphandling 
Marknadsföring 
Utbildning 

Social tillväxt
(avser 
sammanslaget 
index enligt ovan) 

Infrastruktur 
Näringspolitik 
Målstyrning 
Effektivisering 
Konkurrensutsättning/upphandling 
Marknadsföring 
Utbildning 

Ekonomisk tillväxt 
(avser 
sammanslaget 
index enligt ovan) 
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3 Örnsköldsviks tillväxt 1997-2007 
I detta kapitel kommer själva avhandlingen av resultaten att presenteras. I de första 

delkapitlen presenteras de oberoende variablerna tillsammans med de uppgifter som enligt 

operationaliseringen är hemmahörande här. En del av uppgifterna styrks med citat, men inte 

alla. Citaten används för att stärka genomskinligheten, men om alla uppgifter förevisades med 

citat skulle texten troligen bli allt för osammanhängande. Uppgifterna som ger värden till 

variablerna kodas efter varje år och variabel och framställs till sist i en tabell tillsammans med 

de båda beroende variablerna ekonomisk och social tillväxt. Analysen av sammanställningen 

kommer i ett senare kapitel. I det sista delkapitlet sker en genomgång av intervjusvaren, men 

precis som för variablerna sker analysen i ett senare kapitel då empirin sammankopplas med 

teorin. 

Det vanligaste styrmedlet inom kommunerna är som nämnts budgeten. Budgeten ger så 

att säga ramarna inom vilka kommunen har att handla19. Den främsta källan till de oberoende 

variablerna är därför baserade på uppgifter från de budgetrapporter som utkommit under 

mätperioden. För samtliga undersökta år gäller att budgeten bearbetas och fastställs året innan 

budgetåret. Det betyder att 1997 års budget stod under arbete redan 1996. På de ställen där 

det varit lämpligt eller uppgifter kring arbeten saknats i budgetrapporterna kompletteras de 

med översiktsplaner och övriga styrande dokument/policys20. Problemet med uppgifter från 

översiktsplaner är att politiken inte nödvändigtvis behöver resultera i arbete det år den skrivs 

utan ske under annat år då den fortfarande är aktuell. De tidiga översiktsplanerna ansågs 

gångbara till allt för många beslut togs i motsats till de riktlinjer som där angavs, medan de 

sedan 2003 utarbetas per mandatperiod för att på så sätt ge varje ny majoritet möjlighet att 

                                                
19 Cecilia Bokestrand diskuterar budgetens betydelse i sin avhandling 2000 i termer av rationella beslut. Vid 
sidan av att det är ett av de viktigaste styrmedlen för kommuner innebär det också vad som inom 
budgetforskning kallas för socialt dilemma eftersom det ytterst handlar om fördelning av knappa resurser efter 
målsättning: ska beslutsfattarna sätta individens nytta främst eller organisationens bästa? Om individens nytta 
sätts främst utgår människan från egen rationalitet medan kollektiv rationalitet utgår från organisationens bästa. 
Hon kallar därför de som är med i en budgetprocess för väktare och förkämpar där väktarna är mån om att hålla 
ekonomin i balans medan förkämparna har folkets bästa i fokus. För att kommunen ska fungera väl krävs en 
balans mellan båda dessa aktörer för att budgeten inte ska bli ohållbar eller att verksamhetsområden åsidosätts 
(Bokenstrand 2000:9ff). 
20 Enligt plan- och bygglagens 4 kap, 1 § ska översiktsplaner finnas i alla kommuner. Översiktsplaner är viktiga 
för kommunens framförhållning och även om de inte är juridiskt bindande ska de beaktas i allt arbete rörande 
markanvändning. Politiskt ansvarig för översiktsplaner är kommunstyrelsen. Ambitionen från Örnsköldsviks 
sida är att revidera dem vart fjärde år så att varje ny majoritet gör sin egen, vilket möjliggör att nå större 
genomslagskraft med den nya politiken (Se samtliga av kommunens översiktsplaner). 
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föra tydlig politik. För enkelhetens skull tas därför åtgärderna som liktydiga för det år 

översiktsplanen kom ut – det är trots allt då de lyfts fram för första gången21. 

 

3.1 Infrastruktur 

1997 avsattes 22 Mkr för bl.a. Botniabanan (Budget 1997:XXIV)22. Botniabanan nämns 

också i de nämndspecifika bilagorna (se Budget 1997:111, 116), men dessa avser inte faktiska 

förändringar utan endast förslag i en övergripande konsekvensbeskrivning. Vi vet alltså att 

respektive nämnd får en viss summa indragen, men inte vilken av åtgärderna som sedan 

implementerades. De nämndspecifika budgeterna är ordnade på detta sätt t.o.m. 2001 och 

gäller för samtliga variabler dessa år. Kostnaderna för Botniabanan kodas därför med [JA] 

enligt operationaliseringen ovan. 1998 talas det i inledningen till budgeten om satsningar för 

byggnationen av Botniabanan och det tas också upp poster i investeringsplanen för mark och 

vägar. Ingen av dessa är emellertid explicita politiska uttalanden och det är oklart vad mark 

och vägarbetena syftar till (Budget 1998:II, 3). Av den anledningen kodas fynden som [NEJ]. 

Det är ändå möjligt att koda följande som en uttrycklig åtgärd: ”Byggandet av Botniabanan 

påbörjas och flygfältsvägen färdigställs. Två viktiga injektioner för vårt näringsliv. 

Botniabanan AB är nu på plats i sitt nya kontor. ”(Budget 1999:I) av den anledning att 

uttalandet upplevs som mer konkret, [JA]. 2000 nämns inget av värde för uppsatsen, [NEJ]. 

Av de nya investeringarna 2001 på 37,2 Mkr gick en del till Botniabanans stationsområde 

i tätorten Husum (Budgetrapport 2001:II, XIII, 19, 23). Ett tecken på att detta ianspråktog 

medel också från andra förvaltningar är att Plan- och miljönämnden behövde 

personalförstärkningar till sin ordinarie verksamhet (Budget 2001:9, 88). 
 

Botniabanan tar allt större utrymme i vårt arbete framförallt inom 
projekteringssidan. För att arbetet inte ska försenas p g a av bristande resurser 
behövs en förstärkning med 1 tjänst som utredningsingenjör. Det är att konstatera 
att det övriga utredningsarbetet har eftersatts det senaste året med förseningar av 
det egna arbetet som följd. För att kunna köpa tjänster för utredningar som hör 
ihop med Botniabanan (ex geotekniska utredningar) äskar tekniska kontoret 500 
tkr. (Budget 2001:17 se också s. 25) 

 

                                                
21 För en vidare diskussion kring kommunal översiktsplanering hänvisas till Alf Sundins avhandling 
Självstyrelsens paradoxer 1997. 
22 Botniabanan är en ny järnvägssträcka som har sin start i Nyland norr om Kramfors och sträcker sig till Umeå. 
Första diskussionen kring projektet kom på 1980-talet då järnvägen är viktig för näringslivet. Norrlands 
näringsliv hämmas av dålig standard på järnvägen på denna sträcka med lutande banan och skarpa kurvor som 
drar ner hastigheten. Botniabanans sträckning ligger betydligt närmare kusten än stambanan (Översiktplan för 
Örnsköldsviks kommun BOTNIABANAN 1999:11). 
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Underhållsarbeten och behov av ökad framkomlighet nämns också, men eftersom detta inte 

direkt rör infrastruktursatsningar som järnvägsspår, bostadsområden o.s.v. som löser upp 

flaskhalsar beaktas inte dessa (jmf Budget 2001:18, 25). Kodningen blir ändå [JA]. 

Kommunstyrelsens ordförande gör ett uttalande i 2002 års budget om att Tekniska 

nämndens behov av anslag är större än kommunstyrelsen kunde tillmötesgå. En utrycklig 

post för Botniabanan finns i investeringsplanen som anger att det kommer att utföras (Budget 

2002:II, XII). Plan- och miljönämndens tydliga arbete med Botniabanan kan t.ex. illustreras 

med följande citat: ”Om inte plan- och miljönämnden även år 2002 erhåller fortsatta extra 

skattemedel (500 tkr) måste insatserna avseende järnvägsplanerna omprövas.” (Budget 

2002:7, understrykning i original). Riktlinjer för Botniabanans dragning och utseende anges 

utförligt i Översiktsplan för Inre hamnen med Botniabanan (2002). Med tanke på att 

flygtrafik är en viktig del av infrastrukturen är det ändå märkligt att kommunkansliet angav 

indragen flygbusstrafik som exempel på förslag på besparing detta år (Budget 2002:70). 

Kodningen blir [JA] eftersom Botniabanan är en sådan infrastruktursatsning som 

operationaliseringen eftersträvar. 

Det räcker inte att som i 2003 års budget endast kommentera infrastrukturen – det måste 

vara ett mer uttryckligt uttalande (jmf Budget 2003:I). Investeringar i vägar i området 

Tvillingsta räknas inte heller som infrastruktur för ökad tillgänglighet utan det är åter 

Botniabanans kostnader som beaktas (Budget 2003:XIII). Tekniska nämnden tar mest upp 

underhållsbehov detta år, men begär också pengar för att öka tillgängligheten, framförallt på 

gågatan i centrala staden, men precis som när det gäller framkomlighet är inte syftet att lösa 

upp flaskhalsar (Budget 2003:onumrerad bilaga Tekniska nämnden). I 2003 års översiktsplan 

sker endast en beskrivning av infrastrukturen utan att ange utryckliga åtgärder:  

 

Tillgängligheten till Örnsköldsvik kommer att förbättras väsentligt när 
Botniabanan står färdig. Men vi måste också se till att en bra tågtrafik etableras 
och att vi kan erbjuda bra flygförbindelser, att vägar av regional betydelse får en 
hög standard, att inlandets vägnät förbättras och att IT-infrastrukturen ges en 
likvärdig nivå med landet i övrigt. (Översiktsplan 2003:24).  
 
Med de nya miljökvalitetsnormerna kan E4 genom centrum också bli ett hinder 
för utvecklingen i centrum. Kommunen ska i alla lämpliga sammanhang agera för 
genomförandet av Åsbergstunneln. (Översiktsplan 2003:25, se också s. 15).  
 

Kodningen blir [JA] p.g.a. arbetet med Botniabanan 2003. I 2004 års budget står det att 

flygplatsen ska byggas ut, men tyvärr finns ingen konkret åtgärd eller investeringspost 

angiven. Vägverkets projekt i kommunen nämns också, men eftersom dessa inte 
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medfinansieras av kommunen tas det inte som användbart för uppsatsen. Medel avsattes dock 

för byggandet av en centralstation och kodningen blir därför [JA] (se Budget 2004:1, 4, 13).   

Satsningar på kommunikation stod också Botniabaneprojektet för 2005 (se t.ex. Budget 

2005:7). E4:ans olämpliga dragning genom centrum lyfts åter fram i översiktsplanen 2005 

eftersom samtal kring en omdragning förts med Vägverket ända sedan 1970-talet. Vägverket 

har emellertid utrymmer för detta hinder i Örnsköldsvik tidigast 2010. Det hindrar dock inte 

kommunens fortsatta lobbyarbete. Möjligheter att anlägga nya bostäder lyfts fram eftersom 

den ökade nettoinflyttningen skapat bostadsbrist. En utredning för att lägga om busstrafiken 

initierades också eftersom dagens dragning inte går dit den nya centralstationen byggs 

(Översiktsplan för Centrum med Sjögatan och Järvedsstranden Örnsköldsvik 2005:32 och 

44ff). Kodningen blir också detta år [JA].  

Det mesta infrastrukturarbetet 2006 rörde sig om underhåll för att kompensera för år då 

området inte prioriterats. Sådana satsningar liksom gång- och cykelbanor är emellertid 

tveksamt om de ska tolkas som förbättrad tillgänglighet. Självfallet är också underhåll av vikt 

precis som cykelbanor, men frågan är om dessa har samband med 

företagsetableringar/investeringar. Av den anledningen tas inte dessa som tecken på 

infrastruktursatsningar. En tydlig åtgärd som förbättrar kommunikationer är dock utbyggnad 

av bredband på landsbygden, vilken troligtvis är av stor betydelse för att inte avbefolka 

glesbygden än mer. Dessutom satsades 11 Mkr på kollektivtrafiken (Budget 2006:5f, 19) och 

variabeln kodas därför med [JA].  

I inledningen till 2007 års budget redogör kommunstyrelsens ordförande Elvy 

Söderström för infrastrukturläget: ”Ökade satsningar på tillgänglighet för funktionshindrade 

behövs. Vi lägger mer pengar till kollektivtrafiken men vi behöver även söka nya 

transportlösningar för att ännu bättre möta de behov av resor som finns.” (Budget 2007:1). 

Redogörelsen har dock mera funktion som kommentar och kan inte ses som en direkt åtgärd. 

I samma inledning finns dock ett annat exempel som är av klart styrande karaktär i enlighet 

med operationaliseringen:  

 

Med anledning av de investeringsbehov som ligger kopplade till resecentrum C, 
Norra och Husum samt godsterminalen i Arnäs föreslår vi att 
investeringsutrymmet för skattefinansierade investeringar över en 4- årsperiod 
tillfälligt bör sättas till 500 Mkr. (Budget 2007:1)  
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Vad gäller mer nämndspecifika direktiv nämns dock inget som rör ökad tillgänglighet utan 

ytterligare tecken på sådan infrastruktur nämns i förteckningen över infrastrukturprojekt. 

Detta beror troligtvis på att Botniabaneprojektet inte är nämndspecifikt och därmed inte 

hamnar enbart under Nämnden för teknik och service. I översiktsplanen anges endast 

riktlinjer samt beskrivning av befintlig infrastruktur (Budget 2007:4, 17; Översiktsplan 

2007:4, 13f), men kodningen blir trots det [JA] p.g.a. investeringsbehoven kopplade till 

Botniabanan.  

 

3.2 Näringspolitik 

1997 avsattes medel till ett Tjänstecentrum varav bl.a. 1 Mkr gick till näringslivsbefrämjande 

åtgärder och årets fynd kodas därför med [JA] (Budget 1997:XXIV). 1998 gjordes emellertid 

inga explicita politiska uttalanden även om ämnet berörs, alltså värdet [NEJ] (se t.ex. II). 

1999 tillfördes området 1,5 Mkr, värdet [JA], men i övrigt är det tyst på detta område också år 

2000 [NEJ]. 

Kommunstyrelsens ordförande beskriver endast näringslivsutbudet i inledningen till 2001 

års budget. I övrigt nämns inte näringslivet mer än på detta indirekta sätt innan de 

nämndspecifika budgeterna. Där finns tecken på en tydlig åtgärd i form av att det detta år 

inrättades en tjänst som informations- och marknadschef (Budget 2001:III och 62), vilket gör 

att detta kodas med [JA]. 

2002 utgjordes näringspolitiken av strategier kring lokaler: 

 

Det framtida behovet av tjänstelokaler måste planeras för att både befintliga och 
inflyttande företag skall kunna utvecklas. Under 1990-talet har Arken 
Tjänstecentrum varit ”buffert” för tjänsteföretagens lokalutveckling. I dagsläget är 
Arken Tjänstecentrum fullt men efterfrågan finns fortlöpande. Ser man tillbaka på 
90-talet har behovet varit cirka 1500 m2 årligen och den framtida 
utbyggnadstakten torde vara i samma storleksordning. Ett stort behov finns därför 
att tillsammans med de privata fastighetsägarna göra en lokal utvecklingsplan för 
utbyggnad av tjänstelokaler i Örnsköldsvik. (Budget 2002:54)  

 

Värdet blir följaktligen [JA] 2002. 2003 framfördes också arbete med näringspolitisk 

anknytning: ”One Stop Shop – projektet hoppas vi kommer att innebära en stor förbättring 

för kommunens företag men kommer också att innebära att delar av Näringslivskontorets 

verksamhet flyttas.” (Budget 2003:onumrerad bilaga, Kommunstyrelse – 

kommunledningskontor). I översiktsplanen sker endast en beskrivning av det aktuella läget, 
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att näringslivet måste nyanseras samt kommunens bidrag till näringslivet (Översiktsplan 

2003:23). Det visar att det mer har karaktären av beskrivning än att ange hur det ska 

genomföras. P.g.a. fynden i budgeten blir kodningen ändå [JA]. 

2004 utvecklades arbetet i Företagslotsen23med mål om bättre och snabbare handläggning 

av företagsärenden. Kommunen satsade också på att: ”Verka för att det i regionen bildas ett 

regionalt kluster inom Etanolområdet (Bio Fuel Region).” (Budget 2004:61) Kodningen blir 

dock [NEJ] eftersom det utvecklade arbetet avser fortsatt arbete med ”One Stop Shop”.  

Även om kommunstyrelsens ordförande uttryckligen lyfter fram näringslivet i 2005 års 

budget genom att skapa ”ett ännu bättre företags- och etableringsklimat” (Budget 2005:5) 

kan det inte betraktas som en åtgärd i Översiktsplanen 2005 för Centrum med Sjögatan och 

Järvedsstranden Örnsköldsvik tas det endast upp en beskrivning av befintliga lokaler (t.ex. s. 

46). Kodningen 2005 blir därför [NEJ]. 

Ingen tydlig strategi för näringslivet finns i 2006 års budget. Detta år formulerades dock 

ett specifikt Småföretagarpolitiskt program som här ses som en del av näringspolitik i vidare 

bemärkelse. Goda exempel på politiska uttalanden är: ”att med enkla rutiner, korta 

handläggningstider och en positiv prövning i all tillståndsgivning underlätta för företagen” 

och ”att skapa mentorsprogram” (Småföretagarpolitiskt program 2006:2). Kommunen söker 

också driva en aktiv entreprenörspolitik samt att programmet utgör grunden för årliga 

uppföljningar av näringslivet i samverkan med företagare (Småföretagarpolitiskt program 

2006:3). Programmet tas som en tydlig strategi och kodningen blir därför [JA]. Inga direkta 

eller indirekta uttalanden kring strategier går desto mindre att finna 2007. Det är möjligt att 

sådana finns i t.ex. kommunens verksamhetsberättelser, men dessa dokument har inte använts 

i uppsatsen av två skäl: deras rika omfattning och att de inte anses som styrande. I 2007 års 

översiktsplan sker vidare endast en sammanfattning av det befintliga näringslivet och 

kodningen blir därför sammantaget [NEJ] detta år.  

 

3.3 Målstyrning 

Det går att skönja indikatorer på målstyrning 1997 (se t.ex. s. XIXf) genom att vikten av 

uppföljning och utvärdering av verksamhetsmått börjar betonas, likaså 1998, men det nämns 

aldrig att det är målstyrning det verkligen handlar om och därför är det svårt att veta om det 

är en del av en äldre strategi eller något genuint nytt. Kodningen 1997 och 1998 avseende 

                                                
23 En verksamhet som samordnar tillståndsgivning och hjälp till företag inom kommunen. 
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denna variabel blir därför [NEJ]. I 1999 års översiktsplan börjar kommunen däremot arbeta 

efter ett övergripande mål om hög livskvalitet och delmålen ett starkt näringsliv, hög 

sysselsättning, ekologiskt hållbar utveckling och en attraktiv kommun (Översiktsplan 

1999:10) och kodas därför som [JA]. 2000 presenterades också uttalade förslag på finansiella 

mål, men de blir tydliga först 2001 (Bilaga 1): 

 

I budgeten för 2001 föreslår vi nu kommunfullmäktige att fastställa följande 
finansiella mål: 
- Resultatet före extraordinära poster bör uppgå till +1-2 procent av skatteintäkter 

och statsbidrag […] 
- Investeringar bör under en längre tidsperiod inte överstiga 100 Mkr per år. 
- Investeringarna ska finansieras fullt ut med skattemedel. Investeringar som 

medför externa intäkter kan dock lånefinansieras. 
- Återbetalning av låneskulden ska fortsätta. 
- Utnyttjande av över-/underskott ska ingå i budgeten. (Budget 2001:I och VIII)  

 

2000 blir kodningen därför [NEJ], eftersom de är tydliga först 2001 [JA]. Ekonomikontoret 

avsåg också förändra sitt arbete för att öka antalet uppföljningar och analyser. Något liknande 

anges också för revisionen: 

 

En viktig nyhet i granskningsarbetet, efter förändringen i kommunallagen i 
januari år 2000, är att revisorerna skall ta ställning till och bedöma styrelsers och 
nämnders ansvarsutövning. Det innebär att revisorerna granskar hur nämnden 
eller styrelsen arbetar med styrning och kontroll av verksamhetens ekonomi, 
prestationer och kvalitet. (Budget 2001:83 och 109) 
 

2002 finns inga nya tecken på införande av målstyrning – som teorin anger räcker det inte 

med uttalanden som ”hög livskvalitet är det övergripande målet” (Budget 2002:I) utan det 

måste gälla tydliga strategier för mål, genomförande och uppföljning – kodningen blir därför 

[NEJ]. En tydlig förändring 2003 är emellertid att de finansiella mål som det arbetas efter 

sedan 2001 omfattar hela kommunkoncernen. Kommunfullmäktige gav också 

kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla nya finansiella mål avseende investeringar. De fem 

nya finansiella målen för mandatperioden 2003-2006 var: 

 

1) Resultatet före extraordinära poster bör uppgå till +1 till +2 % av 
skatteintäkter och statsbidrag […] 

2) Investeringar i kommunen som inte avser affärsmässig verksamhet bör 
under mandatperioden 2003-2006 inte överstiga 400 Mkr, d v s årligen inte 
överstiga 199 Mkr[…] 

3)  Låneskulden ska fortsätta att minska[…] 
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4) Kommunens soliditet24 får inte bli lägre än 60 %[...] 
5) Kommunkoncernens soliditet får inte bli lägre än 40 %. (Budget 2003:XIVf)  

 

 
Kultur-/Fritidsnämnden poängterar också att de måste skapa prestationsmått för att koppla 

mål, resurser och uppföljning och kommunledningskontoret kallar sig för ”Den nya 

uppdragsstyrda organisationen” (Budget 2003:onumrerade bilagor Kultur-/Fritidsnämnden 

respektive Kommunstyrelsen – kommunledningskontoret, min kursivering). Kodningen blir 

följaktligen [JA]. 

Kommunen fortsatte att arbeta efter de finansiella målen 2004. Ett av de karaktäristika på 

målstyrning som brukar lyftas fram och som också betonas finner vi i detta års budget: 

”Därför är det av yttersta vikt att nämnder/förvaltningar kontinuerligt följer upp den 

ekonomiska situationen och snabbt vidtar åtgärder för att motverka en negativ ekonomisk 

utveckling.” (Budget 2004:16, se också 14f, min kursivering). Då arbetet avser fortsatt arbete 

blir kodningen emellertid [NEJ]. 

De finansiella målen betonas i samband med att resultaträkningen 2005 presenteras. 

Dessa är emellertid inga nyheter för detta budgetår (jmf Budget 2005:14-16, 23f). 2005 års 

översiktsplan för Centrum med Strandgatan och Järvedsstranden Örnsköldsvik är dock ett 

tydligt tecken på målstyrning där klar uppdelning för olika områden görs för riktlinjer, 

konsekvenser och åtgärder, en vision för centrum och specifika mål under varje område. Flera 

av dessa mål är dessutom kvantifierbara, säkerligen för att underlätta uppföljning (15ff) och 

kodningen blir därför [JA].  

Kommunen fortsatte att arbeta efter det övergripande målet 2006 om hög livskvalitet 

genom ett starkt näringsliv och att kommunen betraktas som attraktiv, liksom att arbeta efter 

finansiella mål. Dessa är dock desamma som hela mandatperioden 2003-2006 och inte nya 

(Budget 2006:8f, 20f). En ny styrmodell för verksamheten infördes emellertid 2006 kallad 

GPS (Gemensam plattform för Styrning). GPS går ut på att kommunen arbetar med 

målstyrning och prioritering av specifika områden. I arbetet studeras samband mellan 

verksamheter och ekonomin för att sedan jämföras mot andra kommuner och syftar till att 

förbättra verksamheten där så krävs. Samtliga mål som kommunen sätter upp följs upp och 

betygssätts utifrån fyra perspektiv (medborgare/kund, ekonomi, personal och verksamhet) på 

en femgradig skala och presenteras i bl.a. boksluten. Varje perspektiv innehåller fler olika 

                                                
24 Soliditeten fås genom att dividera tillgångarna med det egna kapitalet för att se hur stor del som bekostas med 
egna medel – således ett mått på långsiktigt god ekonomi och oberoende av lån (Bonniers ekonomiordbok 
2000:171). 
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variabler att reflektera över och redovisas per nämnd. Betyget på kommunen som helhet 

består av en viktning av samtliga nämnders resultat, betyg för hur kommunen uppfyllt de 

finansiella målen samt betyg för hur kommunen står sig ekonomiskt jämfört med andra 

kommuner (Budget 2006 och 2007). Den nya processen för styrning ger kodningen [JA]. 

Det finns också många goda exempel på uttalanden rörande målstyrning i 2007 års 

budget. Ett sådant är: ”Det är viktigt att arbetet med att utveckla den balanserade 

styrmodellen där ekonomi, verksamhet och kvalitet ses i ett sammanhang fortsätter.” (Budget 

2007:1) På sida 5 och 6 finns kanske det allra tydligaste vilken avser kommunens vision och 

delmål och där ”Ovanstående mål utgör grunden för varje nämnd och förvaltning[…]” 

(Budget 2007:5f; se också Översiktsplan 2007:22). Ett av dessa delmål, om en ekonomi i 

balans där resultatet under mandatperioden 2007-2010 (före extraordinära poster) ska utgöra 

1-2 % av skatteintäkter och statsbidrag återkommer också på flera ställen i budgeten (se 

Budget 2007:6f, 10, 18). Att det verkligen rör sig om målstyrning i enlighet med fenomenet 

rent teoretiskt talar också följande för: ”Till hjälp för att värdera kvaliteten i verksamheten 

fortsätter arbetet 2007 med […] kommunens styrmodell GPS […] Fastställda verksamhetsmål 

och finansiella mål bidrar till möjligheterna att även fortsättningsvis uppnå god ekonomisk 

hushållning.” (Budget 2007:19, min kursivering). Regler för ekonomisk planering och 

uppföljning gav också kommunfullmäktige ut i en Ekonomistyrningspolicy detta år. 

Kommunen utfärdar övergripande ekonomistyrningsregler/principer medan nämnderna har att 

utfärda mer specifika regler och principer (Ekonomistyrningspolicy 2007:5-7). 2007 blir 

kodningen därför [JA]. 

       Hur resultatet har utvecklats under denna period illustreras av nedanstående figur. Att 

komma ihåg är inflationens inverkan på konsumentpriserna. Enligt SCB:s prisomräknare är 

skillnaden på 10 kr 2007 och 1997 11,4 %, vilket betyder att vi får 11,4 % mindre för samma 

belopp idag (se http://www.scb.se/templates/prislathunden/default.asp).  
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Figur 5 Resultat i löpande priser 
 (Källa: samtliga årsredovisningar) 
 

 

3.4 Effektiviseringar 

1997 är några av exemplen i budgeten följande vid sidan av att det arbetas på att minska 

semesterlöneskulden (s. II):  

 

Under budgetarbetet har kommunstyrelsen även lämnat ut ett antal 
utredningsuppdrag som syftar till att minska kommunens kostnader utan att 
kommuninvånarnas service behöver minska. Detta skall ske genom ökat 
samarbete mellan kommunens förvaltningar/bolag[…] (Budget 1997:II) 
 
att varje förvaltning fortsätter söka samordning över förvaltningsgränserna samt 
med kommunens bolag där så är möjligt […] att arbetet med att överlåta skötsel 
och drift av våra fritidslokaler och anläggningar m m fortsätter samt att där så är 
möjligt att lokaler och anläggningar säljs till nyttjande föreningar och 
organisationer, att kommunalägd mark och fastigheter som ej anses vara av stort 
värde ur planeringssynpunkt avyttras. (Budget 1997:XIII) 
 

Största besparingarna på lokalkostnadssidan sker genom att minska antalet 
kvadratmeter. Det är således lokalutnyttjande nämnder/styrelser som kan ge 
kommunen den bästa lokalkostnadsbesparingen. (Budget 1997:XIX) 
 
Samtliga styrelser och nämnder ska kontinuerligt arbeta med att effektivisera sin 
verksamhet. (Budget 1997:XX)  
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Dessa citat indikerar att kodningen blir [JA] 1997. Ett arbete som det är möjligt att det 

initierades för att nå kostnadseffekter är en ny arbetsmodell 1998 för att tydliggöra 

sambanden mellan bokslut, prognos och resultat. Det är emellertid oklart vilket år denna 

infördes (Budget 1998:I). Samma år infördes också en ny budgetprocess, men det är inte 

säkert vilket syfte den nya processen har (se Budget 1998:Bilaga 2). Det kan vara den modell 

som syftar till minskad investeringsvolym som omnämns (1999:II): ”Under förra årets 

budgetarbete infördes en ny modell internt inom kommunen för att minska 

investeringsvolymen.” Oavsett vilket blir kodningen [NEJ] för båda åren. År 2000 nämns 

likväl inget direkt förutom de förslag som anges i de nämndspecifika budgeterna, men alltså 

endast är förslag. Kodningen blir därför [NEJ] också detta år. 

Ett tecken på effektiviseringar gjordes dock tydlig under arbetet med 2001 års budget:  

 

Som en beredskap mot ett eventuellt vikande skatteunderlag och eventuella 
justeringar i kostnadsutjämningssystemet vid konjunkturförändringar skall 
nämnderna (exklusive Socialnämnden) utöver budgetförslag utifrån tilldelad ram 
även redovisa konsekvenser i verksamheten motsvarande -1 %. (Budget 2001:VI) 

 

2001 diskuterades även en överföring av förvaltning av högskolan till Tjänstecentrum Arken 

och arbetsgruppen för Demokrati 2003 upphörde, likaså Agenda 21-arbetet. Dessutom slogs 

post och vaktmästeriet ihop (Budget 2001:23, 60f, 80) och kodningen blir sålunda [JA].  

    En tydlig strategi i 2002 års budget är de utredningar som initierats för att ”leda till lägre 

kostnader och en ekonomi i balans.” (Budget 2002:I). Revisionen samordnades också detta år 

avseende hela kommunkoncernen. Socialnämnden omorganiserades för övrigt, men det är 

osäkert vilket motivet bakom den specifika omorganiseringen var och därför tas det inte som 

åtgärd i enlighet med operationaliseringen (Budget 2002:104 och 143). De första 

indikatorerna 2002 gör dock kodningen till [JA]. 

     I inledningen till 2003 års budget nämns: ”Strukturförändringar och de pågående skol- och 

serviceutredningarna [vilka] är åtgärder som förväntas frigöra ytterligare resurser för våra 

barn, unga och äldre.” (Budget 2003:I) Även om detta uttalande görs i inledningen och inte av 

berörd nämnd måste det tas som en uttrycklig åtgärd. Dessutom poängteras vikten av 

effektiviseringar åter i slutsatsen till budgeten. Tekniska nämnden fick t.ex. 900 tkr mindre 

för oförutsedda poster. Andra exempel är att kommunens simskolor samordnades och 

kommunledningskontorets sparkrav är mycket omfattande och gäller besparingar om ca 1,5 

Mkr (Budget 2003:XVI, onumrerade bilagor Kultur-/Fritidsnämnden, Kommunstyrelsen – 

kommunledningskontoret samt Revision). Kodningen blir därför [JA]. 
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     Totalt gjordes det besparingar om 37,5 Mkr 2004 i sänkta ekonomiska ramar. En vanligt 

förekommande kommentar, så också detta år är: ”För att öka kvaliteten och samtidigt hålla 

nere kostnaderna krävs även en utveckling av samverkan såväl inom kommunen som med 

andra aktörer” (Budget 2004:2) och samverkan intar närmast en plats som strategin framför 

andra. Kommunen arbetade också för att hålla nere investeringsvolymen (Budget 2004:13). 

Kodningen blir följaktligen [JA]. 

     2005 sattes ett arbete igång som klart berört stora delar av organisationen med syfte att 

frigöra både plats och pengar: ”Trots detta kvarstår arbetet med att anpassa den kommunala 

organisationen (som är byggd för att ge service till 60.000 invånare) till dagens befolkning på 

55.000 invånare.” (Budget 2005:3). Frågan är dock om arbetet verkligen startade detta år eller 

endast rörde sig om diskussioner. Ett tydligare uttryck är istället: 

 

Budgetförslaget innebär att vi sänker kostnadsnivån genom ökad samverkan, 
effektiviseringar och besparingar. Samtidigt måste vi vara fortsatt restriktiva vad 
gäller nya satsningar, som inte bidrar till ökad tillväxt. Kritisk omprövning av 
tidigare fattade beslut ingår som en naturlig del i nämndernas fortsatta arbete. 
(Budget 2005:4) 

 

Många fler explicita utryck för besparingar ges i 2005 års budget och tillsammans förväntades 

detta frigöra 20 Mkr. De kommunala bolagen åsattes dessutom att öka sina avkastningar. En 

annan viktig strategi var att förebygga sjukskrivningar och öka frisktalen. Ett uttryck för detta 

är att förslag till åtgärder för effektiviseringar presenterades i en särskild tabell. 

Översiktsplanen 2005 för Centrum med Strandgatan och Järvedsstranden Örnsköldsvik lyfter 

däremot enbart fram behov och saknar konkreta politiska åtgärder (Budget 2005:6-9, 14; 

Översiktsplan 2005:19). 2005 kodas indikatorerna till värdet [JA]. 

     2006 fanns det flera tecken på effektiviseringar: ”Nämndövergripande besparingar 

avseende helårseffekt för centralisering av leverantörsfakturor/elektronisk hantering, 

minskade lokalytor samt ökade frisktal gör att nettokostnadsökningen bromsas något.” 

(Budget 2006:9). Ett fortsatt effektivt lokalutnyttjande betonas också på flera ställen (se t.ex. 

Budget 2006:16). Kodningen blir alltså [JA]. 

     I de nämndspecifika direktiven 2007 nämns det att: ”Kommunstyrelsen kommer även 

fortsättningsvis ha en mycket viktig roll i det koncernövergripande förändrings- och 

effektiviseringsarbetet. Ett sådant effektiviseringsarbete föreslås ge 5 mkr i sänkta kostnader 

2007.” (Budget 2007:2). Kommunledningskontoret nämner också i slutsatsen av 

budgetrapporten att ”Det… fortsatt [är] viktigt för nämnderna att arbeta med effektiviseringar 
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i verksamheten för att frigöra resurser för ökad medborgar-/kundnytta alternativt åtgärda en 

ekonomi i obalans.” (Budget 2007:19). Citaten antyder närmast att effektiviseringar ska 

genomsyra allt arbete utan närmare reglering och kodningen [JA] känns motiverad.  

 

3.5 Konkurrensutsättning/Upphandling 

1997-2000 finns inga indikatorer på upphandling i enlighet med operationaliseringen och 

kodas därför med [NEJ]. En tydlig politik för inköp och upphandling kan tydas i ett uttalande 

från ekonomikontoret i 2001 års budget, men ingen vidare strategi angavs förutom den nya 

IT-planen. Det är emellertid osäkert om det är ett led för att lägga ut egen verksamhet på 

andra eller avser egna inköp (Budget 2001:61, 77). Kodningen blir därför [NEJ] också 2001. 

      Ekonomikontoret ansåg det vara av vikt att satsa på inköp och upphandling 2002, men 

utan att ange vidare strategi (Budget 2002:77). ”Kommunens uppgift är vidare att upphandla 

utbyggnaden, ägandet och driften av IT-infrastrukturen […] Upphandling förväntas ske under 

2002 och utbyggnad tidigast hösten 2002.” (Budget 2002:52). Kodningen blir därför [NEJ]. 

       En tydlig förändring 2003 är att kommunfullmäktige ålade alla nämnder och styrelser att 

utvärdera hur de skulle påverkas om mer verksamhet lades ut på entreprenad, men att 

”Kommunfullmäktige uttalar att vård, skola och omsorg i första hand ska bedrivas i egen regi 

av kommunen. Vård, skola och omsorg ska inte bedrivas i vinstsyfte.” (Budget 2003:VI) 

Utvecklad entreprenörskap ska enligt Tekniska nämnden innebära starkare målstyrning med 

avseende på uppföljning. Barn-/Utbildningsnämnden såg också faror samtidigt som de ansåg 

att kvaliteten av en sådan utsättning skulle ökas (Budget 2003:onumrerade bilagor Tekniska 

nämnden och Barn-/Utbildningsnämnden). Kultur-/Fritidsnämnden intog dock en mer positiv 

inställning och presenterade teoretiska förslag på sådana områden, t.ex. drift av vissa 

sportanläggningar, även om förslagens konsekvenser inte utretts (Budget 2003:onumrerad 

bilaga Kultur-/Fritidsnämnden). Indikatorerna kodas dock med [NEJ] eftersom det endast 

rörde sig om en teoretisk diskussion. Upphandling av viss gräsklippning skedde emellertid 

2004 (dessa genomfördes dock först 2005, se Budget 2004:30) vilket gör att året får värdet 

[JA]. Därutöver kom det ett program 2004 som kort ska refereras nedan.  

Policy för konkurrensutsättning är ett av kommunens styrdokument för nämnderna där det 

bakomliggande motivet är att dra ekonomiska fördelar. I arbetet jämför kommunen sin 

verksamhet och den kostnad den ianspråktar jämfört med om en annan aktör stod för servicen 

– en slags ”cost-benefit” analys, men motiv om kvalitetsskillnader kan också ligga bakom att 

konkurrensutsättning söks. När beslutet fattats utarbetas ett övergripande handlingsprogram 
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varpå följer själva upphandlingsförfarandet enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Obligatorisk verksamhet är den verksamhet som tar störst resurser i anspråk för kommunen 

och där privat finansiering och drift inte är möjlig, t.ex. kommunal normgivningsrätt, 

myndighetsutövning, egenregiverksamhet såsom grundskola och räddningstjänst och att 

avgöra hur skattemedel anslås och används25. De frivilliga områdena kan däremot 

konkurrensutsättas eller privatiseras helt, t.ex. en simhall. För att säkerställa att kvalitén 

efterlevs även efter en utsättning ställs tydliga krav på förfarandet (Policy för 

konkurrensutsättning 2004:4-9; Christoferson & Öhman 1998:18). Genom att lägga ut 

verksamhet på andra aktörer minskar kommunens investeringsbehov och fokus kan 

koncentreras till dess kärnverksamhet. Konkurrensutsättning kan därför stärka verksamheten. 

Kommunen arbetar också med att vara öppen för att testa privata initiativ inom offentlig 

service, men att undvika att bilda verksamhet som konkurrerar med andra småföretag (Policy 

för konkurrensutsättning 2004:3f, 11-14; Upphandlingspolicy för Örnsköldsviks kommun 

2003:2).  

2005-2007 går det emellertid inte att skönja några tecken på politiska åtgärder för 

upphandling i någon av de dokument som varit under studie i föreliggande uppsats och dessa 

tre år får därför värdet [NEJ].  

 

3.6 Marknadsföring 

1997 och 1998 finns inga tecken avseende marknadsföring och kodas därför med [NEJ]. Det 

första tecknet under mätperioden på marknadsföring är från 2000 då det avsattes 1 Mkr för 

marknadsföring och imageskapande åtgärder (Budget 2000:I). Året innan, alltså 1999, nämns 

marknadsföring visserligen i inledningen, men inte uttryckligen: ”Tillsammans arbetar vi… 

för marknadsföring av Örnsköldsvik inför 2000.” (Budget 1999:I). 1999 antas därför värdet 

[NEJ], men [JA] 2000. 

I 2001 års budgetrapport skriver kommundirektionen att ökad satsning på marknadsföring 

är en strategisk fråga, men ingen vidare åtgärd anges (Budget 2001:59). Att det faktiskt blev 

satsningar vittnar dock kommunens kommentar i 2002 års budget om, där det talas om 2001 

års belastade marknadsföringskonto och kodningen blir följaktligen [JA]. Nästkommande år, 

2002, står det under avsnittet med marknadsföring:  

                                                
25 Detta innebär dock inte att t.ex. friskolor kan förekomma, utan helt enkelt att kommunen inte helt kan 
frånsäga sig utbildningsfrågan eller räddningstjänst. 
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”Förändringar i verksamheten 2002: Webbplats, intranät, Örnblick samt Nolaskogs ligger 

idag inom kommunkansliets budget. Övrig marknadsföring och information inom 

kommundirektionens. Dessa delar bör sammanföras vid den planerade omorganisationen till 

en enhet, informationsenheten.” (Budget 2002:53) Då dessa uttalanden mer ger intryck av att 

gälla för intern information tas de emellertid inte med som explicita uttalanden och kodningen 

blir följaktligen [NEJ]. 

       I 2003 års budget står det att: ”Samhällets behov av och krav på väl utvecklade 

webbplatser växer. Webbarbetet bör därför ges resurser för att kara [sic!] kraven på 

tillgänglighet, informationsrikedom, demokratiutveckling, intern kommunikation och 

organisationsutveckling och webbplatsens funktion som varumärkesbyggare.” Då är det 

märkligt att ramarna för sponsorreklam samtidigt minskas med 80 tkr (se Budget 

2003:onumrerad bilaga Kommunstyrelsen – kommunledningskontoret). Det är högst 

tveksamt om något av dess kan tolkas som tydlig marknadsföringspolitik i enlighet med 

operationaliseringen. Likaså är det tveksamt 2004, 2005, 2006 och 2007 då inga direkta 

strategier förs fram, endast sådana som rör informationsspridning internt och till befintliga 

invånare (se t.ex. Budget 2004:62f). Kodningen avseende 2003-2007 är således sammantaget 

[NEJ], även om det går att läsa följande i 2003 års översiktsplan:  

 

[…] Det är viktigt att Örnsköldsvik blir mer känt och att vår profil förtydligas. 
Det kan t.ex. ske genom marknadsföring av vår levande glesbygd och vårt billiga 
boende. Kommunen bör också stimulera till en debatt om hur vi vill att 
Örnsköldsvik ska uppfattas i omvärlden och vad som i övrigt kan göras för att 
sätta Örnsköldsvik på kartan. (Översiktsplan 2003:25)  

 

3.7 Utbildning 

1997 nämns endast variabeln i förbifart, liksom 1998 (Budget 1997:I och 1998:II) och kodas 

därför med [NEJ]. I 1999 års budgetrapport står det att: ”Mitthögskolan och Umeå universitet 

fortsätter att växa i Örnsköldsvik.” (Budget 1999:I). Detta styrks också tydligt med den 

investeringspost om dryga 50 Mkr som 1999 avsattes för ”Högskolan etapp 2” (Budget 

1999:XIII), vilket gör att det tas som ett tillräckligt kriterium för att få värdet [JA]. 

2000 nämns dock inget som kan kodas i enlighet med operationaliseringen, alltså koden 

[NEJ]. I inledningen till 2001 års budget beskrivs endast utbildningsmöjligheterna, medan en 

tydlig satsning detta år är att stadsbiblioteket ålades göra plats för kurslitteratur och annan 

facklitteratur kopplad till den högre utbildningen. Fler KY-utbildningar startades dessutom 
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(Budget 2001:48, 63) och kodningen blir därför [JA]. ”Umeå universitet fortsätter att växa 

och Mitthögskolan har uttalat att man vill satsa på Örnsköldsvik” (Budget 2002:I) kan 

emellertid inte ses som en strategi för vidareutveckling av den högre utbildningen 2002 utan 

endast som en kommentar. Problemet kring högre utbildning i Örnsköldsvik belyses istället 

genom ”Av de 21 planerade högskoleprogrammen startas ej 3 program denna höst på grund 

av för lågt antal sökande.” (Budget 2002:56). Det framgår emellertid inte om detta avser det 

innevarande året, alltså 2001 då budgeten skrevs, eller budgetår 2002 vilket gör att kodningen 

blir [NEJ].  

    Kommunledningskontoret anger inga vidare åtgärder av vikt 2003. Inte heller 

översiktsplanen framför annat än beskrivningar. Kodningen blir följaktligen [NEJ]:  

 

[…] Kommunens ska verka för en fortsatt satsning på högskoleutbildning i 
Örnsköldsvik från både Mitthögskolan och Umeå universitet. Utbyggnaden skall 
ske på alla nivåer, dvs. grundutbildning, forskarutbildning och forskning, och i 
samverkan med näringslivet och det omkringliggande samhället. Kopplingen till 
ortens verkstadsindustriella tradition och skogsindustrin är viktig. Det är också 
viktigt att utbudet breddas med humanistiska utbildningar, som även kan locka 
kvinnor till studier i Örnsköldsvik. Kommunens mål och inriktning med 
satsningar på den högre utbildningen ska klargöras i ett kommunalt program. 
(Översiktsplan 2003:23)  

 

2004 författades ett program för den högre utbildningen som gäller för perioden 2004-2008. 

Problemet är dock att inga strategier förs fram i dokument även om kommunens avsikt är 

sådan (se Program för högre utbildning 2004:7). Kanske skulle mer information ha getts av de 

årliga handlingsplanerna kopplade till programmet. Några sådana har dock inte funnits på 

nätet eller framförts som viktiga (E-post korrespondens med Marlene Mattsson26).  

Att utbildningsfrågan tas upp behöver emellertid inte innebära att det passar 

operationaliseringen – att säga att det finns ett behov är inte detsamma som utrycklig politik 

(jmf Budget 2005:5). Det går inte heller att ta följande kommentar som strategi 2006: ”En 

barn- och ungdomsvänlig kommun… lägger grunden för en trygg ålderdom. Därför fortsätter 

vi att satsa på en utvecklande skola…” (Budget 2006:3) eftersom operationaliseringen avser 

högre utbildning. Kommunen verkar på det hela taget ha en otydlig strategi för den högre 

utbildningen. I inledningen till 2007 års budget nämns att ”Nya KY och 

                                                
26 I brevet förklarade hon att anledningen till att det bara fanns dokument från 2000-talet på kommunens 
hemsida beror på att de söker hålla sig så uppdaterade som möjligt. Enligt henne var översiktsplanerna och 
ekonomistyrningspolicyn viktigast för den politiska styrningen, vid sidan av budgeterna. Andra 
kommunövergripande dokument av vikt för den aktuella tiden, och av relevans för uppsatsens syfte, är svåra att 
finna. 
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universitetsutbildningar har startat och fler kommer till.” (Budget 2007:1) likaså i de 

nämndspecifika direktiven: ”samt att den högre utbildningens strategiska roll tydliggörs.” 

(Budget 2007:2) Dessa kan dock inte ses som politiska uttalanden och i översiktsplanen 

(2007:14) sker endast en beskrivning av befintliga utbildningsmöjligheter. Det kan mycket 

väl vara så att detta område är något som gärna diskuteras för att det är ”på modet” utan att 

det förs fram riktlinjer. Kommunen nämner själv att: ”Vidare innebär de begränsade, lokala 

utbildningsmöjligheterna sämre tillgång till utbildad arbetskraft för näringslivets och den 

offentliga sektorns behov framför allt vad gäller eftergymnasial utbildning. ” (Översiktsplan 

2007:18) 2004-2007 blir kodningen sammantaget [NEJ]. 

 

3.7.1 Sammanfattning 
Dessa särdrag kodade efter JA eller NEJ enligt operationaliseringen är också införda i 

nedanstående tabell. Analysen av densamma kommer i kapitel 4 (tillväxtanalys), där empirin 

också kopplas samman med de teoretiska utgångspunkterna. 

  
Tabell 5 Samtliga variabler kodade efter år 1997-2007 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Infrastruktur JA NEJ JA NEJ JA JA JA JA JA JA JA 

Näringspolitik JA NEJ JA NEJ JA JA JA NEJ NEJ JA NEJ 

Målstyrning NEJ NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA JA JA 

Effektivisering JA NEJ NEJ NEJ JA JA JA JA JA JA JA 

Konkurrensutsättning/ 

upphandling 

NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ 

Marknadsföring NEJ NEJ NEJ JA JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Utbildning NEJ NEJ JA NEJ JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Ekonomisk tillväxt  6 0 8 8 4 3 6 7 7  

Social tillväxt  5 1 5 -2 4 0 -3 -1 4 0 
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Andra händelser som är viktiga att beakta när denna tabell analyseras, men inte ingår i 

studien, är olika fenomen som inte kan placeras under någon av variablerna men säkerligen 

haft betydelse såsom pågående projekt: 1997 startade CESAM för utvecklad handel 

(www.cesam.nu; Årsredovisning 1997:13); 1998 startades det samverkande projekten Vision 

2008 för fler arbetstillfällen, inflyttningar och ökad handel; 1999 initierades själva byggandet 

av Botniabanan (Årsredovisning 1998:3, 7; Översiktsplan BOTNIABANAN 1999:11); 2000 

höjde kommunen kommunalskatten med 50 öre (Budget 2000:VIII, enligt uppgift i 1999 års 

årsredovisning ska skatten ha höjts med 24 öre även det året, men någon sådan uppgift finns 

inte i budgeten 1999 (s. 4f)) och en ny lag trädde i kraft om ekonomisk hushållning inom 

kommuner (Prop. 1996/97:52); 2005 startade ett nytt samverkande projekt för framtiden 

kallad Världsklass 2015 och den nya shoppinggallerian invigdes med 25 nya butiker 

(www.ornskoldsvik.se, Världsklass 2015; www.ornskoldsvik.se, förnyad galleria); slutligen 

invigdes Swedbank arena 2006 med syfte att tillhandahålla mässhall, konsertlokal och 

framförallt ny och större arena för ishockeyn (Årsredovisning 2006:3).  

Ett annat viktigt poängterande är inget ekonomiskt resultat i faktiska tal, eller i procent, av 

skatteintäkter och statsbidrag är rakt jämförbara mellan åren. Som framgår av tabellen nedan 

kan det faktum att kommunen inte betalat nivåjustering och momsavgift de senaste åren 

samtidigt som de fått tillfälligt sysselsättningsstöd höjt resultatet för ekonomiskt tillväxt av 

orsaker som kommunen själv inte har upphov till. Observera att det inte finns några 

underposter till statsbidragen förevisade 1997. 

 
Tabell 6 Redovisningsposter för skatter och bidrag 
SKATT 19971 19982 19993 20004 20015 20026 20037 20048 20059 200610 200711 

Kommunalskatt X X X X X X X X X X X 

Sjömansskatt X X          

Mellankommunal 

skatteväxling (-) 

X X X X X X X X X X X 

Slutavräkning (-/+)  X X X X X X X X X X 

Thörlingdomen  X          

Övriga skatter   X X X X X X X X  

BIDRAG 19971 19982 19993 20004 20015 20026 20037 20048 20059 200610 200711 

Generella statsbidrag  X X X X X X X    

Inkomstutjämning  X X X X X X X X X X 

Kostnadsutjämning(-)  X X X X X X X X X X 

Nivåjustering (-)  X X X X X X X    

Införandetillägg  X X X X X X X X X  
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Momsavgift (-)  X X X X X      

Återbetalningsgaranti  X          

Särskilt stöd för 

befolkningsminskning 

      X X    

Tillfälligt 

sysselsättningsstöd 

      X X X X X 

LSS-utjämning (-/+)        X  X X 

Regleringsavgift (-)         X X  

Regleringsbidrag           X 

Kommentar: (-) betyder ekonomiskt bortfall, d.v.s. avgifter 

Källor: 1) Årsredovisning 1997:22; 2) Årsredovisning 1998:14; 3) Årsredovisning 1999:10; 

4) Årsredovisning 2000:16; 5) Årsredovisning 2001:17; 6) Årsredovisning 2002:20; 

7) Årsredovisning 2003:20; 8) Årsredovisning 2004:20; 9) Årsredovisning 2005:20; 

10) Årsredovisning 2006:21; 11) Årsredovisning 2007:21 

 

3.8 Intervjusvar 

Många svar under intervjuerna var sådana som kunde förväntas med tanke på 

respondenternas arbetsområde. Av den anledningen är nedanstående inte intervjuerna i sin 

helhet utan återges utifrån ett relevanskriterium. Frågorna i intervjun konstruerades för att ge 

öppna svar, vilket har fördelen att respondenterna inte styrs av detaljerade frågor och att mer 

nyanserade svar kan erhållas. Samtidigt kan öppna svar vara mer svårtolkade och 

svårjämförbara, men argumenten för öppna svar väger här tyngre. Intervjuerna var 

semistrukturerade med en viss dragning åt det strukturerade hållet då 18 fristående frågor 

alltså konstruerades på förhand, men lästes inte upp ordagrant om respondenten nämnt svaret 

tidigare. Därutöver var det öppet för vidare diskussion mellan frågorna, om följdfrågor 

kändes ändamålsenligt. Respondenterna valdes ut på grund av deras befattning, arbetsområde 

och förväntad kunskap inom området, ett s.k. målurval27.  Till en början var frågorna allmänt 

hållna kring tillväxt för att mot slutet bli mer personspecifika (Andersson 1994:73ff, 98; jmf 

Merriam 1994:61).  

 

Respondenter:  

Tom Sundelin, kommunfullmäktiges ordförande (s)  

Lennart Westberg, VD och projektchef Botniabanan AB  

Anders Källström, ordförande Arenabolaget i Örnsköldsvik AB  
                                                
27 Se bilagt brev 
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Elvy Söderström, kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd (s)  

Bengt Westin, kommundirektör Örnsköldsviks kommun 

Lasse Nordström, opinionschef Örnsköldsviks allehanda  

Stig Ömalm, regionchef Handelskammaren Mitt  

Peter Holmqvist, tillväxtchef Örnsköldsviks kommun 

 

1. Vilken/vilka är de största förändringarna inom kommunen de senaste 10 åren? 
”… Botniabanan är en katalysator.” (Lennart Westberg) ”Du har väl också hört talas om Dö-vik? 

… Att mentaliteten förändrats är nog den största förändringen.” (Lasse Nordström) ” Det har blivit 

en enorm framtidstro hos nästan alla. Från att ha känt oss lite klämda så nära Umeå känner vi oss 

istället starka mittemellan Sundsvall och Umeå där folk kan komma hit.” (Peter Holmqvist) ”Det 

är en helt annan framtidstro nu…” (Elvy Söderström) ”Den största förändringen har skett inom 

ägarstrukturen… Handeln har kommit igång också med nya gallerior, butiker och handelsföretag, 

vilket gjort Ö-vik till en mer attraktiv shoppingstad…” (Bengt Westberg) ”En negativ förändring 

är att många utländska ägare tagit över i storföretagen och det kanske är mindre positivt eftersom 

de saknar känsla för kommunal utveckling. Attitydförändringar till företagande hos 

kommunpolitiker och tjänstemän är också en positiv förändring. De är mycket mer företagsvänliga 

nu.” (Stig Ömalm) 

 

Att Botniabanan lyfts fram är inte uppseendeväckande eftersom det är ett mycket stort 

infrastrukturprojekt. Det intressanta är hur inställningen hos folket ändrats. ”Dö-vik” är inte 

längre ett öknamn som används, mer än när invånarna tänker tillbaka på de senaste 

decennierna. En stor förändring är också den som Bengt Westberg och Stig Ömalm tar upp 

med ny ägarstruktur i storföretagen. Många av de företag som betraktats som stommen i 

samhället har tidigare varit familjeföretag som gått vidare till nästa generation. Detta är en 

förändring som kan ha negativa effekter eftersom det inte alls är säkert att utländska ägare 

känner det samhällsansvar som tidigare ägare haft och som själva identifierade sig med 

Örnsköldsvik. Att kommunen blivit en mer attraktiv shoppingstad ser nog många som 

positivt, inte minst ungdomar. Socialdemokratins närmande mot mitten märks också bland 

företagarna. 

 

2. Vad tror du ligger bakom förändringarna i Örnsköldsvik? 
”För Botniabanan är det ju ett politiskt beslut.” I28: Finns det en rädsla att företagen ska flytta sin 

verksamhet utomlands? ”R: Ja det finns en rädsla. För ägarna är företagen här en mycket liten del, 

                                                
28 På sina håll i framställningen av intervjusvaren förekommer bokstäverna I och R. I står för intervjuare och R 
för respondent. 
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men för kommunen har de stor betydelse.” (Stig Ömalm) ”Regeringsbeslutet om Botniabanan som 

är en omvärldens tro på utvecklingen.” (Elvy Söderström) ”Det är samverkan…” (Peter 

Holmqvist) ”Visionsarbetet har haft stor betydelse för att tvätta bort Dö-vik stämpeln. … 

närmandet till Umeå har också haft betydelse.” (Lasse Nordström) ”satsningar får samtidigt inte 

vara konstgjorda andningar.” (Tom Sundelin) ”… nu verkar det som om expansionen börjar avta.” 

(Lennart Westberg)  

 

Politiska beslut, framförallt sådana tagna av regeringen med synergieffekter lyfts fram som 

något av det viktigaste tillsammans med det visionsarbete som initierades 1998. Det är dock 

intressant att kommunfullmäktiges ordförande poängterar vikten av att satsningar inte ska 

göras för satsningarnas skull – de ska leda till något konkret och reellt möjligt också, vilket 

också Svenska Kommunförbundet betonar (1996). Botniabanans VD nämner emellertid också 

en stundande avmattning.  

 

3. Vad är unikt för Örnsköldsvik? 
”Det finns en jävlaranamma här som jag tror är unikt och en tradition av småföretag som växer.” 

(Lasse Nordström) ”… Nolaskogsandan. Man kopplar entreprenörskap till företagens mentalitet 

och hur man anser sig duktig och att man klarar sig själv. Och den har funnits länge. I Ådalen har 

de mer en bruksanda att samhället ska ta hand om en. Entreprenörskap och företagande lyckas väl 

här.” (Stig Ömalm) ”Vi ser till att få saker gjorda om det behövs. Om behovet finns – då agerar 

vi.” (Elvy Söderström) ”Det är samverkan.” (Peter Holmqvist) ”Jag tror att Örnsköldsvik är bra på 

företagsamhet även historiskt sett…” (Lennart Westberg) ”Sen måste man ju nämna sporten… 

Modo-hockey är ju en symbol för Örnsköldsvik… Lite tjurighet och mod som när vi byggde 

arenan [Swedbank Arena]… den ska ju också nämnas.” (Tom Sundelin) ”Det finns en lokal kraft 

här med hockeyspelare som satsar pengar och näringslivet satsar… man måste liksom kliva ut ur 

kostymen och ta sitt ansvar.” (Anders Källström) ”… Örnsköldsvik har satt sig på kartan mycket 

tack vare Modo-hockey… ett krismedvetande där vi arbetar tillsammans.” (Bengt Westberg) 

 

Svaren går att dela in i två delar: Nolaskogsandan med tradition av flit och entreprenörskap 

samt Modo-hockey. Nolaskogsandan lyfts gärna fram i sammanhang när företagande 

diskuteras tillika bygdens utveckling. Modo-hockey är den andra, en stor stolthet i kommunen 

och många värdesätter hela sportgrenen – inte bara A-lagets framgångar. Det är inte ovanligt 

att hockeyn är det som kommunen associeras med, skämtsamt kallas Örnsköldsvik för 

”Foppaland”. 

 

 

 



 
 

52

4. Hur skulle du vilja definiera tillväxt? 
”… förmåga att anpassa sig till förändring… att människan utvecklas och bildar familj. Det funkar 

inte till 100 % idag. Vi har för få hotell. Det är nästan pinsamt när man får hit besökare… Hur ska 

man då kunna locka någon att vilja investera här? Men det är kontroversiellt att bygga ett nytt 

hotell här, både vad gäller placering och utseende… vi vill ha bredd, kontaktnät och utveckla 

regionerna… vi är beroende av alla.” (Tom Sundelin) ”Att människor mår bra och växer själva… 

Där människan växer, växer allt… förändring tar tid… det har blivit en större delaktighet hos 

folket [sedan arbetet med Vision 2008 infördes].” (Elvy Söderström) ”… ett blomstrande 

samhälle.” (Bengt Westberg) ”För mig i lokala och regionala tillväxttermer så är det att våga satsa 

och känna till läget” (Anders Källström) ”… ett renare samhälle, men det går hand i hand med 

övriga parametrar [fler jobb, företag, högre inkomster och välstånd] och att skapa sociala värden 

med god kvalitet inom skola och omsorg. Men dessa går inte att kvantifiera.” (Stig Ömalm) ” Jag 

har läst företagsekonomi och jobbat på bank så det är ju egentligen hårda verbala ord, men man 

ska också må bra… Vi lär oss mycket av Eskilstuna som ju fått Mälarbanan. Vi frågade dem om 

deras erfarenheter och de sa att gör inte som oss utan gör all infrastruktur på en gång under tiden 

Botniabanan byggs och så har vi gjort. Vi knycker mycket idéer från andra.” (Peter Holmqvist)  

 

Svaren till denna fråga är något av det mest fascinerande genom hela intervjun. Tillväxt kan 

de flesta definiera tekniskt med ekonomiska mått, medan de här varvas med mjuka värden 

(även om samtliga respondenter utom Elvy Söderström inledde svaren i ekonomiska termer). 

Det som anses viktig är att människorna mår bra och lever i samspel med naturen.  

 

5. Vilka områden skulle du vilja lyfta fram som betydelsefulla för tillväxt? 
”… floskeln om infrastruktur…” (Tom Sundelin) ”Att staten tar sitt ansvar är avgörande… det är 

ett problem om det är för få [invånare] kvar, det är liksom landsbygdsförbannelsen. ” (Anders 

Källström) ”… mental tillväxt… Det regionala arbetet är också viktigt där vi jobbar tillsammans 

för att stärka denna del av Norrland.” (Bengt Westberg) ”… det är ju så att tillgång på högre 

utbildning också ger forskning och det är betydelsefullt för tillväxt.” (Stig Ömalm) ”… vi har en 

mycket liten tjänstesektor som måste växa. Kommunen har bara ett ben att stå på och vi befinner 

oss i ett kunskapssamhälle. Det är bättre att stå med två ben.” (Lasse Nordström) ”Det märkliga är 

att det är en helhet. Om jag går in till Stig [Ömalm, regionchef för Handelskammaren Mitt] och 

frågar vad vi ska göra för att fortsätta tillväxten så blir det samma svar som om jag går upp till 

politikerna. Många andra pratar om infrastruktur, men det handlar om helheten att alla måste vara 

med. I: Kan man likna det vid ett recept till en kaka som inte fungerar utan alla ingredienser? R: 

Nej, jag skulle mer likna det vid en julfika. Det blir lite torftigt om man bara bjuder på en sort, 

men finns det fem stycken med så…” (Peter Holmqvist) 
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Flera av de klassiska karaktäristiska som allmänt lyfts fram i tillväxtteorier nämns här. Det är 

också intressant att regionindelningen kommer på tal då det är en dagsaktuell debatt. Lasse 

Nordströms illustration av kommunen som en kropp utan två ben är talande för den övervikt 

på industrijobb som kännetecknar näringslivet i Örnsköldsvik, samtidigt som Holmqvists 

jämförelse av julfika och samverkan är mycket illustrerande. 

 

6. I vilken utsträckning kan politiken förändra tillväxten? 
”Kommunpolitikerna kan skapa en plattform för samverkan inom näringslivet. Kommunen här 

upplevs som näringslivsvänlig och kommunen är djupt inblandad i företagandet och det skapar en 

bra förståelse för näringslivets behov.” (Lennart Westberg) ”… Politiska beslut kan både hämma 

och gynna tillväxten.” (Elvy Söderström) ”Om man gör det man ska kan politiken förändra.” 

(Anders Källström) ”… socialdemokratisk majoritet hur länge som helst innebär en risk att den 

blir ett med utvecklingen. Det är viktigt med en opposition som vågar ifrågasätta och opponera. 

Jag får en känsla av att det råder samförstånd och det är både positivt och negativt. Kritiska idéer 

är viktiga…” (Lasse Nordström) ”Tillväxten har inget egenvärde… politiken ser till att balansera 

värden…” (Tom Sundelin) ”Egentligen är det näringslivets kritik som har fått politiken att ändras. 

Det fanns två förbjudna ord här tidigare och det var kund och tillväxt. Kommunen har utbildats 

genom att näringslivet sa att de inte tog sitt ansvar.” (Peter Holmqvist) 

 

Politikens roll för tillväxt är stundtals att vara samverkande, kanske av den anledning att deras 

mandat är att ha ett samhällsansvar. Anders Källströms kommentar kan tolkas på olika sätt. 

Det är möjligt att den ska förstås som Lasse Nordströms svar, men det kan också ligga en 

åsikt om att majoriteten gått ifrån kärnverksamheten inom kommunen och lägger sig i 

näringslivet.  

 

7. Örnsköldsvik har haft en stabil socialdemokratisk majoritet i kommunfullmäktige 

under många år – på vilket sätt, om något, kan det ha påverkat utvecklingen? 
”Det finns inga stora åsiktsskillnader i tillväxtfrågor här oavsett partifärg…” (Bengt Westin) 

”Det har nog bidragit till en god kontinuitet. Vi har ett kommunalråd som är lite personavgörande. 

Elvy är mycket pragmatisk, duktig och uppskattad. Men jag ska villigt erkänna att jag inte är 

socialdemokrat… Få frågor hamnar i långbäck och det är en snabb process från tanke till beslut än 

t.ex. i Umeå eller Sundsvall och det får man nog tillskriva Elvy som är en ”do-er” och politiken.” 

(Stig Ömalm) ”… det är viktigt att alltid förhålla sig som om man vore i minoritet och lyssna på 

andra och bjuda in fler i samtalen. Om man är stöddig kan det nog bli negativa konsekvenser av en 

för lång majoritet, men inte om man är ödmjuk. Jag tror inte att vi uppfattas som stöddiga utan 

som sympatiska – även bland de borgerliga…” (Elvy Söderström) ”… jag ser en nytta i en stark 

opposition… Centerpartiet och Folkpartiet, till en mindre grad Moderaterna, är lite fega och 
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utvecklingsfientliga till att samhället ska vara stimulerande… Örnsköldsvik saknar fungerande 

konkurrens… men socialdemokraterna ser inte hur den svaga människan och vårdens kvalité ska 

kunna garanteras… Vissa saker ger effekt innan man ens har satt igång. Botniabanans effekter tar 

det nog en enorm tid för att märkas i ekonomin, kanske 50-100 års eftersläpning.” (Tom Sundelin) 

”Det negativa det är att makten och förvaltningen flyter ihop. Det bästa är om förvaltningen 

fungerar enligt beställar-utförar-modell. Det skulle behövas ett majoritetsbyte… det ligger liksom i 

sakens natur att politiker ska kunna bytas ut” förr var man ”liksom på väg ut ur det gamla.” 

(Anders Källström) ”Faran är att majoriteten blir ett med samhället. Det är inte bra att vara 

maktfullkomlig… Socialdemokraterna har makten i allt… och ids inte lyssna på kritik eller ta till 

sig förslag på förändring… De drar sig från kärnverksamheten.” (Lasse Nordström) ”… det är 

näringslivet som ska stå för tillväxten… Tillväxten hade inte varit lika lätt med borgerlig 

majoritet. ”(Lennart Westberg) 

 

Denna fråga gav upphov till blandade svar och visar på klara skillnader i uppfattningar. Ena 

hälften menar att det varit positivt med en stabil majoritet då det skapar kontinuitet som 

erfarenhet. Lennart Westberg tror t.ex. inte att tillväxten skulle ha varit lika positiv med en 

borgerlig majoritet. I den andra änden finns dock dem som ser en fara, inte för den befintliga 

majoritetens skull i sig utan för vikten av tydlig opposition och lyhördhet. Det är likväl folket 

som väljer och folket har valt att ge socialdemokraterna fortsatt förtroende. Likheterna mellan 

Källströms och Nordströms svar kan säkerligen förklaras av att de arbetar på samma 

arbetsplats. Källström är i huvudsak VD för Allehanda Media. 

 

8. Hur skiljer sig de politiska partierna åt i Örnsköldsvik när det gäller synen på 

tillväxt? 
”Det är en stor samsyn mellan partierna…” (Elvy Söderström) ”I huvudfrågorna är de överens till 

90 %. I övrigt är det dött.” (Anders Källström) ”Jag tycker inte att de skiljer sig åt i stort.” (Bengt 

Westin) ”Jag tror att de är ganska eniga.” (Lennart Westberg) ”Det råder en god politisk 

koncensus…” (Stig Ömalm) ”Folkpartiet och Moderaterna är mer inriktade på privata initiativ… 

men företag har ingen garanti för långsiktighet.” (Tom Sundelin) ”När jag jämför 

socialdemokraterna här med socialdemokraterna i rikspolitiken så är de väldigt olika.” (Peter 

Holmqvist) 

 

För den med intresse av en livlig debatt kring tillväxt och tydliga åsiktsskillnader mellan 

blocken är svaren säkert inte så intressanta, endast ett svar med ideologisk innebörd framkom. 

Kanske är det denna koncensus som är en del av förklaringen till socialdemokraternas 

ovanligt stabila majoritet. Det finns kanhända ingen uppenbar anledning att byta. Peter 

Holmqvist jämförelse mellan riks och lokalnivå är en intressant iakttagelse.    
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9. Tror du att politikernas uppfattning kring tillväxt skiljer sig från näringslivets? 
”… de har olika uppgifter, men i grund och botten är uppfattningarna lika.” (Stig Ömalm) 

”Företag är kanske mer inriktade på vinst… Vi har väl olika fokus…” (Tom Sundelin) ”Många 

politiker vill göra mer än vad man kan och den bilden stämmer inte överens med hur det är. Man 

ska inte vara med överallt. På kort sikt är det näringslivet som står för tillväxten, men på lång sikt 

så är politiken viktig för frågor som trygghet, infrastruktur och skolor, men på det korta är det 

näringslivet”. (Anders Källström) ”Här i kommunen råder det samsyn, men i rikspolitiken skiljer 

det.” (Peter Holmqvist) 

 

Att tillväxt betyder olika saker är kanske inte sannolikt givet den allmänna definition det har. 

Däremot är det troligt att politiker och företagare utgår från olika värden. Också här hörs 

emellertid röster om att politikerna ska koncentrera sitt arbete på sin kärnverksamhet och 

lämna tillväxten åt andra.  

 

 

10. Är de senaste årens tillväxt en boom som kommer att avta efter hand eller av mer 

bestående natur? 
”Det kommer väl inte fortsätta som nu för hela kommunen på lång sikt…” (Anders Källström) 

”Den går upp och ner med den internationella konjunkturen.” (Lennart Westberg) ”Örnsköldsvik 

är ju väldigt internationellt inriktade och påverkas därför av världskonjunkturen… Örnsköldsvik är 

inte avgörande för världsmarknaden, men världsmarknaden är avgörande för Örnsköldsvik.” (Tom 

Sundelin) ”… Det finns alltid gupp och det kan ta längre tid än vad man tror.” (Elvy Söderström) 

”BAE Systems [Hägglunds] expansion har lett till befolkningsutvecklingen i Örnsköldsvik. Så är 

det frågan om vad som händer med M-real i Husum29. Så länge de finns kvar kommer 

utvecklingen att bestå… Men vi skulle ha behövt statlig hjälp. Den verksamheten har en svag 

utveckling. Offentligt administrativa jobb finns nästan inte här.” (Bengt Westberg) ”Vi måste 

möta dagens problem för fortsatt tillväxt. ” (Peter Holmqvist) ”Mycket hopp står också till 

regionförstoringen och ett närmande till Umeå för att leda till fortsatt utveckling.” (Lasse 

Nordström) ”Det är en boom. … när det gått bra för Kina har vi gått bra, men Kinas tillväxt på 9-

10 % kommer inte att kunna hållas, och det är inte heller önskvärt, då blir det överhettning. Vi 

påverkas indirekt eller direkt av den utvecklingen. Utvecklingen i USA är också avgörande.” (Stig 

Ömalm) 

 

 

                                                
29 M-real är det största privata företaget i kommunen (www.svensktnaringsliv.se). 
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Samtliga respondenter menar att en tillväxt såsom den som varit inte är möjlig att hålla i 

längden. Vi lever i ett globalt samhälle och påverkas av börsras i Asien och räntekriser i 

USA. Ingen utveckling torde kunna gå spikrak, det kommer upp och nedgångar. Istället är det 

trenden som är viktig över tid. 

 

11. Vad skulle du gissa att invånarna i allmänhet skulle svara på föregående fråga? 
”… en del är nog skadeglada… Det finns mycket som arbetar mot en utveckling…” (Tom 

Sundelin) ”En del ser det nog som en boom… Förut var det mer ”dö-vik”… (Lennart Westberg) 

”… kanske skulle de se några orosmoln…” (Elvy Söderström) ”… Det är viktigt att kunna se den 

fysiska utvecklingen.” (Bengt Westberg) 

 

Att veta exakt vad invånarna tycker är självkart ingen lätt sak och det finns alltid pessimister. 

Ett intressant svar erbjuder dock Bengt Westberg med sin uppfattning att det är viktigt för 

folket att se en fysisk utveckling. Här räcker det att gå till sig själv och minnas hur irriterande 

vägarbeten och liknande kan kännas innan det är klart och man ser det som planarkitekten såg 

långt innan.  

 

12. Kan du se områden som skulle behöva förbättras i Örnsköldsvik för att stärka 

tillväxten ytterligare? 
”Ja, vi skulle behöva göra mer inom barnomsorgen… Med vår storlek är det svårt att utveckla en 

väl fungerande kollektivtrafik med en yta stor som Västmanland, men invånare som Nacka 

kommun. Det blir ett moment 22….” (Elvy Söderström) ”Ja, det här med utbildningsfrågor… 

Ibland upplever jag utbildningarna som konstruerade och B-aktiga… Vi skulle behöva få hit mer 

kvalificerad forskning.” (Bengt Westin) ”Flygförbindelserna… vi har haft ett helvete med SAS 

som dragit ner på turer och haft dyra biljetter, men nu har vi ju fått in en ny aktör som rört om i 

grytan [Höga kusten flyg]. På tjänstesidan har många sagt att om det inte förbättras så flyttar vi.” 

(Stig Ömalm) ”Vi måste hitta vårt andra ben… och få större företag ägs lokalt och det gör nog att 

känslan för samhället och staden minskar.” (Lasse Nordström) ”Vi pratar mycket om kreativa 

näringar och att vi har för få branscher för att attrahera många. Egentligen är vi lite avundsjuka på 

Umeå för att de har så många olika branscher.” (Peter Homqvist) ”Det handlar inte om att bara 

göra mer utan man måste göra rätt saker…” (Tom Sundelin) 

 

Denna fråga gav upphov till många olika svar. Sannolikt utgår var och en från sig själv och de 

problem denne själv möter i sitt arbete. Goda flygförbindelser är troligtvis av mycket stor vikt 

för näringslivet, inte bara för egen del då anställda åker på t.ex. tjänsteresa utan också när 

potentiella investerare besöker kommunen. Kommunfullmäktiges ordförande Tom Sundelin 
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fortsatte att poängtera vikten av att inte satsa utan eftertanke och flera poängterade vikten av 

att nyansera näringslivet. 

 

13. Kan du nämna några områden/aspekter som kan hämma tillväxten? 
”Ja, politiker och beslut. Den nationella politikens satsningar i form av infrastruktur påverkar 

kommunens tillväxt och företagens ägarkoncerner flyttar om vi inte är tillräckligt attraktiva… 

vårdnadsbidrag är mycket tillväxthämmande…” (Elvy Söderström) ”… om vi själva blir för nöjda. 

Det gäller att ha självkritik… jag tror att industrin kommer att få det svårare, det finns dem som 

kommer att kunna göra sakerna bättre…” (Bengt Westberg) ”… konjunkturer och klimatet… 

Politiken kan också hämma.” (Lasse Nordström) ”… världskonjunkturen… Sen är det en risk med 

självgodhet bara för att man klarat av en omställning.” (Anders Källström) det är ”också viktigt 

hur Örnsköldsvik hamnar i regionfrågan.” (Tom Sundelin) ”En nedgång i Sverige. BAE och M-

real har aviserat neddragningar och med en multiplikator på tre för varje 100-tal jobb som 

försvinner som försvinner inom BAE så försvinner även 200 övriga jobb så totalt blir det 300 färre 

jobb…” (Stig Ömalm) 

 

Politik och världskonjunkturen lyfts här fram som betydelsefulla. Politiken som hämsko 

grundar sig säkerligen i en för tung byråkrati med långsam administration och 

tillståndsgivning. Världskonjunkturens hot talar för sig själv. Medan Örnsköldsvik inte har 

avgörande effekt på världsmarknaden har världsmarknaden effekt i Örnsköldsvik. Den 

multiplikatoreffekt som Stig Ömalm diskuterar är illustrerande för de negativa effekter 

neddragningar ger i samhällen.  

 

14. Är det önskvärt att öka invånarantalet i kommunen och hur ska det åstadkommas? 
”Ja. Framförallt så behövs det en balans i det som kallas för befolkningspyramiden… Naturen är 

viktig också, men kanske inte hos ungdomarna. Men det har ju byggts en del pubar som riktar sig 

till dem yngre.” (Lennart Westberg) ”Restauranger och en rolig och trevlig stad är en förutsättning 

för befolkningstillväxt… Men jag vet inte om det skulle vara önskvärt med så mycket som 

100 000 invånare, men säg upp till 70 000 är önskvärt. Det kan finnas nackdelar med för stor 

befolkningstillväxt... Det är betydelsefullt att det är få folk som bor här…” (Bengt Westin) 

”Marknadsföring…” (Tom Sundelin) ”Det finns de som säger att det är önskvärt, men det är inget 

självändamål. Det är klart att det är bra med fler invånare, men endast om det finns jobb för dem.” 

(Stig Ömalm) ”Men jobben måste inte komma först utan framtidstron måste finnas så att hjärtat 

vill flytta. Det är inte samma sak som att flytta till Stockholm, utan framtidstron måste finnas.” 

(Anders Källström) ”… i det här fallet kan man säga att storleken har betydelse för skattekraften. 

Varje invånare ger ungefär 35 tkr per person så med tusen fler blir det 35 miljoner mer i 

skattepengar.” (Peter Holmqvist) ”Det är en fråga regionindelningen kan lösa eftersom Umeå har 

en större arbetsmarknad.” (Lasse Nordström) 
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Intressant nog anses inte befolkningsökning som eftersträvansvärt av alla. Det finns ett 

uppenbart hot med inflyttningar utan möjlighet till jobb eftersom dessa då blir en kommunal 

belastning. Att det är en småstad är något som värnas. Samtidigt skänker Anders Källströms 

tro på att hjärtat måste komma före arbete när det gäller bosättning på en mindre ort en 

intressant tanke. 

 

15. Hur skulle du vilja beskriva utbildningsutbudet i Örnsköldsvik och dess relevans för 

att erbjuda rätt kompetens åt kommun och näringsliv? 
”Hantverkare, industriarbetare och verkstadsarbetare står inför en stor generationsväxling… Den 

högre utbildningen är inte relevant… Jag är lite skeptisk till universitet som poppar upp i små 

städer.” (Bengt Westin) ”… det är ingen lösning att göra Ö-vik till en universitetsstad och 

konkurrera med andra.” (Lennart Nordström) ”Vi har det som en medelstor stad ska ha och med 

de pendlingsmöjligheter till Umeå som Botniabanan skapar finns det ingen anledning att ändra… 

En del tror att det skulle vara bra om Ö-vik var en universitetsort, men det finns ingen anledning 

till det för vi har ju Umeå.” (Anders Källström) ”Vad man konstaterat är att intresset för industrin 

minskar, men industrin får skylla sig själva… unga lockas inte… Studievägledning är nog ett 

problem i hela landet. Det händer inget och de är dåliga vägledare.” (Lasse Nordström) ”Vi vill att 

skolsystemet ska inriktas mot näringens behov. Men det är bara en attitydfråga.” (Peter 

Holmqvist) ”Det håller på att bli mer relevant utbildning, men det är inte tillräckligt. Det finns inte 

ett lika stort behov av samhällsvetare, socionomer och ekonomer och det finns redan 

utbildningsplatser för dem i Sundsvall och Umeå. (Stig Ömalm) 

 

Det här är en fråga utan givna svar. Samtidigt som utbildningen inte alltid upplevs som 

relevant och modern finns en känsla av skepsis mot planer på att göra Örnsköldsvik till en 

universitetsstad eller mer fokuserad på högre utbildning. Respondenterna visar en stark tilltro 

till redan befintliga lärosäten i framför allt Umeå och Sundsvall.  

 

16. Känner du ett personligt ansvar för tillväxt och utveckling? 
”Ja det är lite mitt mandat inom handelskammaren… Vi står inför ett generationsskifte och insikter 

i ledarskap saknas… Vi måste skapa affärer mellan regioner och samarbeta med Umeå.” (Stig 

Ömalm) ”I: I vilken av dina roller känner du mest ansvar? [respondenten är ordförande i 

arenabolaget, men också ordförande för Modo-hockey och VD för Allehanda media] R: Modo-

hockey – både för hur det utvecklats tidigare och hur det ser ut nu i framtiden.” (Anders 

Källström) ”Ja tänk att få vara med och skapa en stad som mina barn och barnbarn kan prata om. 

Tänk om alla kunde få ha det här jobbet…” (Peter Holmqvist) ”Som lagledare måste man arbeta 

hela tiden för att få det bättre och skapa förutsättningar. Jag brukar säga att jag tror på Ö-vik – om 
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inte jag gör det, vem ska då göra det? Och den senaste utvecklingen har lett till bevis!” (Elvy 

Söderström) 

 

Samtliga respondenter uppger att de känner ansvar på ett eller annat sätt för den utveckling 

kommunen tar. Ett intressant svar erbjuder Anders Källströms om alla roller han representerar 

beaktas och Peter Holmqvists och Elvy Söderströms svar visar ett tydligt engagemang för 

Örnsköldsviks framtid. 

 

17. På vilka sätt skulle du säga att området som du är verksam i bidrar till en positiv 

tillväxt och positiv utveckling i kommunen? 
”… vi kan hjälpa till att sluta kontakter.” (Elvy Söderström) ”Demokrati och dialogförande, att 

skapa underlag för bra beslut.” (Tom Sundelin)”Botniabanan kommer att skära kusten och skapa 

möjligheter att arbetspendla så det blir mer blandat… Vi dras mer norrut i samarbetet för det har 

en annan struktur och därav kan vi komplettera Umeå. Sundsvall är som Örnsköldsvik fast 

dubbelt så stort så det blir mer konkurrens.” (Lennart Westberg) ”Media kan hjälpa till och peka 

ut problemen, lyfta frågor och kritiskt granska makten.” (Lasse Nordström)  

 

Många av respondenterna har en väldig klar uppfattning om deras arbetsområdes del i en 

positiv utveckling av kommunen, men med olika fokus och uppdrag. Eftersom tillväxtchefen 

har som huvudsaklig uppgift att verka för ökad tillväxt har hans svar inte beaktats här. 

 

18. Är du förvånad över att du blev kontaktad angående en intervju kring just tillväxt? 

Ingen respondent var förvånad utan såg det snarare som positivt att få bli intervjuad. En del 

hade blivit kontaktade vid tidigare tillfällen angående liknande intervjuer som föreliggande.  

 

Efter fem av intervjuerna fortsatte samtalet efter att intervjun avslutats både för att 

intervjuaren själv ställde spontana frågor som inte planerats i förväg och som gav intressanta 

och användbara svar, men också för att respondenterna hade tillägg som de inte kommit på 

tidigare. Följande framkom: ”vi har nu pratat om vad som har hänt, men om vi blickar tio år 

framåt måste vi bli mycket mer toleranta mot homosexuella, i alla fall gamla tanter och 

gubbar och kyrkan.” (Elvy Söderström) Svaret som kommunstyrelsens ordförande gav visar 

på en långsiktighet vad gäller planering och problem som måste lösas för den sociala 

tillväxten.  
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”En annan stor förändring är utelivet och pubar som det knappt fanns något av förut…” 

(Bengt Westin) Denna förändring är säkerligen av stor vikt för att få ungdomar att vilja stanna 

kvar eller flytta dit. Också fritiden måste fyllas med innehåll.  

”I: Är det bra att ni [Handelskammaren Mitt] sitter på samma avdelning med kommunen? 

R: Vi är tre näringslivsorganisationer som samsas i samma avdelning som kommunens 

tillväxtavdelning. Vi tar också en del uppdrag från kommunen. Det fungerar bra och vi jobbar 

ju för samma sak… Vi blev inbjudna och det funkar bra. I: Delar ni personalrum? R: Ja och 

övriga lokaler…” (Stig Ömalm) Frågan ställdes av intervjuaren då den mer är en intressant 

observation och inte direkt rör uppsatsen i fråga. Kanske kan det ha oanade effekter att dela 

lokaler. De arbetar trots allt mot samma sak.  

Slutligen ska det nämnas att Tom Sundelin ser det som en styrka i det politiska arbetet att 

han arbetar inom den privata sektorn till vardags då han anser att näringslivet saknar relevant 

representation inom politiken.  

Peter Holmqvist tillägg kom innan intervjun, där följande är värt att lyfta fram: ”Vi 

skapade Vision 2008 utifrån fyra punkter: 1) alla människor som ska vara med ska vara bara 

Peter eller Kristina – inte fackligt företrädda, politiker eller företagare.” Valet av att bara ta 

med den första punkten av fyra ligger i det intresseväckande att låta alla vara med som 

privatpersoner och inte i sina roller, kanske kan det ge upphov till frågor som annars inte 

skulle ha kommit upp till ytan.  
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4 Tillväxtanalys 
Undersökningen av de sju oberoende variablernas påverkan på ekonomisk och social tillväxt 

ger sammantaget ett mycket splittrat resultat. Mest satsningar har det gjorts inom områdena 

infrastruktur och effektivisering. Dessa följs av målstyrning och näringspolitik för att i 

”botten” finna utbildning, marknadsföring och konkurrensutsättning/upphandling. 

Infrastruktursatsningar och näringslivssatsningar har emellertid följts av både stigande och 

sjunkande ekonomisk och social tillväxt. Att upphandlingar hamnat i botten är inte så oväntat 

med tanke på att Örnsköldsvik styrts av en stabil socialdemokratisk majoritet mycket länge 

och socialdemokrater i allmänhet är mer försiktiga till privata aktörer inom offentlig service. 

Så här svarade t.ex. kommunfullmäktiges ordförande Tom Sundelin under intervjun: 

”Politiken ser till att balansera värden… Centerpartiet och Folkpartiet, till en mindre grad 

Moderaterna, är lite fega och utvecklingsfientliga till att samhället ska vara stimulerande… 

men socialdemokraterna ser inte hur den svaga människan och vårdens kvalité ska kunna 

garanteras…” (Tom Sundelin) 

Det går emellertid inte att se något tydligt mönster i en förändring över tid inom 

variablerna utan passivitet följs av aktivitet och vice versa även om 1999 års botten kanske till 

viss del förklaras av den genomgående passiviteten på samtliga områden 1998. Utbildning, 

marknadsföring och konkurrensutsättning/upphandling har dessutom varit i princip 

frånvarande trots den betydelse som åläggs dessa (se t.ex. Gemmel 1998 för utbildningens 

betydelse) – ändå har den ekonomiska tillväxten stärkts. Mest politiska uttalanden kring 

variablerna gjordes 2001 och minst 1998.  

Det är svårt att säga när de politiska åtgärderna gav, eller kommer att ge, effekt. Som 

Sundelin sa: ”Vissa saker ger effekt innan man ens har satt igång. Botniabanans effekter tar 

det nog en enorm tid för att märkas i ekonomin, kanske 50-100 års eftersläpning.”  Hur ska vi 

då avgöra vilken åtgärd som gav effekt ett specifikt år - om det dessutom är svårt att skilja 

tillväxtbefrämjande politik inom kommuner från statlig politik i övrigt, som Svenska 

kommunförbundet sagt (1996:34-37, 43, 50)?  

Många kommentarer från respondenterna rörde sig i Anderssons och Strömquists och 

Anderssons och Anderssons termer om utbyggd infrastruktur under intervjuerna, t.ex. att det 

arbetas för att skapa ett regionalt kluster (Budget 2004:61). Lennart Westberg nämnde också 

att ”Botniabanan är en katalysator”. Så här i efterhand är det naturligtvis svårt att veta om 

svaret kom av personlig övertygelse eller för att ett sådant svar förväntades. Botniabanan är 

de facto ett skolboksexempel på en infrastruktursatsning vars syfte, förutom de uppenbara 
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med bättre kommunikationsmöjligheter, är att sprida ringar på vattnet. Den samverkan som 

återkommande poängteras i både intervjuer och kommunala dokument är också belysande för 

den ”post-moderna utvecklingen av den kommunala planeringen” som Christoferson och 

Öhman talar om i sin forskning (1998:37, 40f, 56, 58, 125f). 

Vad som i sin tur ligger bakom den stärkta framtidstron är nog en blandning av alla de 

andra förbättringarna som lyfts fram. Identiteten kanske hämtar kraft ur fysisk upprustning av 

samhället. För ett samhälle som mått väl torde en stagnation föra med sig dolda krav på 

anpassning till en ny tid. Med det ”nya” Örnsköldsvik behöver inte invånarna anpassas, med 

den negativa associationen ordet har, utan bara utvecklas med staden i en positiv riktning. Det 

är därför intressant att så många respondenter indirekt eller direkt nämner Nolsaskogsandan 

som något unikt, eftersom sociala traditioner anses stärka befolkningen och bidra till tillväxt. 

Som Putnam (1993) har visat är socialt kapital viktigt för ekonomiskt välstånd. Invånarna 

vägrade acceptera situationen och tog med gemensamma krafter tag i visionsarbeten och 

andra projekt. Genom intervjuerna märktes dock en farhåga i att det positiva snart ska ta slut. 

Det är talande för hur nyktert de ser på tillväxt. Konjunktursvängningar är påfrestande.  

Befolkningsunderlaget är nog den största hämskon för tillväxt. Mången verksamhet 

kräver ett visst underlag för att fungera, samtidigt som verksamheterna själva krävs för att nå 

ett underlag. Jag tänker närmast på en fungerande kollektivtrafik och etablering av högre 

utbildning. Kollektivtrafiken är en del av infrastrukturen och är det på någon punkt samtliga 

tillväxtteoretiker är överens så är det kring vikten av goda kommunikationsmöjligheter. 

Utbildning lyfts stundtals också fram som infrastruktur, men det är ingen aspekt som fungerar 

som länk i ett kommunikationsnät om än i kunskapssammanhang. En känsla av 

oföretagsamhet vilar dock över den högre utbildningen. Tillförsikten är mycket stor till 

kringliggande lärosäten. Självklart kan inte alla kommuner vara universitetsstäder, men det 

finns en risk. Umeå universitet kommer måhända inte alltid att satsa vidare i Örnsköldsvik. 

En eventuellt ny regionindelning kan emellertid vara en lösning på många problem.  

Vad som är ett högst intressant resultat är skillnaden mellan ekonomisk och social tillväxt. 

Flera av de år med mycket hög ekonomisk tillväxt har gått hand i hand med mycket låg social 

tillväxt. Det är tydligt hur dessa variabler inte följs åt och frågan är vad det kan bero på (se 

figur nedan). 
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Figur 6 Ekonomisk och social tillväxt enligt index 
 (se indexuträkning för källor) 
  

En tänkbar förklaring är att det beror på den eftersläpning som åtgärder för tillväxt ger 

och att olika variabler har olika lång förskjutning. En annan, precis som de som lyfter ett 

varningens finger mot tillväxtteorier hävdar, är att åtgärderna endast ger positiv effekt på 

ekonomin, men den motsatta på befolkningen. Det är synd om tillväxt ger sådana effekter 

som inte kommer den stora massan till gagn. Det är en god uppgift att fundera över hur 

tillväxten fördelas hos folket. Vem gynnas av tillväxten? De som redan har eller de som 

behöver? Som Sundelin sa under intervjun är inte tillväxt ett självändamål utan ett medel för 

ett bättre liv. En väl avvägd fördelningspolitik krävs för att tillväxten ska tillgodose alla. Det 

är inte omöjligt att makt över dagordningen kan bidra till en ojämn fördelning såsom ett av de 

kritiska argumenten mot tillväxtteorier hävdar (Taylor i Felsenstein & Taylor eds. 2001:22f; 

SOU 1991:82 s. 66).  

En tredje tolkning, som mer är på ett siande plan, är att effekterna på sikt kommer att 

jämnas ut. Kanske social tillväxt i sin tur är en funktion av ekonomisk tillväxt. Som synes är 

det ett stort problem inom tillväxtforskning att klargöra vad som påverkar vad och när. Det är 

också svårt att särskilja pågående projekt och andra stimulanser från variablerna som 

studerats eftersom de pågått under tid och/eller inte avsett politiskt arbete såsom invigningen 

av en shoppinggalleria. Som mobiliserare har de haft stor effekt, vilket flera av 

respondenterna vittnar om.  

En viktig sak att komma ihåg är ehuru att dessa tolkningar är resultatet av endast två 

metoder, operationaliserad på ett sätt. Index kan räknas ut med andra förfaringssätt, 
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variablerna kan definieras annorlunda eller ersättas av helt eller delvis andra. Samtliga 

oberoende variabler i studien är interna, alltså sådana som kommunen själv kan styra över. 

Indikatorerna som uppsatsens index är byggda skulle i sig kunna vara för osammanhängande. 

Det som ligger närmast till hands är att anta att enbart det ekonomiska resultatet som 

påverkad variabel hade gett en mer korrekt bild av förändringen. Samtidigt säger det sunda 

förnuftet att tillväxt inom ett område som servar välfärden också måste kunna anta mjuka 

värden. Det gör denna eftertanke mindre trovärdig. Med de metoder som använts ges 

emellertid inget klart svar utom att ekonomisk och social tillväxt inte följs åt.  

Kanske ligger skillnaden i förklaringspotential av teori i dikotomin mellan kommunen 

definierad som en juridisk eller social institution (SOU 1996:169 s. 120-123). Det handlar om 

välfärd åt folket och att studera distributionsmönster genom att inte bara ställa frågor om hur 

stor tillväxten är utan också hur den fördelas. Om detta resonemang också förs samman med 

Olssons (1995) forskning kring kommunal näringspolitik i Sverige visas det att det också i 

detta sammanhang är av mycket stor vikt med en stark identitet. Många av respondenterna i 

intervjuerna var själva inne på mer mjuka värden kring tillväxt: ”… förmåga att anpassa sig 

till förändring… att människan utvecklas och bildar familj. (Tom Sundelin) ”Att människor 

mår bra och växer själva… Där människan växer, växer allt… (Elvy Söderström) ”… ett 

blomstrande samhälle.” (Bengt Westberg) ”Många andra pratar om infrastruktur, men det 

handlar om helheten att alla måste vara med. (Peter Holmqvist) 

Det är högst tänkbart att en yttre stimulans som infrastruktursatsningar såsom 

Botniabanan behövs initialt. Sådana förändringar måste dock förvaltas för att med kraft vända 

ett helt samhälle. Källström menade att hjärtat måste komma före arbetstillfällen i en småstad 

och Westberg talade om mental tillväxt. Den kraft, mod och tillit både gentemot sig själv, och 

andra, som krävs för utveckling måste komma inifrån. Som en alternativ modell för lokal 

tillväxt både på ett ekonomiskt och socialt plan, skulle därför vägen till ”den heliga graal” 

kunna se ut som följande: 
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Figur 8 Modell för lokal tillväxt efter analys 

 

Föreställ er att den vänstra kvadraten är en man och den högra en kvinna. De båda måste i 

någon form sammanföras för att skapa ett biologiskt barn (tillväxt) vare sig det är på naturlig 

eller konstgjord väg.

Yttre stimulans, t.ex. 
infrastruktursatsning 

Lokal kraft med stark 
tillit mellan invånarna 

  

Tillväxt
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5 Avslutande diskussion 

Av förekommande anledning är svaret på fråga ett att förklaringen till tillväxten i mycket 

ringa utsträckning står att finna inom ekonomiska teorier: i vilken uträckning kan ekonomiska 

teorier förklara både ekonomisk och social tillväxt i Örnsköldsviks kommun? Att ingen av de 

undersökta variablerna visar sig ha direkt effekt på ekonomisk och social tillväxt stärker 

sannolikheten för de antaganden som går mot de mer ekonomiskt inriktade teorierna. Om de 

ekonomiska antagandena varit av betydelse för både den ekonomiska och sociala tillväxten 

borde det mer entydigt visats låg aktivitet i början av mätperioden för att sedan vända till de 

åtgärder som teorin stipulerar som betydelsefulla. Infrastruktur, näringsliv och 

effektiviseringar skulle exempelvis ha visats ett mer enhetligt resultat på de beroende 

variablerna än att variera från år till år. Istället torde effektiviseringarna haft en negativ effekt, 

särskilt på den sociala tillväxten. Av den anledningen är det svårt att se korrektheten i 

infrastruktur som en nödvändig förutsättning och att tillväxt med en frånvaro eller undermålig 

sådan är fruktlös såsom t.ex. Landabaso (i Bakken et. al 2000:73-75) och Andersson och 

Strömquist (1988) hävdar.  

 

Trots att storleken på arbetsmarknaden och produktionskostnader helt klart har 
en avgörande roll för var tillväxt och utveckling sker, finns det orter, städer och 
regioner i Sverige och Europa som snarlikt humlan inte vet om att den saknar 
flygförmåga – och därför ändå flyger. Städer eller bygder utanför 
storstadsområdena som saknar de rätta förutsättningarna, men som ändå går hur 
bra som helst. Om de kan, måste det väl vara något annat som också spelar 
roll? (Sveriges kommuner och landsting 2005:11, min kursivering). 

 

 

Följs utvecklingen över tid ser vi en viss tendens till att starkare fokus på hårda, ekonomiska, 

åtgärder följts av ett stigande resultat. Framför allt om mängden handlingar beaktas. Nu 

ingick emellertid inte mängden som måttstock i operationaliseringen, men förtjänar ändå att 

kommenteras då det märks en klar förflyttning av fokus i budgeterna på mer traditionellt 

borgerlig värden och ord som kund och upphandling istället för det traditionella skola, vård 

och omsorg. Intressant nog nämnde också tillväxtchefen orden tillväxt och kund som 

förbjudna ord i kommunala sammanhang under intervjun. 

Fråga två gjorde istället anspråk på huruvida förklaringen till tillväxten ligger internt med 

avseende på politiskt arbete och gynnsamt näringslivsklimat, eller externt i statliga insatser? 

Sannolikheten att det är statliga insatser som haft allra störst betydelse för att vända den 

neråtgående trenden är mycket stor. Botniabanan är som sagt ett statligt infrastrukturprojekt 
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som fungerat mycket stimulerande på företagande, framtidstro och fysisk förvandling. Det är 

svårt att föreställa sig så positiva budgetresultat som kommunen haft de senaste åren utan 

denna vitamininjektion även om den långt ifrån kan förklara skillnaden ensam. Svaret på 

fråga två blir därför att förklaringen troligen står att finna i utanför liggande åtgärder 

tillsammans med att vi haft en högkonjunktur i Sverige och världen. Det politiska arbetet har 

varit av betydelse, men kanske inte i den utsträckning som förväntades. Som Elvy Söderström 

sa under intervjun kan politiska beslut både hjälpa och hämma. Det är emellertid mycket svårt 

att avgöra om tillväxten kommit som ett resultat av företagandet eller om det är företagandet 

som lett till tillväxten. Dessutom finns inte företagande med i uppsatsen som en variabel utan 

studeras mest genom näringspolitiken. 

Den sista frågan, som inte studerats metodiskt, var om de åtgärder som ligger bakom 

tillväxten kan generaliseras till fler kommuner och således formuleras som lärdomar. 

Haparanda och Gnosjö visar att Örnsköldsvik inte är ett unikt fall vad gäller att resa sig, även 

om dessa inte ingått i studien utan endast nämnts indirekt. Gnosjö ligger t.o.m. före 

Örnsköldsvik i Svenskt näringslivs senaste rankinglista över företagsklimat (se 

www.svensktnaringsliv.se). Det troliga är dock, om både uppsatsens resultat och den tidigare 

forskningen sammankopplas, att lärdomar från Örnsköldsvik inte är tillämpbar på alla typer 

av kommuner. Sveriges kommuner finns i så många varianter och det är svårt att föreställa sig 

stark gemenskap och förtroende människor emellan i Täby likaväl som det är svårt att 

föreställa sig Täbys pendlingsmönster till arbete och rekreation i Östersund. Storlek och 

avstånd sätter helt enkelt sina begränsningar.  

Finns det något för andra kommuner att lära av detta? Skulle andra kommuner visa ett 

liknande resultat? Svaret är troligtvis både ja och nej. Ja för att statliga åtgärder inte är ett 

fåtals privilegium, nej för att det inte går att planera ekonomin på sikt efter statliga åtgärder. 

Två utomstående åtgärder skedde 1999-2000 som med nästan all säkerhet haft sin del i 

förändringen. 1999 togs det första spadtaget för Botniabanan som är ett statligt projekt även 

om de berörda kommunerna är med och finansierar till viss del. Ingen av respondenterna i 

intervjun lät detta vara onämnt eller dess synergieffekter. 2000 infördes den nya lagen om 

ekonomisk hushållning, vilken säger att kommunala underskott ska vara återbetalda inom två 

år. Vad alla kan göra är däremot att skapa en så gynnsam grund som möjligt. Det skulle t.ex. 

vara intressant att höra vad Putnam har för åsikter om kommunens och näringslivets nära 

samarbete och att de delar avdelning rent fysiskt i vissa frågor. Detta om något borde öka 

tilliten mellan två sektorer som annars kan ha en avig inställning till varandra.  
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Det är naturligtvis svårt att säga något bestämt om vad föreliggande uppsats får för 

genomslag, men uppsatsens resultat borde vara av vikt, inte bara för andra forskare utan 

också för utredare inom kommuner och andra intresserade av lokal tillväxt. Vem som får vad, 

d.v.s. hur tillväxten fördelas måste uppmärksammas ännu mera. Tillväxt är inget 

självändamål och den sociala tillväxten måste finnas med som en variabel. Om den inte gör 

det, kan tillväxt liknas vid att öka på Joakim von Ankas kassaberg, eller Ebenezer Scrooges i 

Dickens ”En Julsaga”, om den liknelsen är mer passande. Vad ska vi då med tillväxt till? Som 

Tom Sundelin sa under intervjun har inte tillväxt något egenvärde.  

Någon har sagt att Örnsköldsvik är en helt annan stad idag eller att det nu först är en stad 

över huvud taget. 

 

5.1 Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet ger upphov till tre vägar att fortsätta denna forskning på. Den första är att ta 

avstamp i likheterna mellan Gnosjö och Örnsköldsvik. Gnosjöandan och Nolaskogsandan 

används som beskrivning av den lokala kraft som finns i de båda samhällena. En genomgång 

visar att kommunerna starkt påminner om varandra under hela 1900-talet där en viktig 

ingrediens är den homogena befolkningen. Homogen befolkning, tillsammans med att 

företagen styrts och startats av personer från bygden som familjeföretag, har gjort att de flesta 

burit på samma identitet. Gnosjös invånare beskrivs ofta som lojala mot sin arbetsplats precis 

som Örnsköldsviksborna ofta framställs. Därutöver anses de vara driftiga och fulla av 

framtidstro. Intressant nog har också de båda kommunerna haft en låg facklig aktivitet under 

1900-talet, kanske för det sociala engagemang företagsledarna visat. Birgitta Wendeberg 

söker förklaringen till detta i den starka traditionen av att vara frireligiös i Gnosjö och dess 

tradition att inte rösta socialdemokratiskt. Det är möjligt att samma orsak ligger till grund i 

Örnsköldsvik – kommunen har nämligen även binamnet ”Lilla Jerusalem”. Det skulle därför 

vara intressant att i en komparativ forskning utveckla ämnet i anknytning till Gnosjö. 

Den andra vägen, som till viss del påminner om den första, är att istället göra en 

jämförelse mot Eskilstuna. Tillväxtchefen i Örnsköldsvik, Peter Holmqvist, sa själv att 

kommunen gärna lär av och jämför sig med Eskilstuna eftersom de sen en tid har 

Mälarbanan. Som utgångspunkt i dessa båda tänkta fall står en generalisering av resultatet: 

skiljer sig den ekonomiska och sociala tillväxten åt i flera kommuner? Är socialt kapital en 

starkare kraft bakom tillväxt? En viktig del av den forskningen skulle också vara att utveckla 
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en mer exakt metod för att lösa problemen med effektfördröjning när det gäller tillväxt och 

åtgärder för att stimulera den. Häri finns det en stor potential att bidra med forskning av vikt. 

Dessa båda hypotetiska frågor leder oss till sist in på den tredje och kanske mest 

tänkvärda vägen att fortsättningsvis följa vad gäller kvalitativa överväganden; nämligen att 

söka den lokala kraften genom representativa intervjuer av ett större urval invånarna. Detta 

kräver emellertid stor tillgång på resurser, både vad gäller tid och pengar och en teoretisk 

genomgång av den litteratur som berör socialt kapital och identitet.  
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Hej 
 
Jag skriver för närvarande en magisteruppsats i statsvetenskap vid Södertörns högskola där 
ämnet är de senaste årens tillväxt i Örnsköldsviks kommun. Jag är i detta sammanhang 
beroende av intervjuer med personer som har stor kännedom om olika nyckelfaktorer bakom 
denna utveckling. Därför skriver jag till dig med en förfrågan om du vill ställa upp som 
respondent i en intervju kring utvecklingen i kommunen. Intervjun kommer att ingå som 
källmaterial i min studie, som har till syfte dels att kartlägga de faktorer som varit 
betydelsefulla för både den ekonomiska och sociala tillväxten i kommunen, dels att bidra till 
teoriutveckling i ämnet. 
  
Att just du ombeds ställa upp beror på att urvalet av respondenter gjorts efter position, 
arbetsområde, kunskap i ämnet samt min förförståelse av vilka variabler som kan tänkas ha 
betydelse för fallet. 
  
Intervjun beräknas ta mellan 30  och 60 minuter beroende på hur samtalet utvecklas - 
frågorna är visserligen strukturerade på förhand i grova drag, men det finns stort utrymme för 
öppna svar och följdfrågor under intervjun. Med hänsyn till ditt arbete ger jag inga förslag på 
möjligt datum och tid för intervjun, bortsett från att den måste vara genomförd före mitten av 
april. Intervjun kan ske i lämplig lokal på eller nära din arbetsplats eller i undantagsfall via 
telefon.  
  
Om du inte kan medverka ber jag dig att antingen ringa 08-# alternativt 073-#, eller skicka e-
post till kristina01.hansson@student.sh.se. I annat fall kommer jag att kontakta dig per telefon 
under den närmsta veckan för att förhoppningsvis kunna boka en tid för intervju. 
  
  
Med vänlig hälsning 
  
  
 
 
Kristina Hansson, magisterstuderande statsvetare, Södertörns Högskola 
Telefon: se ovan  
  
Handledare: 
Elfar Loftsson, professor i statsvetenskap, Södertörns Högskola 
Telefon: 08-608 42 04 
 


