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Sammanfattning 

 

Nykvarns kommun är en av de minsta samt en av de yngsta kommunerna i Sverige.  

Denna uppsats handlar om hur kommunen bildades och hur dess invånare, småföretagare och 

vissa ansvariga inom förvaltningen ser på kommunen idag. De resultat vi har fått fram visar 

på att invånarna överlag har en positiv inställning till deras samhälle. De uttrycker emellertid 

en viss skepticism gentemot hur utvecklandet av kommunen ser ut i dagsläget. Bland 

småföretagarna skiljer sig åsikterna vitt om förvaltningen och om hur deras verksamhet 

behandlas. En företagare uttrycker ett stort missnöje över kontakten med förvaltningen, 

medan en annan inte har några negativa synpunkter om det alls.  

Frågan om Nykvarns kommun finns där för den lilla individen är något som vår undersökning 

talar emot. 

 

Sökord: Nykvarn, kommun, tillit, misstro, invånare, företagare. 

 

Abstract 

 

Municipality of Nykvarn is one of the smallest and youngest municipalities in Sweden. This 

paper is about how the municipality came to be. It also brings up the opinions of the 

inhabitants, the local business owners and certain responsible parties within the 

administration. Amongst the inhabitants the results of this study shows an overall positive 

attitude about the community they live in. However, they express a certain amount of 

skepticism towards how the development of the municipality is unfolding. Amongst the local 

business owners the opinions about the administration and about how they are being treated 

by the administration vary a great deal. One of the owners verbalizes a great deal of 

discontent over their contact with the administration offices. Another has no negative opinions 

at all about their interactions. 

The question about whether or not the municipality of Nykvarn exists for the “little person” is 

something that our study states against. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning  

 

Nykvarns kommun ligger ca 45 minuter söder om Stockholm. Fram till för tio år sedan så var 

Nykvarn en kommundel som tillhörde Södertälje kommun. Vi vill i denna studie undersöka 

om invånarna och de med egna företag i Nykvarns kommun känner sig delaktiga i 

kommunens framväxt under de tio år som gått sedan de blev egen kommun. Vi har intervjuat 

tre personer som på ett eller annat sätt varit involverade i arbetet med kommunen under dessa 

år samt två företagare som varit med sedan innan uppbrottet från Södertälje kommun. Vi har 

även intervjuat fyra privatpersoner som bott i Nykvarn i mer än 15 år. 

 

Undersökningens resultat visar på att privatpersonerna inte känner sig delaktiga i vad som 

sker i kommunen. De anser att kommun växer för fort och att det byggs och rivs i en alldeles 

för snabb takt. Det finns känslor hos de vi intervjuat som påvisar att den lilla genuina 

kommunen som de älskar är på väg att försvinna, och att Nykvarns själ är på väg att gå 

förlorad.  
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1. Introduktion 

 

Nykvarn är en av Sveriges minsta kommuner och är den minsta i Stockholms län. 2014 

markerade deras femtonårsjubileum sedan de bröt sig loss från att vara en kommundel 

tillhörande Södertälje kommun. En av de ursprungliga anledningarna till att man började 

sträva mot att bli en självständig kommun handlade om möjligheterna kring det egna 

företagandet i Nykvarn. Det ansågs inte finnas tillräckligt stora utvecklingsmöjligheter för de 

befintliga företagen som verkade i Nykvarn, eller för företag som skulle kunde intresseras att 

flytta sin verksamhet till orten. De ansåg även att det inte existerade någon gynnsam miljö för 

att starta upp nya företag. En annan fråga som också var viktig för initiativtagarna handlade 

om kommundelens ekonomi. Då Nykvarn tillhörde Södertälje kommun upplevde 

initiativtagarna att kommundelen blev mer än ofta förbisedd när det gällde fördelningen av 

resurser inom kommunen. 

 

Den 25 maj 1997 genomfördes en folkomröstning bland Nykvarnsborna gällande bildandet av 

en egen kommun. Denna fick då en positiv utgång och den 1 januari 1999 markeras som 

Nykvarns kommuns födelsedag. De senaste åren har den lilla kommunen haft en ständigt 

ökande tillväxt i population och nybyggnation och har även lyckats erhålla sig ett antal 

prestigefulla priser både inom Stockholms län och på nationell nivå. 

 

 

Kommunen bildades: 1 januari 1999 

Antal invånare: 9 703  

Areal: 172 km
2 

Total skatt: 32,05 kr/100 kr 

 

2010: Årets seniorvänligaste kommun i  

           Stockholms län  

2013: Pris för Stockholms läns bästa skola 

2014: Pris för bästa tillväxt i Stockholms län 

 

( nykvarn.se/2014) 
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När man ser på Nykvarn enbart utifrån den här sortens fakta så kan man inte mycket annat än 

att bli imponerad av vad de lyckats åstadkomma på en relativt kort tid.  

Det är enkelt att få tillgång till den här sortens information på ett flertal sätt, det som vi 

reagerade på var att det inte alls var lika simpelt att få veta någonting om hur upplevelsen av 

kommunen ser ut bland dess invånare och egenföretagare. Det var detta som från början var 

anledningen till att vi ville försöka se bortom fasaden och undersöka vilka åsikter och 

upplevelser vi skulle kunna finna. 

 

 

2. Syfte och frågeställningar  

 

2.1 Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka om det bland Nykvarns invånare och 

egenföretagare går att finna några underliggande attityder gentemot kommunen och dess 

förvaltning. Vi vill även få en inblick i hur bildandet av Nykvarns kommun gick till, samt hur 

de inblandade under den processen ser på kommunen idag. 

 

2.2 Frågeställningar 

~ Vilka åsikter och attityder har invånarna och de egna företagarna gentemot Nykvarns 

kommun? 

~ Hur gick arbetet till för att bilda en ny kommun? 

~ Hur ser de som var med under skapandet av kommunen på den idag? 

~ Vilka positiva, respektive negativa, aspekter kan det finnas med att vara en liten 

kommun? 
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3. Teoretiska utgångspunkter  

 

3.1 Individens olika tillhörighetsarenor  

I början av 1900-tal var en politisk organisation en stark makt som hade partispecifika 

anhängare, och dessa partier växte sig starkare i takt med att antalet anhängare ökade (Ahrne, 

2008). Vad det gäller partisympati utvecklades under senare hälften av 1900-talet 

röstdeltagarnas attityder åt en mer föränderligt syn på politiken, menar Ahrne (2008:55). De 

underordnade, väljarna, får ett mer ombytligt perspektiv på sin tillvaro i samverkan med att 

samhället förändras (Ahrne, 2008:279–280). I dagens moderna samhälle har man ur 

väljarperspektiv en annan syn på politisktillhörighet. Människor är mer förändringsbenägna 

och det är inte helt ovanligt att de röstar olika i riksdagsvalen från gång till gång eller att de 

”sympatiröstar” utifrån olika valfrågor, personer, uttalanden, agerande och så vidare 

(valmyndigheten.se).  

 

Ahrne beskriver det som att det finns en ingång av sociala krafter, det vill säga olika friktioner 

inom och mellan organisationer eller individer. Han beskriver det hela som en rörlig social 

landskapsbild som alltid är benägen att förändras, ungefär som en spelande film. (Ahrne, 

2008: 2-23). Att man har ganska låg möjlighet att välja sin tillhörighet och vilka 

samhällseffekter som kan inverka på vart man kommer att hamna. Ahrne (2008:2-23) menar 

på att precis som i en familj så finns det i en organisation någon som talar när och hur en 

handling skall utföras. Hur individen skulle vilja utföra den har inte så stor betydelse. I en 

familj finns det däremot större chans för en individ att sätta sin prägel på en handling än i en 

organisation (Ahrne, 2008:57–60). Utifrån ett handlingsperspektiv ökar möjligheterna om 

individer interagerar och organiserar tillsammans för ett gemensamt mål.  

 

 

3.2 Individernas organiserade handlingar i det sociala landskapet 

Ahrne (2008) beskriver hur en person föds in i en organisation i form av familjetillhörighet 

och att denna har ganska låg möjlighet att välja sin tillhörighet och vilka samhällseffekter som 

kan inverka. I en organisation så kan en handling efterliknas med vad organisationen anser 

ska göras och inte så mycket med hur individen skulle vilja utföra det (Ahrne, 2008:55–57). 

Det finns däremot lite större chans att sätta en egen prägel på vad det är som utförs. Ur ett 

handlingsperspektiv finns en annan möjlighet om en person agerar med andra individer och 
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om man organiserar tillsammans för ett gemensamt mål (Ahrne, 2008:55). Villkoren för 

människor sätts dock genom dessa ramar, riktlinjer och regler men som genom koordinering 

med andra inom organisationen kan sätta sitt avtryck på det som görs tillsammans (Ahrne, 

2008:22,60).  Tilly (2004) beskriver hur man vid en upplevd ojämnlikhet tillsammans kan 

skapa en handlingsplan (Tilly, 2004:222). Att man med en social rörelse skulle kunna 

kampanjera och agera för förbättre villkor med en mål-medel-handling med en gemensam 

styrka i den kollektiva handlingen (Tilly, 2004:222–223). Webers (2012) idealtyp som 

handlar om målrationell handling menas att man med handlingens konsekvenser driver frågan 

för att nå det gemensamma målet. I det gemensamma agerandet skapas en stark 

handlingskraft för att nå ett mål (Weber, 2012: 75). 

 

3.3 Ett underordnat handlande 

Elias och Scotson (2010) beskriver hur vissa sociala följder har format ett annorlunda politiskt 

läge bland annat på grund av ett kollektivt medvetande och handlande (Ahrne, 2008:270–272) 

som vuxit fram och dess gruppstigmatisering (Elias och Scotson, 2010: 267–269).  De statliga 

organen har möjligheten att ge individen en chans att förändra sin samhällstillhörighet, att 

man ges makten att utöva demokrati. Det skulle kunna tolkas som en underordnads chans att 

handla kollektivt (Ahrne, 2010:94). Har man förbrukat sin tillit och misstro har skapats, så 

menar Papakostas på att det skulle kunna botas med ett återskapande av tillit (Papakostas, 

2009:58–60). 

 

”Villkoren för den politiska propagandan gör att budskapen förenklas och att politikerna 

måste göra saker snabbt, medan den samhällsvetenskapliga kunskapen talar om svårigheter 

att styra och kontrollera samhällsprocesser” 

(Göran Ahrne, 2009:112) 

 

3.4 De olika organisationernas beståndsdelar 

Om man skulle förklara Nykvarns kommun utifrån Granberg (2013) så skulle man förenklat 

kunna dela upp kommunens organisation i olika beståndsdelar: förtroendevalda, förvaltningar, 

tjänstemän, outsourcade/ inköpta tjänster och den enskilde (Granberg, 2013:140–141). Han 

menar på att man har en modernisering av den kommunala verksamheten i dagens Sverige. En 

modernisering som är ganska långt från den kommunalarätt, kommunalförordningen, som 

lades grund för 1826 som 1991 förtydligates i en direkt kommunal författningsrätt och som är 

den rättsliga grunden för Sveriges kommuner och landsting idag (skl.se). Enligt Granberg 
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(2013) så leddes det kommunala arbetet förr av de förtroendevalda och idag har man hjälpen 

av de kommunanställda och tjänstemännen (Granberg, 2013:141-147).  En kommun har även 

vissa åtaganden som man enligt lag måste uppfylla, som sociala åtaganden, skola, omsorg 

osv.  Ur ett annat perspektiv med en mer företagsinriktad bas så skulle man kunna skönja att 

de politiska organisationerna har en förändring i sin strategi för hur en 

förvaltningsorganisation ska styras (Granberg, 2013). Det finns främst liknelser i en politisk 

organisation och en företagarorganisation på det strategiska planet. Skillnaden är dock att man 

har en annan lagstiftning som detaljstyr i en politisk förvaltning än i ett företag (Granberg, 

2013:147-150). Den största skillnaden ligger i att man i ett företag har en vinstmarginal som 

styr om man ska lyckas eller inte. I en politisk förvaltning så har man opinionens åsikter om 

man lyckats eller ej som politiskt förtroendevald (Granberg, 2013:163). Har man en annan 

tjänst inom kommunen med en beslutsfattande arbetsroll, t.ex. tjänsteman på kommunhuset, 

så har man en annan roll i sitt ledarskap, enligt Granberg (2013). Han menar på att man har ett 

ansvar mot t.ex. nyttjarens behov och att efterfrågan i en kommunal verksamhet och i en 

privat verksamhet ska ske utifrån hur kundens behov kan tillgodoses(2013:164–173).  

 

3.5 Tidigare teoretisk forskning 

I vårt sökande efter teorier om uppbyggandet av små kommuner så fann vi inga som passade. 

Vi fann däremot denna tidigare forskning gjord av Apostolis Papaskostas som vi anser kan 

användas utifrån en metaforisk form i vårt arbete. Han skriver om att misstro kan omvandlas 

till tillit, vilket vi till viss del kan se i denna undersökning men i detta fall är det mer det 

omvända som har skett.  

 

3.5.1 Nyckeln och tillit 

Papakostas (2009) beskriver och utvecklar hur tillit kan ges och hur den skapar sociala 

relationer i olika slags organisationer. Han skildrar det som att när en individ tilldelas en viss 

sorts tillit är det samma sak som att denna person får nyckeln till ett lås. Med dessa nycklar 

befäster man sedan en åtskillnad mellan de betrodda och de som står utanför (Papakostas, 

2009:23,37). När vi lägger vår röst på ett politiskt parti i Sverige så innebär det att vi utför en 

symbolisk handling gällande vilket parti som vi upplever mest förtroende för. Papakostas 

menar på att i ett val ges en nyckel till en politisk organisation och denna nyckel skall 

förvaltas på rätt sätt för att uppfylla det förtroende som de har tilldelats. Denna tillitskälla är 

en konstruktion av materiella och sociala domäner som sätts samman. Nyckeln ges politisk 

tillgång till organisationens korridorer och en indirekt makt till att låsa upp vissa dörrar 
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(Papakostas, 2009:34,37). Det som utspelas inom- och utom organisationen är differenserna 

mellan behörighet och obehörighet till dörrarna i denna korridor. En symbolisk status och 

makt applicerad på nycklarna vilket utomstående eller icke betrodda inte ges tillträde till 

(Papakostas, 2009:37,41–45).  

 

3.5.2 Misstrons väg mot tillit 

Att ha en tillit till något är inte självklart, vare sig till en annan människa eller till en 

organisation. Tillit är något som skapas mellan individer eller inom en organisation, men 

tilliten fungerar som bäst när det dras gränser mellan de olika aktörerna och dessa gränser kan 

vara antingen fysiska eller sociala (Papakostas, 2009:55–58). Papakostas(2009) presenterar 

några förslag på hur produktionen av tillit kan se ut och han menar att det finns två olika 

tillvägagång sätt i en tillitsproduktion. Den ena är en tillit som skapas i en uppdelning av 

sektioner mellan aktörerna, i materiella och sociala avgränsningar. Den andra är en tillit som 

skapas i en fysisk och i en social kategorisering (Papakostas, 2009:55–58). Skapandet av tillit 

mellan deltagarna i en specifik sektor kan delas upp i olika mindre sektioner, en slags 

rangordning av det fysiska och sociala rummet. Man har därigenom skapat en indelning i 

grupper baserad på individernas tillitsindelning (Papakostas, 2009:55–69).  För att förstå sig 

på tillit så bör man först förstå sig på misstro. Papakostas beskriver det som att om man ska 

förstå vad inkludering innebär så bör man först förstå exkludering (2009:58–60). Har man 

förbrukat sin tillit och misstro har skapats, så menar Papakostas att det går att vända på det 

igen med ett återskapande av tillit (Papakostas, 2009:58–60). 
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4. Metod 

 

4.1 Intervjuerna 

Vi har använt oss av en kvalitativ ingång i vår studie genom att vi valde att utföra personliga 

intervjuer för att försöka finna det material vi var ute efter. Största anledningen till att vi 

använde oss av personliga intervjuer berodde på att eftersom vi planerade att intervjua ett fåtal 

människor i tre olika slags kategorier i kommunen så ansåg vi att detta var det som skulle 

passa vår studie bäst. Det faktum att vi var ute efter dessa individers attityder och åsikter och 

ville ha mer ingående och utvecklade svar spelade också en roll i vårt beslut. Dessutom skulle 

det ge oss möjligheten att komma med följdfrågor under intervjuerna, och även en öppning till 

att möjligen kunna återkontakta respondenterna med uppföljningsfrågor. Med allt detta i 

åtanke valde vi att använda oss av öppna semikonstruerade intervjufrågor som vi formulerade 

utifrån vilken kategori respondenterna tillhörde. 

 

4.2 Kontakten med respondenterna och avgränsningar 

Som vi nämnde ovan så delade vi upp respondenterna i tre olika kategorier. Den första var 

personer involverade i kommunens utveckling och arbete, den andra var egenföretagare i 

kommunen och den tredje var privatpersoner. För att få kontakt med ansvariga inom 

kommunen började vi med att besöka kommunkontorets reception och därifrån blev det en 

slags snöbollseffekt till våra övriga respondenter inom kommunkategorin. Egenföretagarna i 

Nykvarn tog vi kontakt med genom att helt enkelt besöka dem på deras respektive 

arbetsplatser. När det gällde den sista kategorin använde vi oss av ett bekvämlighetsurval för 

privatpersonerna då vi båda två har familj och vänner som bor i kommunen. 

 

Vi fick möjligheten att intervjua Nykvarns kommuns informationsstrateg och kommunikatör 

Lena Ramdani. Hon lotsade i sin tur oss vidare till Christina Berlin (FP) som var en av de 

involverade i kampanjen, samt talesperson för Ja-sidan innan kommundelsvalet 1997. Under 

denna period satt hon som folkpartiets representant för Nykvarn i kommunstyrelsen i 

Södertälje, och idag är hon fortfarande involverad i Folkpartiet i Nykvarn och även 

ordförande i Rotaryklubben i Nykvarn. Vi tog kontakt med Christina Berlin via e-post, som 

till en början var lite tveksam till att medverka i vår studie. Däremot så gav hon oss 

kontaktinformation till en annan medlem i Rotary klubben, Kjell Eriksson, som även var en 

av de starkaste initiativtagarna till att Nykvarn skulle bryta sig loss från Södertälje och bilda 
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en egen kommun. Kjell var genast positiv till att medverka och bokade snart in oss för en 

intervju. Han tog i sin tur kontakt med Christina som även hon då gick med på att medverka i 

intervjun tillsammans med Kjell. 

 

När det gällde intervjuerna med privatpersoner i Nykvarn så valde vi att intervjua två olika 

slags hushåll. Det första hushållet bestod av två individer i åldrarna sextioett respektive 

sextiosju år. De har relativt nyligen blivit pensionärer och har bott i Nykvarns kommun sedan 

mitten på åttiotalet och barnen flyttade hemifrån för många år sen. 

Det andra hushållet var ett samboende par i åldrarna trettiosju respektive fyrtiotvå år. Den ena 

arbetar som lagerarbetare i Nykvarn, medan den andra arbetar som lärarvikarie. De har flera 

både individuella och gemensamma hemmavarande barn.  

Vi valde att intervjua dessa par tillsammans för att vi ansåg att på det sättet skulle 

respondenterna kunna bolla idéer och tankar av varandra.  

 

De två egenföretagare som vi intervjuade har bägge två varit verksamma i kommunen i tiotals 

år och anses generellt att vara som en del av lokalsamhället. Vi hade problem med att få 

respondenter i denna kategori då de vi tog kontakt med uttryckte en oro för att deras 

uttalanden skulle kunna leda tillbaka till dem, och de ville inte under några omständigheter 

”stöta sig” med kommunen. 

 

4.3 Kritik 

Vi är bägge två uppvuxna i Nykvarn och Sara bor fortfarande kvar, medan Kristina flyttande 

därifrån för tjugotvå år sedan och bor numera två mil utanför Nykvarn. Detta medför att det 

finns en risk för att det kan infinna sig en partiskhet hos oss vilket vi ständigt behöver vara 

uppmärksamma på.  

Vår önskan hade varit att ha haft fler respondenter inom både kategorin med privatpersoner 

och kategorin med egenföretagare. Bland de respondenter vi har från invånarna i Nykvarn 

finns det inga ensamstående eller familjer utan barn.  

På grund av det låga antalet respondenter så kan vi inte dra några paralleller mellan våra 

resultat och hela befolkningen i kommunen, det skulle krävas en mer omfattande 

undersökning. Däremot kan vårt arbete påvisa olika riktningar för vilka åsikter som finns 

bland invånarna och småföretagarna.  
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5. Resultat och analys 

 

5.1 Förarbetet med att bli en egen kommun 

 

”De stora investeringarna gjordes i Södertälje och Nykvarn hamnade liksom lite sist i 

beslutsordningen… en ytterdel hamnar väl lite i ytterkanten” 

Kjell Ericsson 

 

Papakostas (2009) skriver om olika slags tilliter och i Nykvarn fanns en tillit till att det skulle 

vara möjligt att klara sig som egen kommun. Utifrån Papakostas (2009) verkar det som att 

makthavarna i Södertälje hade förbrukat Nykvarninvånarnas tillit. Det skapades ett slags 

avståndsförhållande mellan Södertälje och Nykvarn. Enligt Kjell Ericsson antydde Nykvarns 

invånare känslan av ett exkluderande från Södertälje gällande t.ex. vilka investeringar som 

gjordes i kommundelen. Kjell är medlem i Rotaryklubben i Nykvarn och det är enligt honom 

ett flertal politiker som är medlemmar. På deras möten så började de diskutera situationen i 

kommundelen. Det ansågs att näringsverksamheten och företagandet i Nykvarn hade blivit 

slumrande. Att det var en möjlig negativ attityd mot Södertäljekommun med anledning av den 

upplevda investeringstorkan i kommundelen Nykvarn. Frågan började växa fram om vad som 

skulle kunna göras för att ”väcka upp” orten igen.    

 

5.1.1 De underordnades handlingskraft 

En grupp medlemar i Rotaryklubben var under denna tidpunkt villiga att arbeta för att driva 

frågan framåt gällande möjligheten om Nykvarn kunde bli en egen kommun. Vi intervjuade 

Kjell Ericsson samt Christina Berlin kommundelsnämndpolitikern (Fp) som bägge två var 

Rotarymedlemar under denna period involverade i arbetet med att göra Nykvarn till en egen 

kommun. I dåvarande kommundelen Nykvarn började det bubbla fram synpunkter och åsikter 

på olika håll och man började forma kollektiva handlingsgrupper (Elias & Scotson, 2010). 

Underordnade krafter börjar bilda en opinion (Ahrne, 2008). De hade i sina upptaktsmöten 

detaljerade och välbeskrivna arbetsuppgifter. Kjell Ericsson säger vid ett tillfälle i intervjun 

att han tror att det var positivt för arbetet med kampanjen att man hade så många drivna 

personer som var engagerade.  
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”Deltagarna på listan, det var personer som var högt uppsatta. Som i Nykvarns 

gymnastikförening, fotbollsklubben, företagarföreningen, PRO klubben, 

kommundelsordföranden, anonym företagare osv osv” 

Kjell Ericsson 

 

För Nykvarn, dess näringsverksamhet och dess företagande så ville man försöka återskapa 

den tillit till politikerna som vid denna punkt var en diskrepans som bestod av misstro till 

makthavarna i Södertälje kommun (Papakostas, 2009). De hade ett bestämt mål med sina 

planer för Nykvarn, vilket resulterade i att det så småningom inte bara var Rotaryklubben som 

var engagerade. Kjell berättar att de såg det som att det även skulle vara fördelaktigt om 

ledande personer från andra och viktiga sociala grupper i Nykvarn var delaktiga (Elias, 

Scotson, 2010). Det resulterade i att man gick samman i en gemensam kamp för en ändrad 

struktur av samhällstillhörigheten som skulle vara i form av en egen kommun (Ahrne, 2008).  

 

5.1.2 Invånarnas resultat och kommunstyrelsens uppdrag 

En analytiker som var medlem i Rotaryklubben gavs uppdraget att utforma en enkät som 

skulle kunna läggas ut på valda platser i Nykvarn och efter en kort tid samlades dessa in. 

Enkäten visade att det var ett stort antal av invånarna som ansåg att det behövdes en 

förändring samt att majoriteten ansåg att de kände sig utanför berättar Kjell.  

De hade nu en antydan om att det fanns en önskan om att förändra den kommunala 

tillhörigheten i Nykvarn. Kjell menar på att i detta läge hade de en bas att utgå ifrån i det 

fortsatt arbetet. Nästa steg blev att mer konkret undersöka denna önskan genom insamlingen 

av namnunderskrifter. Resultatet var dryga 2 200 underskrifter som ville att Nykvarn skulle 

bryta sig loss och bilda en egen kommun. Tolkas deras handlande utifrån en av Webers 

idealtyper målrationell handlande så går det att se på det som att de hade en kalkylerad plan 

för hur de skulle nå sitt mål (Weber, 2008). De gick samman som i en social rörelse med en 

kampanj som hade en mål-medel handlingsplan för vad de ville uppnå med sitt samagerande 

(Tilly, 2004). Med sammanställandet av materialet så kunde de utforma en handlingsplan och 

med en bestämd tanke kämpa för att uppnå sitt mål (Weber, 2012).   

 

De gick vidare med materialet till kommundelsnämnden, som i sin tur tog upp frågan med 

kommunstyrelsen i Södertälje. Där diskuterades huruvida Nykvarns önskan om att bryta upp 

från Södertälje kommun skulle beviljas eller inte. Enligt Christina så var det ett stort antal 

som hade tyckt till, men eftersom en kommunstyrelse själv inte får ta ett beslut gällande 
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kommuntillhörighet så skickades förfrågan vidare till Kammarkollegiet. Christina förklarar att 

till att börja med så ska Kammarkollegiet göra en ekonomisk utredning för att säkerställa att 

de bägge kommunerna kan klara sig ekonomiskt vid en kommundelning. Hon fortsätter 

berätta att det resultat som framkom när uträkningen presenterades var positivt vad gällde en 

eventuell delning från Södertälje. Det skulle inte innebära någon ekonomisk förlust för 

Södertälje kommun och Nykvarn skulle klara sig ekonomiskt som egen kommun. Detta var 

endast en rekommendation och först om röstresultatet vid ett framtida val skulle bli positiv för 

en delning så skulle det slutgiltiga beslutet tas av regeringen.  

 

Den drivande kraften i diskussionerna om att bilda egen kommun tolkar vi som en 

underordnad kraft, en social rörelse, som leddes av Rotaryklubben i Nykvarn samt engagerade 

invånare (Tilly, 2004). Att vara en underordnad kraft i en situation behöver nödvändigtvis inte 

betyda att det är så i en annan. Här så har de statliga organen gett individen en chans att 

förändra sin samhällstillhörighet och de har getts makten att utöva rätten till demokrati 

(Ahrne, 2009). Den demokratiska rätten att organisera och att göra sin röst hörd för att 

förändra sin kommuntillhörighet var i startgroparna till att bli förverkligade (Granberg, 2013).  

 

5.1.3 Ja- kommittén 

Rotaryklubben gick efter den positiva resultatredovisningen från kommunstyrelsen och 

Kammarkollegiet vidare med informationsinsamlingar som skulle kunna styrka deras önskan 

om att bli en egen kommun. Insamlingen bestod till exempel av information från andra 

kommuner som hade gått igenom liknade procedurer. Det handlade främst om hur dessa 

kommuner hade gått till väga i processen och vad som blivit bra respektive mindre bra. Kjell 

berättar att vid ett möte 19 april 1995 kom de fram till att nu hade vad de behövde för att ta 

nästa steg. Det bildades en kommitté som de valde att kalla för ”Ja- kommittén”.  Han berättar 

vidare att under arbetets gång kom de fram till att fokus i kommande debatter skulle ligga på 

vad Kjell kallar ”rätt saker”. Det fanns en enormt stark målmedvetenhet och det var viktigt att 

inte uppfattas som att de agerande utifrån ett missnöje. Fokusen skulle ligga på sakfrågan och 

inte uppdiktade osanningar. 

 

”...så fort man bildar något nytt så ses man som missnöjd. Det är ju det 

epitetet som alla får på sig.”  

Kjell Ericsson 
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Kjell Ericsson gör här en liknelse med att om man är medlem i något och vill byta till något 

annat, så är man i andras ögon missnöjd med det första (Weber, 2012). Han berättar att 

avsikten var att skapa en diskussion om själva sakfrågan: att man ville bli en egen kommun. 

Detta främst med anledning av att kunna skapa bättre möjligheter för både företagandet och 

för Nykvarns invånare. De ville vara så tydliga som möjligt med varför de ville bli en egen 

kommun för att försöka förhindra eventuella spekulationer vare sig i media eller i andra slags 

forum. De visste att risken fanns att de skulle bli anklagande för att delningen från Södertälje 

berodde på andra anledningar än de som uppgavs, till exempel att det skulle grunda sig i en 

underliggande främlingsfientlighet. Kjell menar att tanken var att vara tydlig redan från start 

så skulle fokusen skulle kunna läggas på rätt saker. 

 

”Då har man ju redan stoppat den där diskussionen.” 

Kjell Ericsson 

 

Vi tolkar det som att i Rotaryklubben gjordes ett förarbete utifrån en konsekvensaspekt, menat 

att de hade grundligt tänkt till gällande vad som skulle kunna hända om de agerade fel 

(Weber, 2010). Nästa steg var att det behövdes en ordförande som kunde hantera processen på 

ett bra sätt. Positionen erbjöds till Christina Berlin (Fp) som till en början var skeptiskt till om 

detta var något som skulle passa henne. Christina berättar att när hon fick erbjudandet 

gällande ordförandeposten i “Ja-kampanjen” sa hon först nej, men efter lite övertalning och 

påtryckningar så tackade hon således ja. Hon blev den personen som höll i ordförandeklubban 

vid mötena och den som talade med media, det vill säga kampanjens ansikte utåt. Chistina 

berättar att hon hade en klar tanke med sin roll som ordförande och det var att vara riktig och 

sanningsenlig. Hon ville hålla sig till sakfrågan och hennes egen övertygelse om demokrati, 

samt att hon ville lyfta fram det som var viktigt i diskussionerna. Hon var enligt Kjell även 

känd för sin jämlika och demokratiska framhållning vilket var den absolut tyngsta 

anledningen till att de ansvariga för kampanjen ville ha Christina på ordförandeposten. Annars 

fanns det en risk att diskussionerna inte skulle handla om sakfrågan, utan att det skulle kunna 

bli diskussioner som handlade om helt andra bifrågor. Christina kände sig smickrad av Kjells 

beskrivning av hur resonemanget kring val av ordförande gick, och beskriver sin personliga 

inställning till hur hon som ordförande i “Ja-kampanjen” ville bygga sitt arbete kring 

demokratins stomme och att framhålla ärligheten. Hon beskriver det som att  
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…jag var ju väldigt noga med att man inte skulle påpeka att det skulle bli så bra. För det 

kunde vi ju inte lova, men däremot att vi kunde få bestämma själva, att demokrati aspektens 

var viktig, den var viktig för mig.” 

Christina Berlin 

 

Rotaryklubbens handlande utifrån Webers (2012) idealtyp målrationellt handlande går att 

beskriva som att de kalkylerande byggde upp en plan för hur de skulle nå sitt mål. De hade 

genom sitt förarbete med enkäten, informationsinsamling och liknande, med uttalade 

ageranden och handlingar verkat i en klar riktning mot ett uppsatt mål. Deras kollektiva 

handlande ur ett underordnat perspektiv ser vi som att det blev deras motor och bensin (Elias 

& Scotson, 2010). De drivande bakom kampanjen ville genom sitt kollektiva handlande 

förändra den politiska organisationens tillhörighet, arenan, på det strategiska planet 

(Granberg, 2013). I detta läge fanns en förändringsbenägenhet och enlig Kjell var detta något 

som var märkbart både på det politiska och på det individuella planet. Utifrån Elias och 

Scotson (2010) så har det på så sätt skapats en stark gruppstigmatisering. 

 

5.1.4 Röstningen  

Kjell berättar att Södertäljes Kommunstyrelse gick med på att arrangera en folkomröstning 

men att det endast var invånarna i Nykvarn som skulle få tillåtelse att rösta. Den 25 maj 1997 

så skedde en omröstning i Nykvarn med syftet att separationen från Södertälje kommun skulle 

stärka bl.a. företagsamheten i kommunen och invånarnas inflytande. 

Röstresultatet gav politikerna det underlag som de behövde. Av de som röstade så var det ca 

72 % som röstade ja, 20 % röstade nej och 8 % röstade blankt. När röstningen var avslutad 

och allt var räknat och klart så skickades materialet vidare till regeringen. Regeringen i sin tur 

beslutade att bifalla valresultatet och godkände på så sätt att Nykvarn skulle skiljas från 

Södertälje kommun. Christina berättar att de till och med åkte upp till Regeringshuset och 

uppvaktade inrikesministern med syfte att trycka på Nykvarnbornas önskan om att verkligen 

bli en egen kommun. Hösten 1997 gick utan att frågan var uppsatt som en punkt på 

regeringens möten. Regeringen har ett extra insatt möte i december 1997 och Nykvarn fanns 

inte med som en punkt då heller, men Christina och de andra hade fått en indikation om att det 

skulle kunna komma upp som en extra punkt. Christina berättar att de var nervösa och otåliga 

över att få att ett svar på om allt deras hårda arbete skulle löna sig. 
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”Det stod ju inget på dagordningen eller något sånt. Men jag gick till Anders på ICA och sa 

att OM det blir så, om han kunde ordna något festligt med någon julmust eller något sånt. Jo 

visst sa han, för fira ville vi ju om det gick vägen. Och så kommer det, som ett extra 

ärende…” 

Christian Berlin 

 

Frågan om den önskade kommundelningen kom upp under mötets övriga punkter och 

regeringen beviljade Nykvarns begäran om att bli separerade från Södertälje och bli en egen 

kommun. Om vi ser på processen utifrån Ahrne (2008), vägen från den lilla individens dröm 

till ett politiskt positivt bifall, så menar han på att en människa i liten utträckning kan välja sin 

organisatoriska tillhörighet. Men man kan genom koordinering med andra förstärka effekten 

av handlingen från den enskilda individen. Invånarna i Nykvarn ville förändra sin livskvalité 

och vilken organisation de tillhörde. Vi tolkar det som att genom en kollektiv strävan ville de 

ändra på den kommunala organisationens ramar genom en brytning av tillhörighet (Tilly, 

2004). Individerna koordinerade på ett organisatoriskt plan för att ändra på det dåtida sociala 

landskapet (Ahrne, 2008). Det går även att se det som att det fanns en stark handlingskraft i 

det gemensamma agerandet för att nå sitt mål (Weber, 2012). Genom att vara en social rörelse 

hade de med en gemensam handling påverkat en upplevd ojämlikhet i Nykvarn (Tilly, 2004). 

Tillsammans agerade de för att förbättra sina villkor som invånare och med en mål-medel-

handling hade de med en gemensam styrka lyckats (Tilly, 2004). Det går även att se det som 

att en kollektiv handling och ett gemensamt agerande skapade en stark handlingskraft i syfte 

att uppnå ett gemensamt resultat för att nå sitt mål (Weber, 2012). 

 

5.2 Nykvarn: en egen kommun  

 

5.2.1 Nykvarns kommuns framtida politiska plattform 

Christina Berlin berättar att deras första uppgift var att arbeta fram en politisk plattform som 

kommunens grundpelare skulle byggas på. Christina blev tilldelad ansvaret för en 

indelningsdelegering vilket är en särskild sorts fullmäktige som inrättas vid en 

kommundelning (skl.se). Det blev så att ett arbetsutskott arbetade fram förslagen men själva 

besluten klubbades i den nya fullmäktigekonstruktionen. Christina beskriver det som att det 

var som en slags interimistisk delegering, för det måste ju delegeras säger hon.  
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Det hade nu skapats en form av tillit i Nykvarn, en tillit som medförde att man gav Christina 

och hennes kollegor oslipade ”nycklar” som de skulle forma för att passa olika rum med olika 

låsanordningar. Det är en tilldelad tillit som invånarna förväntar sig att gruppen ska förvalta 

väl (Papakostas, 2009).  

 

Kjell och Christina berättar att den 1 januari 1999 blev det verklighet, Nykvarn var officiellt 

en egen kommun. Politikerna behövde strukturera upp olika materiella och sociala domäner 

som skulle avspegla den indirekta makt som hade tilldelats dem. De ville att den politiska 

organisationen skulle spegla den nya lilla kommunen Nykvarn (Granberg, 2013). Det som 

diskuterades gällande det politiska styret i Nykvarn, enligt Christina och Kjell, kan förklaras 

som att inom den politiska förvaltningen fanns ett indirekt krav från opinionen. Granberg 

(2013) beskriver det som att opinionens åsikter är som facit på om man lyckats eller inte som 

politiskt förtroendevald. Vi tolkar det som att Christina och Kjell och de övriga involverade 

hade en förståelse för detta samt för den samlade erfarenheten i gruppen. De berättar båda att 

arbetet med att få en bra politiskt bas att utgå ifrån var väldigt tuff. 

 

5.2.2 Snabba beslutsvägar 

I Nykvarns Jubileumskrift (2009) så intervjuas Christina Berlin och berättar där att det fanns 

en tanke om att de ville försöka stimulera närdemokratin. De kom ganska snabbt överens om 

att man ville ha en icketraditionell nämndstruktur berättar hon när vi intervjuar henne och 

Kjell Ericsson. Anledningen till det beslutet var för att försöka stimulera närhetspolitiken i 

Nykvarn och att det i den lilla kommunen skulle finnas korta beslutsvägar och en närhet till 

tjänstemännen inom kommunen. Christina ser det som en fördel i en mindre kommun då det i 

en större kommun kanske inte ens går att få kontakt med den tjänsteman som behövs utan 

istället går vägen via någon annan.  

 

Vi intervjuade Nykvarns Kommuns informationsstrateg, Lena Ramdani, och fråga henne om 

hur hon ser på kommunens ambition om att ha nära till politikerna idag. Hon anser att det är 

något som man verkligen har lyckats med att skapa i Nykvarn och att det är en viktig del av 

kommunens politiska kärna. Lena menar på att den kommunikativa vägen mellan politikerna, 

tjänstemännen och invånarna i kommunen innebär att de får en snabb replikering på sitt 

arbete. Oavsett om det är positiv eller negativ kritik så innebär det även att det ställs mycket 

krav på tjänstemännen och att det ska tas snabba beslut. 
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”…vi jobbar med det hela tiden. Och är de inte nöjda då får vi veta det också, både via 

Länstidningen och via mail. Man bearbetar politiken och det går vidare till tjänstemännen, så 

det är en väldigt viktig del just det här med närheten.” 

Lena Ramdani 

 

Vi tolkar det som att de snabba beslutsvägarna har både positiva och negativa effekter 

gällande tilliten mellan invånarna, politikerna och tjänstemännen, samt i arbetet med att skapa 

förtroende mellan alla parterna.  En positiv effekt som Lena Ramdani tar upp gällande 

närheten till politiken är att de får in många medborgarförslag vilket hon ser som något 

väldigt värdefull. Lena anser att det är just denna närhet som har skapat engagemang hos 

invånarna i Nykvarn och att det har resulterat i en vilja att vara med och skapa förändringar. 

Granberg (2013) menar på att den politiska demokratin innefattar en invånarinkludering 

genom att man har möjligheten till att lämna medborgarförslag. Vi kontaktade Tekniska 

kontoret i Nykvarns kommun och fick information om att mellan 2003 och 2014 lämnades det 

in cirka 218 medborgarförslag. Vi har dock inte kunnat bekräfta hur många av dessa förslag 

som faktiskt har antigits av nämnden på grund av att det inte finns någon sammanställning i 

kommunens databas. Det går enbart att få tillgång till medborgarförslagen via fysiska 

dokument i deras källararkiv. Vi kan inte heller presentera några exempel på 

medborgarförslag förutom de som har diskuterats i media då de är inte är synliga för gemene 

man. Från början var tanken att det skulle finnas en närhet till politikerna och att det skulle 

förekomma en transparent politik. På det sättet skulle invånarna ges chansen att ha en insyn i 

politiken men utifrån de resultat vi har samlat in verkar det som att den transparensen fallit 

bort på vägen (Granberg, 2013). Figur 1:1 visar vår tolkning av hur organisationen i Nykvarns 

kommun skulle kunna beskrivas utifrån Elias och Scotsons (2010) skildringar av 

gruppstigmatisering (Elias och Scotson, 2010). 
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Figur 1:1 Nykvarns styre utifrån en triangulär verksamhetsbild 

 

 

 

Kjell, Christina och Lena pratar alla tre om kommunens strävan efter att ha en närhet till 

politiken i Nykvarn.  Vad gäller närheten till politiken så anser de invånare vi intervjuat samt 

den anonyma företagaren att de ansvariga i kommunen har misslyckats med detta. De fyra 

privatpersonerna har en unison syn på kommunens vilja att vara nära sina invånare. Det 

resultat som politikerna önskat är inte något som de intervjuade anser att politikerna har 

lyckats med.  Pensionärsparets åsikter om närheten till politikerna i Nykvarns kommun pratar 

de med ironi om vid intervjun. De ifrågasätter om politikerna verkligen är på plats under 

dagarna och trycker på att de själva inte har någon information om huruvida det ens är möjligt 

att personligen ta kontakt med dem. Pensionärsparet anser båda två att Nykvarnspolitikerna 

inte är direkt verkar vara lättillgängliga. Mannen och kvinnan i Småbarnsfamiljen var även de 

skeptiska till begreppet ”närhet till politiken och politikerna”. 

Vi tolkar det som att politikerna och tjänstemännen i Nykvarn har ambitionen att få till en 

känsla av närhet mellan politikerna och invånarna, men att invånarna ser det som att närheten 

mellan politikerna och invånarna är enkelriktad. Vi tolkar det som att det inte riktigt blivit 

som man hoppats på och istället har det skapats ett avstånd mellan de ansvariga och 

befolkningen. Något som från början var en subtil avgränsning men som konstant ökat och 

resulterat i en negativ känsla hos de invånare och den anonyma företagare som vi intervjuat.  

 

Politikernas synvikel och deras uttalade önskan om att de vill ha en närhet tolkar vi som att 

målet är att skapa en politisk gemenskap i kommunen. Det vill säga att nivånare ska kunna 
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ges möjligheten att uttrycka sig i allmänna frågor och att det ska kunna finnas ett gott 

samarbete mellan politiker och invånare. Vi väljer att visa vår tolkning av detta genom att 

visuellt ställa de olika parterna mot varandra. Politikerna vill ha en närhet till politiken i 

Nykvarn i den meningen att man ska ha en gemensam riktning i sin strävan att bygga 

Nykvarns kommun. Lena Ramdani berättar att det är en komplex situation då kommunen inte 

är tillräckligt stor för att kunna ha tjänstemän på alla poster utan att istället behöver de köpa in 

vissa tjänster från närliggande kommuner. Det kan vara en del av anledningen till att 

kommunen har svårt att få personer att stanna längre perioder på den har typen av poster i 

kommunhuset. Ur ett ekonomiskt perspektiv menar Lena att det är något positivt, men att det 

ur ett negativt perspektiv blir svårt att få in kontinuitet i de olika leden. Med detta menas att 

den erfarenhet som behövs i en ung kommun som Nykvarn går förlorad vid varje tillfälle som 

en av tjänstemännen slutar. Lena berättar att upplevelsen är att vissa beslutsfattande 

tjänstemän som ”passerat” genom Nykvarns kommun har haft sin tjänst som en språngbräda 

till att kunna få andra tjänster på annan plats. Kjell och Christina diskuterar att man har en hel 

del politiskt aktiva som är företagare och att det går att se detta som något positivt då de vet 

hur man driver saker och ting som Kjell uttryckte sig. De reflekterar även över att det kan 

förekomma en viss problematik på grund av detta. Kjell, den anonyma företagaren samt 

privatpersonerna uttrycker alla att de uppfattar en slags "one-way-street" kommunikation 

inom Nykvarns kommun.  
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Organisatoriskt sett finns det en hel del att arbeta med i Nykvarn enligt Christina och Kjell. 

De menar på att det förekommer brister inom organisationen som gör att uppföljningen inte är 

tillräcklig från vare sig tjänstemän eller politiker. Kjell anser att trots att kommunen ”går bra” 

uppstår det onödiga kostnader och missnöjen till följd av något sådant som att det inte finns 

en ordentlig uppföljning av besluten. 

 

”Från beslutet så måste man ju ha ett redovisningssystem, vad är det vi har beslutat om och 

vad har vi gjort. Och det är väl där det lite brister då…” 

Kjell Ericsson 

 

Under intervjun med Christina och Kjell så diskuterades det om vilka förändringar som skulle 

kunna föras in i organisationen för att den skulle kunna bli bättre och mer effektivt. Christina 

uttrycker det som att företagarna antagligen har en annan erfarenhet och att de nog ser 

bristerna på annat sätt än politikerna. En anledning till detta kan enligt Christina vara att det är 

andra lagar som styr när det gäller att hantera ett företag jämfört med att hantera en kommun. 

Hon säger vidare att det skulle vara positivt att följa upp besluten, speciellt rent budgetmässigt 

eftersom kostnader ofta drar iväg. Hon tillägger även att det självklart alltid kan uppstå 

oförutsedda komplikationer. Kjell och Christina pratar vidare om en upplevd problematik 

över att ganska snabbt bli utpekad när något händer. Kjell Ericsson anser att det är många som 

kan på ta sig ansavaret när problemen uppstår, men att problemen inte ska behöva uppstå om 

organisationen är bättre strukturerad. 

Vår tolkning är att det är en politisk organisation som är toppstyrd av politikerna då Kjell och 

Christina återkommande i intervjun uttrycker sig som vi och dem när de pratar om de som är 

politiker och de som är tjänstemän i kommunen (Granberg, 2013). Vi har tidigare i uppsatsen 

även berättat att Lena såg det som att om ett misstag begås av tjänstemännen så tar det inte 

lång tid innan det kommer kritik från både politikerna och från media. Ahrne beskriver hur 

det ur ett handlingsperspektiv finns fler möjligheter om en individ agerar tillsammans med 

andra individer, om de organiserar tillsammans för ett gemensamt mål (Ahrne, 2008:55). 

Villkoren för människor sätts dock genom dessa ramar, riktlinjer och regler. Genom 

koordinering med andra inom organisationen kan man sätta sitt avtryck på det som utförs 

tillsammans (Ahrne, 2008:22,60).  Granberg menar dock på att en organisation, i en förenklad 

uppdelning, har olika beståndsdelar: förtroendevalda, förvaltningar, tjänstemän, 

outsourcade/inköpta tjänster och den enskilde (Granberg, 2013:140–141).  Vi menar på att 

idag har Nykvarns kommun en modernisering av den kommunala verksamheten men att 
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organisationen har stagnerat vilket lett till vissa interna organisatoriska problem. Det går att se 

det som att de har en triangulär verksamhet med linjer som enbart går mellan punkterna och 

inte som en cirkulär verksamhet som förbinder de olika delarna inom organisationen (se figur 

1:1 s.19) 

 

5.3 Att bo och vara verksam i Nykvarns kommun idag 

 

5.3.1 Företagarnas tro på politikerna 

De företagare som vi intervjuat har båda varit etablerade på orten i flera årtionden. Den ena 

företagaren ser sig som bortskuffat och den andra företagaren upplever istället ett stort stöd 

från kommunen. Företagaren som driver Mångfaldens Hus har bara positiva åsikter när det 

gäller kommunen, medan den anonyma företagaren känner sig bortskuffad som en följd av att 

det nya centrumet ska byggas.  

Den anonyma företagaren undrar över var det egna företaget ska ta vägen då allting verkar 

handla om att modernisera samt att nya företag etableras, hyror höjs och de redan etablerade 

företagen flyttas. Hen ställer sig även frågande till att man som ny företagare i Nykvarn blir så 

väl mottagen, medan de som redan är etablerade verkar fullständigt ointressanta i politikernas 

ögon och trycker ytterligare på den upplevda känslan av att vara åsidosatt. 

Ägaren av Mångfaldenshus har däremot en helt annan upplevelse och anser sig ha blivit 

väldigt väl bemött och att kommunen verkligen har varit underbara.  

 

Den anonyma företagaren uttrycker som sagt en viss oro över att det är för mycket 

nybyggnationer. Under samtalen med privatpersonerna och med anonym företagare så 

framkommer det vid flertalet tillfällen att de upplever att det har uppstått en skiljelinje mellan 

invånarna, de etablerade företagen och kommunen. I en politisk förvaltning har man en annan 

lagstiftning som detaljstyr än i ett företag (Granberg, 2013). Den största skillnaden mellan 

företagare och kommun är att i ett företag har man en vinstmarginal som styr om man ska 

lyckas medan det i en kommun styrs av kommunlagar satta av Regeringen, enligt 

Granberg(2013). Det finns dock en gemensam känsla hos de som vi intervjuade, att Nykvarns 

själ är i farozonen för att bli ”bortbyggd”. Den anonyma företagaren uttrycker det som att det 

finns en rädsla för att själen i Nykvarn är på väg att försvinna om de ansvariga inte skärper till 

sig. 

 



25 

  

”Tänk om man kunde fatta att själen i Nykvarn är på väg att försvinna, om man inte skärper 

till sig. Det är väldigt många som flyttar tillbaka hit som vuxna med familjer och de har ju i 

sin tur då en historia kopplad till orten. Om man bygger om och bygger bort hela centrum 

och andra områden, då är det ju inte Nykvarn längre.” 

Anonym företagare 

 

Detta är även något som både pensionärsparet och småbarnsfamiljen uttrycker en rädsla för, 

att kommunen är på väg att bygga bort Nykvarns själ. 

 

Åsikterna går uppenbarligen isär hos de företagare som vi har intervjuat. Ägaren av 

Mångfaldens hus ser det som att det finns en bra kommunikation med kommunen, men 

påpekar även att det är viktigt att vara tydlig och stå på sig för att få sin röst hörd. Inte bara 

när det gäller företagsrelaterade frågor men även som privatperson behöver man vara lite 

påstridig. Ägaren av Mångfaldenshus berättar att flera som arbetar i kommunhuset kommer 

och äter lunch där, speciellt på sommaren. Utifrån ägarens perspektiv så är upplevelsen att det 

finns en bra kommunikation med kommunen och att tjänstemännen frågar direkt om det är 

något som är oklart. Ägaren av Mångfaldenshus upplevelse av bemötandet från kommunen är 

en direkt motsats till den anonyma företagares upplevelse. Enligt ägaren av Mångfaldenshus 

kan detta bero på hur man är som företagare och person: 

 

”Jag har alltid tänkt att det här ska gå, oavsett vad det är för något. Jag har varit otroligt 

målinriktad… Men jag tro också att det handlar mycket om hur man är som person. Och man 

kan ju aldrig älska alla, så är det ju. Men ändå så är det ju så att, hur man lägger upp saker 

och ting, vilka visioner man har, att man får med dem på samma sväng som jag pratar om…” 

ägaren av Mångfaldenshus 

 

Ägaren av Mångfaldenshus berättelse tolkar vi som att ägaren anser det som att kommunen 

mottar ägaren för dennes starka vilja och innovativa idéer medan anonym företagares 

berättelse ger en känsla av att i sina uttryck om att företagaren får kämpa i motvind. 

Granberg(2013) diskuterar komplikationer som kan uppstå vid organisatoriska förändringar, 

som att man har en ny politisk organisation som fortfarande är under utveckling, vilket även 

Kjell Ericsson pratar om. Olikheten i upplevelsen att driva ett företag i Nykvarn idag hos 

anonym företagaren och ägaren av Mångfaldenshus är helt olika. Anonym företagare tycker 
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att det har blivit svårare att driva ett företag i Nykvarn idag i jämförelse med innan det blev 

egen kommun, medan ägaren av Mångfaldens Hus anser att det har blivit mycket bättre.  

 

Det framkommer under samtalet med den anonyma företagaren att denne upplever en viss oro 

som företagare i Nykvarn i dagsläget. Hen antyder att de signaler som politikerna och 

tjänstemännen ger kan tolkas som att det finns avsikter för att få vissa företag att gå i konkurs 

eller helt slå igen. ”Det är iallafall det som en del pratar om”, säger den anonyma företagaren. 

Hen återkommer vid ett flertal tillfällen att andra företagare, speciellt de i centrum, verbalt 

uttrycker en viss rädsla. Det har blivit uppenbart, enligt den anonyma företagaren, att många 

redan etablerade företagare kommer att blir bortprioriterade när det väl kommer till kritan. 

Hen ifrågasätter varför man inte ser till företagandet som redan är etablerat i Nykvarn och 

försöker finna en balans inom konkurrensen i kommunen. 

 

”…företagsmässigt så har man totalt glömt bort att se vad som redan finns i kommunen. man 

får ju inte bygga bort själen, Nykvarns själ… Man har en sådan stor och intensiv vision i 

kommunhuset om att kommunen ska växa rent företagsmässigt så man har totalt glömt bort 

att se vad som redan finns i kommunen!” 

Anonym företagaren 

 

Vi anser att vi bör förtydliga här att vi enbart har utsago från den anonyma företagaren 

gällande känslan av bortselektering från kommunen samt att det inte är specifika 

beskrivningar av någon enskild person inom kommunen, utan att det är en generell åsikt 

gällande de ansvariga. 

 

Vi fann ändå visst stöd för det som den anonyma företagaren uttrycker oro för i samtalen med 

både pensionärsparet och småbarnsfamiljen. Mannen i småbarnsfamiljen har vuxit upp i 

Nykvarn och ser flertalet av de små företagen och affärerna i Nykvarn som en form av 

kulturmärken och något som han anser bör bevaras. Pensionärsparet är både oroliga och rädda 

för att de små och etablerade företagen som till exempel Grönsakshandlaren, Goggos, Statoil 

och liknande företag måste flyttas på eller stänga för att kommunen har ”byggfeber”, som de 

uttrycker det. De ifrågasätter varför Nykvarns kommun inte satsar på att få de redan 

etablerade företagen att känna sig delaktiga i bygget av Nykvarn, att det borde vara någon 

slags hejd på det hela. Kvinnan i Pensionärsparet utrycker en oro för att kommunen är på väg 

att förstöra en för henne viktig del av Nykvarns själ. Mannen i pensionärsparet håller med och 
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de undrar om Nykvarns kommun verkligen vill få de gamla och redan etablerade företagen att 

gå i konkurs eller att de ska bli tvungna att lägga ner. Pensionärsparet uttrycker en tydlig oro 

för att kommunens prioriteringar skapar fördelaktigheter för nyföretagande i Nykvarns 

kommun, vilket resulterar i nackdelar för de redan etablerade. De ifrågasätter kommunens 

syfte med det hela och undrar vad deras dolda agenda/ målsättning egentligen är. 

 

Pensionärsparet uttrycker under intervjun en viss oro om att kommunen ska bygga bort 

känslan av småbyggdsidyllen och ersätta den med något annat. De anser att ”Ingalills 

blommor”, Grönsakshandlaren och Goggo´s pizzeria är väldigt ”Nykvarnigt” som kvinnan i 

pensionärsparet uttrycker det. Att det finns något unikt och speciellt i dessa 

affärsverksamheter och små butiker. Det är trevligt folk som jobbar i butikerna och att de och 

kunderna tillsammans skapar en trevlig stämning i Nykvarn. Skulle det försvinna så säger 

kvinnan i pensionärsparet med starkt eftertryck att hon skulle bli väldigt ledsen och mannen 

håller med. De anser båda två att man borde satsa mer på de små speciella affärerna som 

redan skapar trivsel i Nykvarn. De anser att det bör satsas på små lokala företagare istället för 

storföretagen för att bevara småbyggdsidyllen. De uttrycker en stark oro för att kommunen i 

all önskan om att växa har glömt bort vad Nykvarn står för och betyder för invånarna.  

 

 Tilliten som skapades mellan politikerna och invånarna för 15 år sedan då kommunen blev 

egen förefaller sig ha förändrats om vi ska utgå från de invånare som vi intervjuat samt den 

anonyma företagaren. De antyder misstro till att Nykvarn växer för fort, att man glömmer de 

som redan bor och är verksamma där. De som blivit intervjuade i denna undersökning säger 

att de skulle rekommendera andra att flytta hit. Det som dock har framkommit som negativa 

åsikter hos de intervjuade har uppvisats som gemensamma uttryck hos invånarna och den 

anonyma företagaren, men inte hos ägaren av Mångfaldens Hus. De upplever att de inte blir 

hörda som invånare eller företagare i Nykvarns kommun och att kommunikation känns som 

enkelriktat. Vi återkommer här till att enligt Ahrne (2008) går det att skapa gemensamma 

möjligheter om man organiserar tillsammans med andra individer. Tilly (2004) beskriver hur 

det vid en upplevd ojämnlikhet tillsammans går att skapa en gemensam handlingsplan. 

 

Både pensionärsparet och småbarnsfamiljen samtalar om att det finns vissa företag som man 

är extra känslosam kring, att dessa får bara inte försvinna, som de uttrycker sig. De tar upp 

Grönsakshandlaren, Statoil, blomsteraffärerna, Goggo’s pizzeria och Tobaksaffären i centrum 

som de företag de finner som en del av Nykvarns själ. Vidare så påpekar de även att dessa 
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företag kanske inte har något större turistvärde och de inte heller tillhör de företag som ofta 

lyfts fram på olika sätt så som Mångfaldenshus, Taxinge slott och Lådbilslandet. 

När vi intervjuade Lena Ramdani på kommunen var det just dessa tre företag som hon tog upp 

som specifika turistmål och utflyktsmål som kan locka besökare utifrån. Detta var även något 

som både Kjell och Christina påpekade. Vi tycker oss se en tendens av att man har en viss 

företagsorganisatorisk syn på styrandet i Nykvarn, hur och vad som ska ske i nutid och i 

framtiden. Vi tar stöd av Granberg (2013) och Papakostas (2009) i vår tolkning. Det 

företagsorganisatoriska och det politiska rummet tycker vi oss se som att det har flutit 

samman i Nykvarn. De har skapat en kommun som växer i invånarantal (nykvarn.se) men att 

man även har en ekonomisk aspekt som både Kjell Ericsson och Lena Ramdani pratar om. 

Genom de infrastrukturella investeringarna som planeras är förhoppningarna att det ska höja 

inflyttningsantalet både vad gäller invånare samt företagare.  

 

Som vi tidigare har tagit upp upplever inte Ägaren av Mångfaldenshus någon direkt misstro 

gentemot de kommunansvariga. Som ett av Nykvarns tre största turistmål har denne en annan 

erfarenhet av att driva företag i Nykvarn. Återkommande under intervjun så säger ägaren att 

det är positivt att vara företagare i Nykvarn och känner stöd från kommunen. 

 

”Alla runt omkring är så positiva hela tiden och jag kan inte säga något annat än att det är 

bra. Och man kan ju aldrig älska alla, så är det ju. Men ändå så är det ju så här att, hur man 

lägger upp saker och ting, vilka visioner man har, att man fått med de på samma sväng som 

jag pratar om…” 

ägaren Mångfaldenshus 

 

Attityderna mot Nykvarns kommun skiljer sig alltså åt mellan ägaren av Mångfaldenshus och 

den anonyma företagaren. Papakostas (2009) beskriver hur en misstro kan förvandlas till tillit, 

men i detta fall så ser vi det som att tilliten mer och mer omvandlas till en slags misstro. 

Papakostas (2009) forskning om tillit som skapas säger att den kan förvaltas om det görs med 

rätt nycklar och ömsesidigt förtroende. Som med ägaren av Mångfaldenshus som har en 

positiv upplevelse och en bra kommunikation med kommunen som båda aktörerna verkar 

nöjda med. Vi tycker oss se att det finns indikationer i privatpersonernas intervjuer och i den 

anonyma företagarens svar om att det finns en påbörjad och pågående känsla av misstro. Den 

organisatoriska problematiken som vi tyckt oss se tendenser av och som vi nämnt tidigare, 
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verkar vara återkommande. Vår tolkning är att ett övervägande antal respondenter uppvisar en 

negativ trend gällande attityden gentemot Nykvarns kommun. 

  

5.3.2 Invånarnas syn på kommunens utveckling 

De invånare i kommunen som vi intervjuat har gett både ris och ros till sin kommun, menat att 

det finns både positiva och negativa känslor involverat i deras svar.  De fyra privata 

personerna som vi intervjuat, har alla likvärdiga åsikter om att det är bättre idag, än när man 

tillhörde Södertälje kommun. Pensionärsparet har i intervjun en gemensam uppfattning om 

det mesta. Det som den ena säger håller den andre med om. Vad gäller Nykvarn som kommun 

så delar pensionärsparet varandras uppfattning om kommunen med en överensstämmande 

nickning, att åsikten delas. 

 

”Bättre är det ju än Södertälje, det tycker jag, men det är ju inte vad man hade hoppas på.” 

Pensionärsparet 

 

Småbarnsfamiljen är även de av samma åsikter, i alla fall gällande de positiva delarna med 

Nykvarn utifrån deras perspektiv som småbarnsfamilj. Alla fyra respondenterna uttrycker att 

det finns flertalet positiva anledningar till att bo i Nykvarn.  

 

”Jag kan faktiskt inte yttra mig egentligen. Hur de sköter det eller hur de gör. Jag lyssnar 

faktiskt inte… Ska jag tycka någonting så tycker jag väl att det är för mycket Kalle Anka 

politik och man är väl ganska less helt enkelt. Det går in genom ena örat och ut genom andra. 

Mannen och kvinnan i Småbarnsfamiljen 

 

De uppvisar en misstro mot politikerna och uttrycker åsikter om att de har ledsnat på att ingen 

verkar lyssna till invånarna och deras önskemål vilket även en undersökning som SCB utfört i 

kommunen 2013 visar på (scb.se). Småbarnsfamiljen anser att det förekommer en politik i 

Nykvarn som har gått över styr och att alla förändringar och utbyggnader görs i allt för snabb 

takt. De anser att kommunen har så många och storslagna planer för Nykvarn att de helt 

enkelt slutat lyssna på politikerna eftersom de inte lyssnar till invånarna längre. 

Pensionärsparet pratar om samma upplevda känsla och vad de tror kan vara anledningarna till 

deras upplevda skepticism mot politikerna i kommunen. Pensionärsparet anser att politikerna 

har en mer personlig approach än professionell i de politiska leden (Granberg, 2009) vilket vi 

tolkar som att bidrar till en misstro gentemot politikerna i Nykvarn. 
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”Nykvarnspartiet är ju inga superpolitiker. De är ju inte politiker alls. De är bara målare och 

snickare och sånt… Det är ju inte lätt att styra en kommun. De är väldigt lätt att gå ut med en 

massa saker först och lova att de ska göra det och det, men när det väl kommer till kritan och 

olika kriser så kanske det inte går att genomföra allting.” 

Pensionärsparet 

 

Vi tycker oss se en kontext av flera olika händelser som kan ha härlett till deras tankar och 

åsikter. Småbarnsfamiljen uttrycker sin oro för kommunens stora utveckling och vad man inte 

vill ska försvinna. De säger att de trivs att bo i Nykvarn just för att det är en liten kommun och 

att de tycker om det när det är litet. Småbarnsfamiljen som har fyra barn i hushållet pratar 

ganska mycket om lekparkerna i Nykvarn och om att centrum ska byggas om. Gällande 

lekparkerna så har de starka åsikter om att det har tagits bort flertalet lekparker/lekplatser och 

att det inte ” byggs tillbaka” för att kompensera för det som tagits bort. Småbarnsfamiljen 

pratar även om att de båda anser att det finns en byggtrend i Nykvarnskommun som innebär 

fler bostäder och tätare bostadsområden, och hur mycket de är emot den sortens bygge. De 

uttrycker även en oro över bygget i centrum, men är samtidigt glada för att en förändring och 

uppfräschning av centrum görs. Visst, det behövs, säger de båda, men de vidhåller dock hur 

viktigt det är för dem båda att man bygger för Nykvarn. Ett centrum som är fortsatt öppet och 

som personifierar och styrker känslan av Nykvarns själ, och inget annat. Respondenternas syn 

på moderniseringen av Nykvarn har en bas i en misstro över hur kommunen hanterar denna 

modernisering och hur kommunen uppvisar ett agerande som kan efterliknas med när en 

organisation talar om vad en individ ska göra utan någon hänsyn till hur individen själv skulle 

vilja sköta det (Ahrne, 2008). Vi tolkar åsikterna som att de har negativ inriktning och att oron 

ligger i att den planerade moderniseringen av centrumet kan innebära att Nykvarns själ 

försvinner (Granberg, 2013). 

 

”Ja, jag vill ju gärna ha det lite mer naturtroget. Jag vill inte ha någon betongdjungel. Nää. 

Man får inte göra som typ Hallunda eller så. Det är ju liksom… Hallunda är ju Hallunda. Vi 

är ju Nykvarn! ” 

Kvinnan och mannen i småbarnsfamiljen 

 

Pensionärsparet pratar också om att de är oroliga för att Nykvarn, att denna fina lilla kommun 

som de uttryckte sig ska växa bort och bli för stor. De diskuterar vad kommunen egentligen 
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skulle vilja få ut av ett helt nytt centrum i Nykvarn. Diskussionen kretsar även kring att 

inflyttningen till Nykvarn redan är konstant ökande och att det finns en fungerande 

infrastruktur men ställer sig frågande till varför det ska läggas så mycket pengar på ett nytt 

centrum av den storleken som de visat planer på. Under våra intervjuer så har vi förstått att 

det är många som flyttar tillbaka som vuxna med familjer och de har då i sin tur en historia 

kopplad till orten. Om man bygger om och bygger bort hela centrum och andra områden är 

det inte Nykvarn längre anser företagaren, vilket även småbarnsfamiljen och pensionärsparet 

pratar om.  

 

”Jag har inget emot att det kommer hit företag och så, bara de inte tar bort... Vi-känslan.” 

Pensionärsparet 

 

Ahrne (2009) beskriver hur det med demokratins rätt går att agera kollektivt och från en 

underordnad position. Menat att individer kan propagera för en sak men att 

samhällsprocesserna kan vara svåra leda och att styra. Vad gäller samhällsutvecklingen i 

Nykvarn väcker denna undersökning misstankar om att det kan förekomma politiska agendor 

och sociala utvecklingar med politiska medspelare som har viss organisatorisk diskrepans. 

Papakostas (2009) menar på att tillit som utvecklas till misstro skulle kunna omvandla till tillit 

igen om man synliggör diskrepansen och omvandlar den uppkomna misstron till en 

nyförvärvad tillit. Vi tolkar det som att den anonyma företagaren och privatpersonerna är av 

samma åsikter. Det material som vi har samlat ihop under våra intervjuer tyder på att 

invånarna vill ha en annan känsla av närhet än den som finns idag och att som invånare skulle 

de vilja ha en känsla av närhet till politikerna ”men man känner inte att politikerna är nära 

oss som invånare” som kvinnan i pensionärsparet uttryckte sig. I bildandet av Nykvarns 

kommun så skapades tillit mellan deltagarna i olika sektioner, mellan invånarna, företagarna, 

politikerna och andra involverade aktörer (Papakostas, 2009). I det ombytliga perspektivet på 

sin tillvaro i samverkan med att Nykvarn växer och förändras skapat en diskrepans (Ahrne, 

2008). Denna diskrepans gör även att härleda till att kommunen verkar ha förändrat sin 

strategi för hur en förvaltningsorganisation ska styras i takt med att Nykvarns kommun växer 

(Granberg, 2013). 
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5.4 Kommunen växer och förtroendet minskar 

 

5.4.1 Invånarnas åsikter om den växande kommunen    

Centrumets utveckling, bygget av tågtunneln och tågbanan samt den nya skolan som planeras 

är alla delar som respondenterna tar upp som vi tolkar som att de har påverkat deras 

förtroende för politiken i Nykvarn åt ett negativt håll. Det byggs väldigt mycket i Nykvarn, 

säger Lena Ramdani och berättar vidare att det finns en framtagen plan som heter” Vision 

2025” (nykvarn.se). Enligt den så ska de fram till år 2025 ha fokuserat på boende, 

infrastruktur och pendling, näringslivet, centrum och skolan. När vi pratar med Lena så 

berättar hon om näringslivsplanerna som är under utveckling och de punkter som de redan har 

avklarat samt expanderingen av ett redan existerande industriområde 

 

”…en del av de grejerna kan vi redan börja checka av, till exempel ett nytt centrum, check! 

…och kanske bästa skola, check!” 

Lena Ramdani 

 

Som vi har tagit upp tidigare så framkommer i intervjuerna med pensionärsparet och 

småbarnsfamiljen att det finns en viss oro för att de håller på att bygga bort ”Nykvarns själ”. 

Mannen i småbarnsfamiljen säger att anledningen till att man vill flytta tillbaka som vuxen är 

ju för att Nykvarn är Nykvarn och kvinnan fyller i med att ”det sista vi vill ha här i Nykvarn 

är ju att det blir en moderniserad variant av en betongdjungel”. Vilket även pensionärsparet 

diskuterar. De återkommer till sin oro gällande risken för att Nykvarns själ inte kommer att 

finnas kvar mycket länge till om det fortsätter i samma takt som nu.  

 

I ”Vision 2025” finns en stor fokus på företagaren och tillväxten men vi kan inte finna någon 

beskrivning gällande utvecklingen av någon slags individanpassning i Nykvarn i samband 

med expansionsplanerna. Däremot finns det ett detaljerat och ett väl utarbetat dokument som 

lyfter fram nyföretagandet i Nykvarn. ”Den lilla kommunen satsar ganska friskt på 

näringsverksamhet och tillväxt” som de uttrycker sig (nykvarn.se). Nykvarns kommun har 

arbetat fram ett dokument där de samlat information om kommunen och presenterar en grafisk 

bild över Nykvarn. En beskrivning som visar på hur kommunen ser möjligheterna med 

innovationer, att de uppskattar visioner och att kommunen är medgörlig. Det uttrycks i texten 



33 

  

att man är villig att ta snabba beslut för intressenter som vill etablera sig. De skriver 

inledningsvis: 

 

”Vår ramberättelse ger en upp fattning om vad vi menar med vår devis ”Ung, Vild & Vacker. 

Här i Nykvarn ser vi möjligheter och erbjuder växtkraft. En ung och obyråkratisk kommun 

som, samlad i en enda förvaltning, fattar snabba beslut. Vår vackra natur lockar till en 

avstressad tillvaro, ändå helt nära storstadens puls. Vill du tänka nytt, kanske lite vilt och 

utanför ramarna? Tillsammans har vi modet att förverkliga starka idéer.” 

Ur Nykvarns kommun, Grafisk bild, riktlinjer och verktyg (nykvarn.se) 

 

Att de använder en typ av grafisk profil för att stärka kommunen utåt sett är en strategi som 

Granberg (2013) skulle beskriva som att Nykvarn har en modernisering av den kommunala 

verksamheten i dagens moderna Sverige. En modernisering som är ganska långt från den 

ursprungliga kommunrättensförfattningen (Granberg, 2013). Vi tolkar det som att i Nykvarns 

förvaltning har de organisatoriska förväntningar på utvecklingen av Nykvarns kommun.  Men 

just som de skriver om i sin ramberättelse så är Nykvarn ”en ung kommun som tar snabba 

beslut”, och utifrån Granbergs (2013) beskrivning av hur opinionen har sin plats gällande 

åsikter om hur man sköter kommunen så hade alla respondenterna i vår undersökning starka 

åsikter om Nykvarn som kommun idag och hur man upplever kommunens framtids visioner. 

Vi menar då att åsikterna hos de vi intervjuat avspeglar ett annat perspektiv av hur den 

politiska organisationen bör styras. Kjell och Christina berättade om en mer företagsinriktad 

bas som är märkbar i den politiska organisationen, vilket Granberg (2013) skulle mena har 

skapat en förändring i Nykvarns strategi i hur förvaltningsorganisationen styrs, att de har 

frångott hur kommunen bör styras (Granberg, 2013). Det finns främst liknelser i en politisk 

organisation och en företagarorganisation på det strategiska planet. Skillnaden är dock att det 

är en annan lagstiftning som detaljstyr i en politisk förvaltning jämfört med i ett företag 

(Granberg, 2013: 147-150). Den största skillnaden ligger i att i ett företag är det 

vinstmarginalen som styr framgången, i en politisk förvaltning så är det snarare opinionens 

åsikter som avgör huruvida de politiskt förtroendevalda lyckats med sina uppdrag (Granberg, 

2013:163).  

I Nykvarn finns det en tanke om att det ska förekomma en känsla av närhet till politikerna 

berättar både Lena, Christina och Kjell. 
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”En av de viktigaste sakerna som man ville att det skulle bli var närhet till ... närheten till 

politiken. Och det tycker jag verkligen att det finns här. Både till tjänstemännen och till den 

politiska ledningen.” 

Lena Ramdani 

 

Christina berättar att det fanns en tanke från starten om att det skulle finnas en närhet mellan 

politiker och invånare i Nykvarn, som ett slags experiment. Det fanns en förhoppning och 

önskan om att det skulle finnas en en bättre kommunikation mellan kommunpolitikerna och 

invånarna än vad det fanns innan Nykvarn blev en egen kommun. Att det i en liten kommun 

kan bli kortare beslutsvägar eftersom avståndet till tjänstemän och till politiker är kortare 

vilket Christina ser som en fördel i en mindre kommun. I större kommuner så kanske du inte 

ens får kontakt med en tjänsteman utan man går via någon annan och så där, säger Christina.  

Tyvärr har det inte blivit som de hade hoppats på, vilket syns tydligt på Nykvarns 

kommunfullmäktiges möten som har ett lågt antal åhörare enligt både Christina och Kjell. De 

berättar att entusiasmen mattades av med tiden och man hade många önskningar men det har 

ju inte riktigt gått att uppfylla alla drömmar som fanns för 15 år sedan.  

 

”Det var som ett experiment men det fanns inte något som kunde förankras. Man har ju nu 

beslutsfattandet i nämnderna vilket gör att fullmäktige inte får samma interesse för 

invånarna, tyvärr anser de båda att man inte får fler intresserade till fullmäktigemötena.” 

Christina Berlin och Kjell Ericsson 

   

Vi uppfattar det som att invånarna i kommunen upplever att de hamnar mer och mer i 

skymundan. Invånarna vi har intervjuat indikerar i sina intervjuer att tilliten sakteligen har 

börjat omvandlas till en känsla av skepticism, en tillit som mer och mer går mot en misstro. 

Att man har skapat en omvänd situation än det som Papakostas (2009) skriver om, att det i 

Nykvarn har skapat en misstro istället för tillit. Pensionärsparet är överens om att det känns 

som att när det görs något i kommunen så är det kortsiktigt och sedan bestäms det att 

organisationen ska göras om igen, och igen. Varken företagare eller invånare i denna 

undersökning anser att alla omorganiseringar är bra och att de istället skapar en otrygghet. De 

invånare och den anonyma företagaren vi intervjuat menar på att precis när de börjat förstå 

hur något fungerar så ska det bytas igen. Det är snurrigt och oproffsigt, menar pensionärsparet 

som hade tydliga och klara åsikter om detta: 

 



35 

  

”…det känns väldigt kortsiktigt. Nu är det så här just nu och det är väldigt bra inför val och 

sånt, men vad händer här borta då? Sen vet inte jag, den här satsningen på centrum. Den 

förstår jag inte riktigt heller. En galleria, om jag nu har förstått det rätt, med små affärer i. 

Jag vet inte vad de har tänkt sig för affärer, men jag tror knappast att H&M flyttar hit. Och 

dessutom så kommer ju hyrorna i den här gallerian bli betydligt mycket högre än vad hyrorna 

är idag och då tänkte jag på de affärer som redan finns här. Har de råd att flytta in i dessa 

nya lokaler eller måste de söka sig någon annanstans? Sånt där bekymrar oss.” 

Pensionärsparet 

 

Småbarnfamiljen talar om att de är relativt nöjda med att bo i Nykvarn som det ser ut idag och 

att många barndomsvänner till mannen i familjen flyttar tillbaka till Nykvarn som vuxna. De 

är nöjda i stort, men det finns några saker som de anser att kommunen nonchalerar till fördel 

för näringsutvecklingen och andra nybyggnationer. En attityd som återkommer är att de 

önskar en större fokus på de som redan bor i Nykvarn. De anser att det i dagsläget läggs en 

alldeles för stor fokus på att få fler att flytta dit i stället för att kompensera för det som byggs 

bort. 

 

”Utbudet för barn är ju väldigt bra här i Nykvarn, det finns mycket för barnen att göra vad 

gäller sport i Nykvarn. Så det är väl det som är väldigt attraktivt för Stockholm till exempel. 

Stockholmarna vill ju komma hit och bo här. Det är nära till stan med snabbtåget och så finns 

det ju jättemycket bra för barnen. 

…vi är ganska nöjda, vi trivs så bra här. Om man ska peka på något som saknas så är det ju 

en ordentlig lekplats och lite sånt där, en till matbutik, en hall för simning eller hockey.” 

Mannen och kvinnan i barnfamiljen 

 

De fortsätter att diskutera sinsemellan om på bristen på lekplatser i Nykvarn. De ser det som 

att kommunen negligerar familjer i denna fråga. Att kommunen verkar prioriterar de som 

utövar sport i föreningsform och inte de övriga invånarna. Deras kritik baserar de på att av 

deras fyra hemmavarande barn så var det bara en som utövade sport.  ”De andra då? Vad ska 

de göra? ” säger mannen i småbarnsfamiljen. De pratar om att deras barn älskar att vara ute 

och leka, de vill vara i lekparken och leka med sina vänner och uppfattar det som att barnen 

ser lekplatsen som en självklar mötesplats. De menar på att man kan förstå att utbygget av 

Nykvarn är för att det behövs fler invånare i kommunen, men att man anser att det går för fort. 

De ser det som att etableringsfasen i kommunen är på väg att fasa ut Nykvarns själ. 



36 

  

Papakostas (2009) presenterar ett par förslag på hur produktionen av tillit kan se ut och hur 

man vid en skapad misstro kan återställa tilliten med rätt verktyg och inställning.  De fyra 

privatpersonerna som vi intervjuat visar på att det har inletts en produktion av misstro till 

kommunen och att tilliten till politikerna ha börjat svikta. De uttrycker dock alla fyra att de 

har en kärlek till Nykvarn, att de älskar att bo där, att det är vackert, litet och nära till naturen 

och att man trivs i ”det lilla”. Deras känsla av växande misstro gentemot politikerna ligger i 

att de upplever tvivel till den större exploateringen och att de inte upplever att det förekommer 

någon kompensation för det som försvinner i proceduren.  

Den anonyma företagare som vi intervjuade uttryckt också en viss oro för byggbommen i 

Nykvarn och ställer sig frågande till varför man inte vänder blicken inåt, till de företagare som 

redan finns i kommunen. Hen pratar även om att det finns en snedvriden politik gällande 

företagandet i Nykvarn. Det skapas så mycket förutsättningar för de som vill etablera sig i 

kommunen men att detta i sin tur bidrar till en allt sämre plattform för företagarna som redan 

är etablerade i kommunen. 

 

”Jag har bevittnat och själv upplevt ”klia på ryggen” politiken i den här kommunen.  Det är 

fler än jag kan jag ju säga som är missnöjda med hur vi blivit bemötta av både politikerna 

och tjänstemännen. En person som jag pratade med sa det så bra: det är precis som att de 

har storhetsvansinne där på kommunhuset, och jag håller med.” 

Anonym företagare 

 

 När vi tittat på Nykvarn och analyserat respondenternas syn på kommunen så tycker vi oss se 

något som Granberg (2013) förklarar som en organisation som styrs mer som en 

företgasorganisation än som en politisk organisation. Han beskriver det som att det går att se 

på kommunen som organisation bestående av olika delar med förtroendevalda, förvaltningar, 

tjänstemän, outsourcade/ inköpta tjänster och den enskilde. Den politiska organisationen kan 

även styras som en företagsorganisation och i det samhälle som vi lever i idag, så blir det mer 

och mer individualiserad organisationsstyrning (Granberg, 2013). Våra tolkningar baserar vi 

på både politikernas och invånarnas svar på hur man ser på styret i Nykvarn idag. Vad gäller 

kommunens tjänstemän så berättar Kjell att han upplever en viss rekryteringsproblematik till 

kommunen vad gäller kunniga och erfarna medarbetare och han nämner följande som en 

tänkbar anledning: 
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”…få tag på de där riktigt stora stjärnorna som kan och vet hur man leder och gör i ett 

projekt, som det här med skolan. Som att man räknar fel som till exempel med underfarten 

under järnvägen. Det var på 11 miljoner skulle det kosta, och sex månader senare så kom en 

nyskrift att kommer att kosta 20 miljoner. Och den slutgiltiga kostnaden blev, 70 miljoner! 

Ingen i förvaltningen har koll på det alltså.” 

Kjell Ericsson 

 

5.4.2 Styrningen i kommunen  

Styrningen i kommunen är något som vi finner som en lite oslipad process där man har en hel 

del att ta tag i enligt Kjell Ericsson. Han menar på att det förekommer en konflikt som blir en 

konsekvens rent ekonomiskt när det inte finns ordentliga handlingsplaner för hur man ska 

redovisa till exempel olika projekt 

 

”…det var trötta tjänstemän, får man väl säga. Man måste ju följa upp sina arbeten.  Från 

beslut så måste man ju ha ett redovisningssystem, som vad det är vi har beslutat om, och vad 

är det vi har gjort. Och det är väl där det är lite brister då, men trots det, så går ju kommunen 

väldigt bra.” 

Kjell Ericsson 

 

 De som tar besluten i Nykvarn är likväl de förtroendevalda som tjänstemännen. 

Pensionärsparet har en enhällig åsikt vad gäller Nykvarn. De nämner en artikel som de läst 

som enligt dem handlade om att ”vart man än åker någonstans så ser det likadant ut”, och att 

det i den artikeln stod att i småkommuner i landet är det inte ovanligt att människor som 

arbetar inom kommunen får storhetsvansinne och utför enorma byggen eller liknande som 

sedan bara står där, vilket de håller med om. Vidare så säger de att  

 

”…när jag såg bilderna på den här "Turning Torso" och allt vad det heter så tänkte jag: 

Jaha, Huddinge centrum! Istället för att man då kanske kan värna om den här gamla 

bruksmiljön. Ta Mariefred som exempel, man åker dit för att handla bara för att det är så 

himla mysigt att gå där och de har verkligen behållit det här gamla och de har småaffärer, i 

och för sig så är det dyrt men so what? 

Pensionärsparet 
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De menar på att man har en fin, gemytlig och bevarande bruksmiljö i Nykvarn som de tror är 

en av anledningarna till att besöka Nykvarn. De pratar om att bli kallad för utvecklingsfientlig 

och anklagad för att inte kunna vara innovationsobenägen. De menar på att om någon har 

synpunkter på den föreslagna utvecklingsplanen så är denna emot visioner. Kvinnan i 

Pensionärsparet drar en parallell med något som hennes gamla labbchef sade när Astra Zeneca 

skulle bygga sitt huvudkontor: 

 

”…när romarna byggde monument över sig själva, så gick romarriket under.  

Det var precis vad som hände när Astra byggde sitt stora tjusiga huvudkontor, efter det gick 

det åt pipsvängen!” 

Pensionärsparet 

 

Vi uppfattar det som att våra respondenter har ganska tydliga åsikter om de byggnationer och 

visioner som Nykvarns kommun driver idag. För att gå tillbaka till Granberg (2013) så har 

beslutsfattarna i sina politiska roller en skyldighet mot opinionen att förvalta deras förtroende 

på ett korrekt sätt. Utifrån våra intervjuer finner vi en antydan till att förtroendet har börjat 

sina för dessa beslutsfattare då respondenterna inte uppfattar att besluten tas för invånarnas 

skull. Enligt Papakostas (2010)  så är det inte helt självklart att ha tillit, det är istället något 

som skapas.  Christina och Kjell berättar visserligen att Nykvarnspartiet (NP) som varit 

styrande parti i Nykvarn under en relativt lång tid har haft förhållandevis höga väljarsiffror. 

 

”Det är ju ganska fantastiskt att vi har kunnat hålla oss mellan 25 och 35 % utav rösterna i 

fem val. Och vi är ett lokalparti. Man pratar ju alltid om att lokalpartier är missnöjespartier, 

men det kanske man inte säger i kommunen.” 

Kjell Ericsson 

 

Kompetensen som en individ skaffar sig efter att ha arbetat en längre tid på ett företag eller i 

en organisation är något som många gånger saknas inom Nykvarns kommun enligt Lena 

Ramdani, Kjell Ericsson och Christina Berlin. De menar på att detta skapar en viss 

problematik då många av de tjänstemän som anställs av kommunen inte stannar på sina 

posteringar under längre perioder. De pratar alla tre om att dessa individer inte får tillfälle att 

bygga upp den kunskapsbasen och erfarenheten som skulle kunna hjälpa kommunen att 

utvecklas och växa på ett effektivt sätt.  Detta innebär att man får låg erfarenhet gällande den 

kompetens som man skaffar sig genom att ha arbetat en längre tid inom en organisation 
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(Granberg, 2013). Kjell vidareutvecklar detta genom att mena på att det är många som 

använder dessa tjänster som en effektiv språngbräda till något ”större och bättre”. Vi tolkar 

det som att det ur vissa sociala följder har formats ett annorlunda politiskt spelrum (Elias och 

Scotson, 2010). Enligt Granberg (2013) så skulle man kunna se styrningen i Nykvarns 

kommun som att det i nutid har skapats motsvarigheter i den politiska organisation som liknar 

företagarorganisationen på det strategiska planet.  

 

6. Diskussion/Slutsats 

 

Invånarna som vi intervjuat har gett både ris och ros till sin kommun. Även företagarna som 

vi intervjuat har gett två väldigt skilda perspektiv och uppfattningar gällande hur det är att 

vara verksam inom kommunen. För över femton år sedan fanns en misstro gentemot den 

kommunala ledningen i Södertälje och huruvida de prioriterade Nykvarn som kommundel och 

vad som var i dess invånares bästa intresse. Detta skapade som en känsla av exkludering, eller 

lite av en ”storebror-atmosfär” för människorna som bodde i Nykvarn. Denna misstro 

omvandlades till en tillit gentemot de som var ansvariga för Nykvarn som egen kommun 

under de första åren. Det vi fann i vår undersökning var att den tillit som ursprungligen fanns 

för Nykvarns kommuns ansvariga har bleknat då våra respondenter uttrycker åsikter som 

påminner om de känslor som ursprungligen ledde till att den egna kommunen skapades från 

början. Vi kunde då se att det går att dra paralleller till Papakostas teorier. Istället för att det är 

misstro som omvandlas till tillit så kan vi se att det finns tecken som tyder på att det är det 

motsatta som har inträffat, och det är tilliten som har blivit till en slags misstro. 

 

I Nykvarns moderna verksamhet, nu när organisationens utveckling mer eller mindre har 

stagnerat, så ser vi det som att det är lite av en svajig organisationsbeskrivning för vem som är 

ansvariga för vad. Att de har en triangulär verksamhet där linjerna enbart går mellan 

punkterna i sin egen triangel och sedan stannar där (Se figur 1:1 s.19). En öppnare och mer 

lyhörd organisation är något som vi anser skulle ge Nykvarns kommun en än större framgång 

och att det skulle göra organisationen mer tillgänglig för alla och återskapa förtroendet mellan 

kommun, företagsverksamhet och invånarna. 

För att återskapa denna tillit så skulle den triangulära formen behöva rundas till och istället 

skapa en bättre kommunikationsplattform med en öppnare förtroendeskapande arena där allas 

röster kan höras. 
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.               

          Figur 1:2 

    

Som vi presenterar här i figur 1:2 så anser vi att med den ökade andel av företagare så ska 

man sätta upp en arena för alla olika opinioner i Nykvarn för att återskapa förtroendet och 

tilliten mellan varandra. Är det så att Nykvarns kommun är en politisk organisation, en 

företagarorganisation eller har man kanske rent av skapat en mix av dessa två? Vi ser däremot 

en diskrepans mellan invånarna och politikerna som vi tror kan avhjälpas om man tar tag i det 

inom en snar framtid. Vi misstänker att det finns en risk för en negativ spiral som kan leda till 

ytterligare misstro som skulle kunna skada Nykvarns själ, vilken är viktigt för de invånare vi 

har intervjuat. Vi ser det som att man behöver lyfta blicken från nyföretagandet och börja se 

på invånarnas generella behov och deras önskan om att ha ett Nykvarn som faller inom ramen 

för vad de anser vara dess själ. 

 

Vår undersökning tyder på att alla i grunden vill Nykvarns bästa men att det finns väldigt 

skilda åsikter om vad Nykvarn är och vad Nykvarn betyder för invånare, företagare, 

tjänstemän och politiker.  

Vad vi funderar på är om det kan vara så som Lena, Kjell och Christina pratade om gällande 

kunniga och erfarna medarbetare. Kompetensen som förloras när tjänstemännen slutar efter 

kort tid bidrar till att en bit av organisationens chans att skapa den stabilitet som behövs 
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försvinner. Vi tycker oss se en ung kommun som har stor potential och stora drömmar men 

som har nått en punkt som skapat mer misstro än tillit. Ur detta ser vi det som att det har 

skapats en problematik som vi upplever baseras på att man har ur all lycka över att Nykvarn 

blivit egen kommun har glömt bort att stanna upp och titta inåt organisationen. Det finns stora 

planer för kommunen, men på vägen verkar det som att de ansvariga har blivit lite förblindade 

i all utveckling och exploatering. Vi ser det som att den lilla individen i den lilla kommunen 

känner sig bortbyggd och bortglömd till fördel för andra eventuella nyinflyttade och 

nyföretagande.  

 

Kommunikationen mellan alla parter inom kommunen fungerar enligt vår tolkning lite som en 

”one-way-street” i dagsläget. Vi visualiserade vår uppfattning av detta i figur 2:1 på s.21. Det 

kommer både förslag och åsikter från invånarna men att det inte verkar komma någon vidare 

återkoppling som visar på att dessa tankar har blivit hörda. Det som vi reflekterat över är att 

det verkar saknas en öppen kommunikationskanal där alla blir synliga, samt att det i alla 

planer för nybyggnation och utveckling faktiskt finns delar som invånare och företagare 

känner sig exkluderade ifrån. Vår uppfattning är att det skulle gynna Nykvarns kommun i dess 

helhet om beslutsfattarna skulle sträva mer efter att skapa ett Nykvarn som inte enbart ska 

locka till sig nya invånare och företag, utan även vara till för de som redan bor och/eller är 

verksamma i bygden. 

Enligt invånarna och den anonyma företagaren handlar Nykvarns framtid om att kunna bevara 

dess själ. Utifrån denna undersökning anser vi att den stora utmaningen för ledningen är 

lyckas skapa en atmosfär som gynnar alla om de ska kunna leva upp till att vara ”den lilla 

kommunen för den lilla individen”. 
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