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Abstract 

Flertalet av de bostadsområden, vilka vi idag kallar för ”utsatta”, uppkom som ett resultat av 

den bostadspolitik som tog sin början efter andra världskrigets slut och kan sägas ha nått sin 

kulm i det vi känner igen som miljonprogrammet. Målet med, den relativt nya, storstads- och 

den urbana politiken är att bryta mönster av det utanförskap som existerar inom dessa 

områden. Den senaste reinkarnationen av denna politik är det lokala utvecklingsavtalet 

(LUA). Kommuner ingår avtal med staten utifrån ett ramverk vilket säger att kommunerna 

åtager sig att genom samverkan och tvärsektoriella partnerskap arbeta med urbant 

utvecklingsarbete. Halmstads kommun har sedan år 2007 ingått ett lokalt utvecklingsavtal 

med staten för stadsdelen Andersberg. Detta fungerar som bakgrund till uppsatsen vars syfte 

är att pröva den s.k. vehikelteorin på det lokala utvecklingsavtalet i Halmstads kommun. 

Vehikelteorin säger att det lokala utvecklingsavtalet är ett sätt för staten att styra kommuner 

till att arbeta nätverksbaserat och tvärsektoriellt med urbant utvecklingsarbete. Uppsatsen vill 

med andra ord klargöra graden av nätverksbaserat och tvärsektoriellt utvecklingsarbete i 

Halmstads kommun, och framförallt utreda huruvida dessa samverkansformer och detta 

utvecklingsarbete är ett resultat av det lokala utvecklingsavtalet.  

Uppsatsens resultat visar att det inte finns belägg för att de samverkansformer som existerar 

inom utvecklingsarbetet är ett direkt resultat av det lokala utvecklingsavtalet. Vad som dock 

kan fastslås är att det lokala utvecklingsavtalet har inneburit en klar ökning av 

utvecklingsaktiviteter.   

 

 

Nyckelord: Lokalt utvecklingsavtal, vehikelteorin, urbant utvecklingsarbete, Halmstads 

kommun, Andersberg.  
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1 Inledning 

 

permanent (latin pe´rmanens, genitiv permane´ntis, presens particip av 

perma´neo 'förbli', 'hålla ut', 'bestå'), oavbruten, stadigvarande.
1
 

projekt [proʃε´kt], idé eller plan för uppnåendet av ett visst resultat; ofta 

även arbetet med att genomföra planen.
2
 

 

 

1.1 Problemområde 

Flertalet av de bostadsområden, vilka vi idag kallar för ”utsatta”, uppkom som ett resultat av 

den bostadspolitik som tog sin början efter andra världskrigets slut och kan sägas ha nått sin 

kulm i det vi känner igen som miljonprogrammet. Kritiken mot denna insats består bl. a av att 

den har bidragit till en ökad segregation vilken i allt större grad har tagit sig geografiska 

uttryck. Ett sådant geografiskt område är stadsdelen Andersberg i Halmstad. Halmstads 

kommun har undertecknat ett lokalt utvecklingsavtal med staten vars syfte är att ”genom 

tvärsektoriellt samordnade utvecklingsinsatser skapa bättre levnadsvillkor i stadsdelar med 

utbrett utanförskap”
3
. Avtalet inleddes 2007, förnyades för perioden 2008-2010. Kommunen 

planerar för ett fortsatt avtal.   

Det som började som bostadspolitik går idag under parollen urban utveckling. Detta, får vi 

anta, är ett resultat av att samhället har förändrats och att det därmed innehåller nya problem 

för politiken att lösa. Staten har lättat på sina interventioner i sakfrågorna för att istället låta 

kommuner hantera de frågor som uppstått inom området. Kommuner blir nöjda då en större 

grad av självstyre är resultatet. Allt är dock inte positivt. Med ett ökat självstyre kommer 

också ett ökat krav på finansiellt ansvarstagande. Det lokala utvecklingsavtalet (LUA) är den 

senaste reinkarnationen av den svenska storstadssatsningen. Vad som började med ett 

                                                             
1 NE.se 
2
 NE.se 

3 Underlag till årsredovisning 2010/h 
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finansiellt engångsinitiativ från staten bedrivs idag genom de resurser som finns bland de 

medverkande kommunerna. Enligt den tes denna uppsats använder sig av så var detta en del 

av planen. Det som började som ett projekt skulle införlivas i kommunernas ordinarie 

verksamhet. Kommuner måste prioritera sakfrågor, och därmed resurser, och i slutändan blir 

det ett beslut för våra kommunala politiker.  

Det finns flertalet styrdoktriner som beskriver det denna uppsats vill kalla styrning inom 

offentlig politik. Den urbana politiken och dess åtgärdsprogram är dock relativt nya och det 

som gällde förr i frågan om styrning måste nödvändigtvis inte vara sant idag. Det vi sett från 

staten i denna fråga kan sägas representera en slags strategisk styrning av sakfrågor, ett fordon 

för införandet av ett nytt politikområde i kommunerna. Har kommunerna, som staten 

ursprungligen önskade, införlivat dessa frågor i sina organisationer och inom sin 

resurstilldelning? Om inte, så måste man fråga sig vad som står i vägen, och om det är möjligt 

att nå hela vägen eller om det ens är möjligt att bibehålla det nuvarande läget. 

 

1.2 Syfte 

Uppsatsens primära syfte är att, utifrån Hertting och Vedungs teori, undersöka huruvida det 

lokala utvecklingsavtalet har fungerat som en vehikel för samverkansprocesser inom urbant 

utvecklingsarbete i Halmstad kommun. Dvs. kan det arbete och det arbetssätt som används 

sägas vara ett direkt resultat av det lokala utvecklingsavtalet? Det sekundära syftet är att 

beskriva och undersöka samverkansformerna inom det lokala utvecklingsavtalet med 

uppgiften att identifiera eventuella problem, lösningar och förbättringar. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Har det lokala utvecklingsavtalet fungerat som en vehikel för samverkansprocesser 

inom urbant utvecklingsarbete i Halmstads kommun? 

 Vilka problem och utvecklingsmöjligheter går att identifiera inom det lokala 

utvecklingsavtalet i Halmstads kommun? 
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1. 4 Avgränsningar 

Uppsatsens primära avgränsning är Halmstads kommun som undersökningsfall. Det lokala 

utvecklingsavtalet är en avgränsning i sig då det är undertecknat för stadsdelen Andersberg. 

Uppsatsens undersökningsområden följer de avgränsningar som finns inom det lokala 

utvecklingsavtalet (målområden). Den sekundära avgränsningen, vilken berör inhämtning av 

material, görs inom den lokala organisationen för arbetet med det lokala utvecklingsavtalet. 

Mer information om den sekundära avgränsningen finns under urval. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är upplagd på följande vis. Kapitel 2 redogör för bakgrunden inom svensk 

storstadspolitik. I detta kapitel ingår även en presentation av stadsdelen Andersberg. I kapitel 

3 presenteras uppsatsens teori, metod, urval och analysverktyg. I detta ingår bl. a en närmare 

redogörelse för vehikelteorin. Kapitel 4 presenterar tidigare forskning. Detta kapitel är 

uppdelat i tre delar, styrningsformer, urban politik och lokala utvecklingsavtal. Resultat och 

analys presenteras i kapitel 5. Presentationen av resultatet utgår från uppsatsens två 

frågeställningar. Kapitel 6 är det avslutande kapitlet där resultatet sammanfattas och en 

återkoppling till tidigare forskning sker.  
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2 Bakgrund 
 

 

2.1 Svensk storstadspolitik 

Den nationella storstadspolitiken syftar till att ge storstadsregionerna goda förutsättningar för en 

långsiktigt hållbar tillväxt för att därmed kunna bidra till att nya jobb skapas såväl inom regionerna 

som i övriga delar av landet samt till att bryta den sociala och etniska segregationen i 

storstadsregionerna och att verka för jämlika levnadsvillkor för storstädernas alla invånare i 

storstäderna oavsett ursprung och kön. Ytterligare en utgångspunkt för den nationella 

storstadspolitiken är att större kraft måste läggas på att främja en god utveckling i storstädernas 

utsatta bostadsområden, för att på detta sätt motverka de sociala klyftorna i storstadsregionerna. 

Bakgrunden är att dessa tenderar att växa, samt att denna utveckling också motverkar storstädernas 

utveckling i stort. Dessa klyftor och ojämnheter i livschanser följer i stor utsträckning etniska 

linjer. Stärkandet av det svenska språket lyfts därför fram som en av de enskilt viktigaste 

åtgärderna för att bryta den etniskt betingade segregationen.4 

Utdraget ovan är hämtat från den proposition där en svensk regering för första gången 

presenterar ”en sammanhållen och separat politik för landets storstäder”.
5
 Detta kommer som 

ett svar på den ökade utsatthet man ser växa fram i specifika stadsdelar vilka främst är 

lokaliserade i landets tre största städer.  

Stadspolitiken som ett formulerat politikområde är som synes en relativt ny företeelse i 

Sverige. Innan denna sammanhållna formulering existerade så var det främst bostadspolitiska 

insatser som hanterade det vi idag kallar stadspolitiska frågor.
6
  

Mellan krigsslutet och miljonprogrammet så bedrevs bostadspolitiken genom ny- och 

ombyggnation av bostäder där det främsta målet var att höja boendestandarden genom 

modernisering och utökning av boendeutrymme.
7
 En långsiktigt föreliggande bostadsbrist 

resulterade i det s.k. miljonprogrammet (1965-1975), vilket hade som mål att bygga över en 

miljon nya bostäder, vilka främst var lokaliserade till landets storstadsregioner. Detta projekt 

”bidrog i hög grad till en omfattande omvandling i stadskärnorna och till framväxten av ett 

                                                             
4
 Proposition 1997/98:165, s. 1 

5 Palander 2006. s. 13 
6
 Schulman 2000, s. 33 

7 Boverket 2007, s. 51 
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stort antal nya förorter i storstadsområdena”.
8
 1980-talets ROT-program (reparation, om- och 

tillbyggnad) innebar en förbättring av boendemiljöerna i de nya förorterna, men det 

konstaterades även ”att större vikt måste läggas vid förbättringar i den sociala miljön, att 

kommunernas samordnande roll och de boendes medverkan i förbättringsarbetet måste 

stärkas”.
9
 Detta ger en bra bild av det dåtida arbetet kring stadsfrågor, då de flesta insatserna 

var fysiska i sin natur, dvs.  fokus för åtgärderna var förändring av bostadens och kvarterets 

fysiska struktur.  

Det var i slutet av 80-talet som den första storstadsutredningen tillsattes. Denna utredning 

resulterade i slutbetänkandet Storstadsliv. Rika möjligheter – hårda villkor (1990). Här 

avhandlas bl. a infrastruktur, näringsliv, medborgarnas makt och den sociala välfärden ur ett 

storstadsperspektiv. Förhållanden varierar mellan stadsdelar och städer och insatser och 

arbetsformer bör anpassas utefter lokala förutsättningar, men man anser att det ”generellt sett 

finns anledning att överväga särskilda insatser för att förbättra de sociala förhållandena och 

människors livsvillkor i de minst attraktiva statsdelarna”.
10

 Det är den invandrarpolitiska 

utredningens slutbetänkande Sverige, framtiden och mångfalden
11

 som ligger till grund för 

den inledningsvis nämnda propositionen. Det är i denna proposition det konkluderas att 

”lokala utvecklingsavtal bör tecknas mellan stat och kommun för de mest utsatta 

bostadsområdena i storstadsregionerna” samt förhoppningen att de ”förslag och bedömningar 

som regeringen lämnar i denna proposition skapar sammantaget nya och bättre möjligheter för 

en god utveckling i våra storstadsregioner”.
12

 Detta stämmer väl överrens med det som 

fastslogs i den bostadspolitiska kommitténs slutbetänkande Bostadspolitik 2000 – från 

produktions- till boendepolitik, där man bl. a presenterar ett antal fördelar med en 

områdesbaserad politik: 

 Varje enskilt bostadsområde har unika problem och förutsättningar.      Ett lokaltarbete kan lättare 

fokusera på relevanta åtgärder. 

 Områdesperspektivet underlättar en helhetssyn och skapar förståelse för sambanden mellan sociala, 

fysiska och ekonomiska faktorer. 

 Det är lättare att bryta ner sektorstänkandet och stimulera samverkan mellan olika aktörer i ett 

avgränsat bostadsområde. 

                                                             
8
 Schulman 2000, s. 33 

9
 Ibid. s. 33 

10 SOU 1990: 36 
11

 SOU 1996: 55 
12 Proposition 1997/98: 165, s. 2 
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 Om avgränsningen till ett bostadsområde har naturliga gränser skapas en ram för utvecklingsarbetet 

som är överblickbar och välbekant för de boende.13 

Det är under denna period som den första storstadssatsningen initieras och den görs genom 

Särskilda insatser för invandrartäta bostadsområden vilket också gick under smeknamnet 

Blommanpengarna efter dåvarande integrationsminister Leif Blomberg.
14

 Satsningen var ”i 

första hand inriktad på att underlätta för arbetslösa invandrare att komma in på 

arbetsmarknaden” genom lokal förankring och samverkan.
15

 Detta ersattes i slutet av 90-talet 

genom den s.k. Storstadssatsningen. Denna satsning skapade en storstadsminister och en 

storstadsdelegation ”bestående av statssekreterare från sju olika departement”. Satsningen 

liknade Blommanpengarna då den betonade likande mål och påpekade vikten av samverkan 

mellan nationella och lokala aktörer. Detta gav upphov till att staten, sedan 1999, erbjöd sju 

kommuner att ingå lokala utvecklingsavtal där regeringen fram till 2004 avsatte två miljarder 

kronor med förutsättningen att kommunerna satsade motsvarande belopp.
16

 

Tabell 1. Kommuner som ingick i storstadssatsningen
17

 

Kommun Stadsdelar 

Botkyrka Fittja, Hallunda/Norsborg, Alby 

Göteborg Bergsjön, Gårdsten, Hjällbo, Norra Biskopsgården 

Haninge Jordbro 

Huddinge Flemingsberg, Vårby gård, Västra Skogås 

Malmö Fosie, Hyllie, Rosengård, Södra Innerstaden 

Stockholm Husby, Rinkeby, Rågsved, Centrala Skärholmen, Tensta 

Södertälje Fornhöjden, Geneta, Hovsjö, Ronna 

 

Under regeringen Perssons sista år vid makten så aviserades ”att Storstadssatsningen framöver 

skulle hanteras inom ramen för ordinarie politik- och förvaltning”.
18

 Det kungjordes att den 

finansiella satsningen på storstadspolitiken skulle minska kraftigt, till endast 30 miljoner per 

år, samt att ytterligare 20 kommuner erbjöds skriva ett lokalt utvecklingsavtal med 

regeringen.  

                                                             
13 SOU 1996: 156, s. 185f, 212 
14

 Integrations- och jämställdhetsdepartementet 2010, s. 14 
15

 Integrationsverket 2000: 10, s. 9 
16 SOU 2005: 29, s. 42 
17

 Integrations- och jämställdhetsdepartementet 2010, s. 15 
18 Ibid. s. 15 
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I och med regeringen Reinfeldt så upphörde storstadsdelegationen och storstadspolitiken till 

förmån för urban utvecklingspolitik. De övergripande målen var: 

 1. Färre individer i utanförskap i de stadsdelar som präglas av utanförskap  

 

 2. Färre stadsdelar präglade av utanförskap  

 

3. Fler stadsdelar och städer som präglas av hållbar tillväxt för ökad 

konkurrenskraft
19

  

 
De statliga bidragen upphörde och fokus på utvecklingspolitiken var att åstadkomma ett 

långsiktigt arbete över vertikala och horisontella gränser. Möjligheten att använda EU-stöd 

samt regionalfonden ökade. För ytterligare betoning på samverkan mellan nationella och 

lokala nivåer så beslutade regeringen, i maj 2008, om förordningen om urbant 

utvecklingsarbete vilken innehåller bestämmelser kring 1) lokala utvecklingsavtal; 2) lokala 

partnerskap; 3) strategiska stadsdelsplaner; och 4) statliga myndigheters roll och ansvar.
20

  

 

Sedan 2008 så har den urbana utvecklingspolitiken förlorat sin status som självständigt 

politikområde då den numera har införlivats under integrationspolitiken.
21

 Politiken ska 

genomföras genom generella insatser och specifika åtgärder riktade mot invandrare ska inte 

förekomma efter deras första tid i landet. Det lokala utvecklingsavtalet passar in i detta, menar 

regeringen, ”som förtydligare av kommunernas respektive statens ansvar för stadsdelarnas 

utveckling, där utanförskapet är mest utbrett”.
22

 

2.1.1 Lokala utvecklingsavtal 

Det lokala utvecklingsavtalet låter sig beskrivas på följande vis: 

3 § 

I ett lokalt utvecklingsavtal anges dels vilken eller vilka stadsdelar som 

omfattas av det urbana utvecklingsarbetet, dels statens och kommunens åtgärder 
i fråga om 

1. lokala partnerskap, 

2. strategiska stadsdelsplaner, 

3. samverkansöverenskommelser, 

4. uppföljning av utvecklingsarbetet, och 

5. utvärdering och kunskapsspridning.23 

                                                             
19

 Integrations- och jämställdhetsdepartementet 2010, s. 15 
20

 SFS 2008: 348 
21 Hertting & Vedung 2009, s. 219 
22

 Ibid. s. 221 
23 SFS 2008: 348 
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Lokala partnerskap innebär samverkan mellan lokala aktörer (förvaltningar, bostadsbolag, 

föreningar, näringsliv m.m.) samt lokalt lokaliserade statliga myndigheter (Polis, 

Försäkringskassan, Arbetsförmedling m.m.). Den strategiska stadsdelsplanen ska ge en 

nulägesbeskrivning av fysiska, sociala och ekonomiska aspekter inom den berörda stadsdelen 

samt klargöra mål och insatser inom dessa områden. Samverkansöverenskommelser berör 

specifikt samverkansformer mellan lokala och statliga institutioner. Uppföljning sker bl. a 

genom de s.k. Oktoberrapporterna där kommunerna rapporterar till regeringen angående 

utfallet av det pågående arbetet.  

Tabell 2. Kommuner med Lokalt utvecklingsavtal 2008-2010
24

 

Kommun Stadsdelar 

Borås  Hässleholmen  

Botkyrka  Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg  

Gävle  Brynäs  

Göteborg  Bergsjön, Hjällbo, Gårdsten, Norra Biskopsgården  

Halmstad  Andersberg  

Haninge  Jordbro  

Huddinge  Flemingsberg, Vårby Gård, Västra Skogås  

Jönköping  Öxnehaga  

Kristianstad  Gamlegården  

Landskrona  Centrum-Öster  

Linköping  Skäggetorp  

Luleå  Hertsön  

Malmö  Fosie, Hyllie, Rosengård, Södra Innerstaden  

Nacka  Fisksätra  

Norrköping  Klockaretorpet  

Stockholm  Husby, Rinkeby, Tensta, Skärholmen, Rågsved  

Sundsvall  Skönsberg  

Södertälje  Fornhöjden, Geneta, Hovsjö, Ronna  

Trollhättan  Kronogården  

Uppsala  Gottsunda  

Växjö  Araby  

 

 
 

                                                             
24 Integrations- och jämställdhetsdepartementet 2010, s. 16 
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2.2 Andersberg 
Stadsdelen Andersberg skapades i slutet på 1960-talet och är belägen i sydöstra Halmstad.

25
  

 

Figur 1. Karta Halmstad 

Stadsdelen omges av två större vägar, E6:an i öster och Laholmsvägen i sydväst. Andersberg 

ligger på ett avstånd av ca 15 minuters gångväg från havet samt även närhet till Halmstads 

centrum och större affärs- och arbetsplatsområden så som t.ex. Eurostop och Högskolan i 

Halmstad.  

Figur 2. Karta Andersberg 

 

                                                             
25 Om inget annat anges är källan den strategiska stadsdelsplanen för Andersberg 2008-2010  

Större delen av bostadsområdet 

är omslutet av en ringled och 

ligger i anslutning till ett 

parkområde. Bostäderna utgörs 

av hyreslägenheter i storleken 

av 3-8 våningshus.  Ca 1800 

lägenheter finns i 

bostadsområdet vilket även 

innefattar ett mindre lokalt 

centrum. 
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När det kommer till offentlig service så finns det bl. a förskola, skola (åk 1-5), fritidsgårdar, 

bibliotek, socialtjänst, vårdcentral och barntandvård inom stadsdelen. Några av dessa 

verksamheter finns inhysta i det upprättade Medborgarservice, vilket skapades för att 

underlätta de kontakter med det offentliga som de boende i området kan tänkas ha.  

Folkmängden uppgick år 2009 till 4187 personer varav 74,6 % hade utländsk bakgrund, vilket 

kan jämföras med 18,4% och 18,6% för kommunen respektive riket.
26

 Flertalet olika 

födelseland är representerade med Jugoslavien, Irak och Bosnien och Hercegovina som de 

vanligast förekommande. Medelåldern i Andersberg är yngre än i jämförelse med kommunen 

(34 år respektive 41,2 år enligt 2007 års statistik).  

Tabell 3. Andel förvärvsarbetare i Andersberg och Halmstads kommun
27

 

Andel förvärvsarbetande i befolkningen, 
procent efter region, variabel och tid 

  2009 

LUA138001 Andersberg (Halmstad)   

kvinnor + män 41.2 

män 44.2 

kvinnor 37.9 

 

Tabell 4. Andel öppet arbetslösa i Andersberg och Halmstads kommun 

 

 

Som vi ser i tabellerna ovanför så är andelen av befolkningen som är i förvärvsarbete och 

öppet arbetslösa betydligt lägre respektive högre i Andersberg jämfört med kommunen. Vi ser 

samma tendens när det kommer till ohälsa. 

 

 
                                                             
26

 Statistiska centralbyrån 
27 Samtliga tabeller i avsnittet hämtas från Statistiska centralbyrån <scb.se> 

Andel förvärvsarbetande i befolkningen, 
procent efter region, variabel och tid 

  2009 

1380 Halmstad   

kvinnor + män 74.9 

män 76.2 

kvinnor 73.6 

Andel öppet arbetslösa i befolkningen, 
procent efter region, variabel och tid 

  2009 

LUA138001 Andersberg (Halmstad)   

kvinnor + män 19.2 

män 21.5 

kvinnor 16.5 

Andel öppet arbetslösa i befolkningen, 
procent efter region, variabel och tid 

  2009 

1380 Halmstad   

kvinnor + män 7.5 

män 8.7 

kvinnor 6.2 
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Tabell 5. Ohälsotal i Andersberg och Halmstads kommun 

 

 

Tabell 6. Andel behöriga till gymnasium och högskola i Andersberg och Halmstads kommun 

 

 

 

 

 

 

Ovan ser vi statistik för behörighet till gymnasium och högskola inom Andersberg och 

Halmstad. Nedan presenteras statistik för valdeltagande inom Andersberg och Halmstad. Som 

vi ser så följer statistiken samma mönster som föregående sida. 

Tabell 7. Valdeltagande i Andersberg 

Valdeltagande i val till riksdag, kommun och landsting, procent efter region, variabel  
och tid 

  1998 2002 2006 

LUA138001 Andersberg (Halmstad)       

riksdag 55.9 53.0 55.2 

kommun 50.7 50.6 53.8 

landsting 50.5 50.7 53.8 

Ohälsotalet, antal dagar efter region, 
variabel och tid 

  2008 

LUA138001 Andersberg (Halmstad)   

kvinnor + män 66.6 

män 61.3 

kvinnor 72.3 

Ohälsotalet, antal dagar efter region, 
variabel och tid 

  2008 

1380 Halmstad   

kvinnor + män 36.2 

män 29.0 

kvinnor 43.5 

Andel personer behöriga till gymnasium 
och högskola efter region, variabel, tid  
och tabelluppgift 

  

2009 

Andel behöriga till 

gymnasium, procent 

Andel behöriga 

till högskola, 

procent 

1380 

Halmstad 

91.3  89.4  

Andel personer behöriga till gymnasium 
och högskola efter region, tid och 
tabelluppgift 

  

2009 

Andel behöriga 

till gymnasium, 

procent 

Andel behöriga 

till högskola, 

procent 

LUA138001 

Andersberg 

(Halmstad) 

67.3 82.1 
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Tabell 8. Valdeltagande i Halmstads kommun 

Valdeltagande i val till riksdag, kommun och landsting, procent efter region, variabel  
och tid 

  1998 2002 2006 

1380 Halmstad       

riksdag 81.3 80.2 82.3 

kommun 78.8 78.4 80.3 

landsting 78.6 78.1 80.1 

 

Detta är exempel på statistik som ingår i det lokala utvecklingsavtalets målområden. 

Behörighet till gymnasium och högskola tillhör målområdet Språk och skola medan 

valdeltagande tillhör målområdet Demokrati och delaktighet. En stadsdel är givetvis mer än 

statistik, men detta är tänkt att fungera som en presentation till de utmaningar som finns med 

arbetet inom det lokala utvecklingsavtalet för Andersberg.  
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Figur 3. Organisationsbild för det lokala utvecklingsavtalet i Halmstads kommun 
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3 Teori och metod 
 

 

3.1 Teori 

Den svenska storstadspolitiken har genomgått flera olika stadier där den politiska styrningen 

har varierat i form och omfattning. Beträffande styrning så hittar vi ”tre viktiga tendenser i 

aktuell debatt och verksamhet i offentlig politik och förvaltning” vilka Herrting och Vedung 

renodlar till ”tre idealtypiska styrningsdoktriner: mål- och resultatstyrning, nätverksstyrning 

och brukarstyrning”.
28

 Denna uppsats ämnar testa en fjärde styrningsform, vehikelteorin. 

Denna teori är hämtad från Hertting och Vedungs Den utvärderingstäta politiken. Styrning 

och utvärdering i svensk storstadspolitik. För att presentera denna teori ska vi först redovisa 

det Hertting och Vedung presenterar som tre idealtyper av styrning. Detta ger oss ett ramverk 

inom det som kan kallas styrningsstrategier, eller som författarna själva skriver: ”Tanken är 

att dessa idealtyper kan brukas som verktyg för att belysa styrningsidéer och 

styrningsstrategier i offentlig politik”.
29

 

3.1.1 Mål- och resultatstyrning  

Mål- och resultatstyrning förutsätter att det finns en huvudman av något slag, då målen måste 

fastslås av någon. Graden av konkretism i målen varierar vilket kan bero på att huvudmannen 

inte anser sig besitta de kunskaper som behövs eller att det helt enkelt finns en ovilja att 

konkretisera målet.
30

 Poängen är dock att detta bygger på en hierarkisk organisationsform. 

Även om styrningsformen är hierarkisk så medför den en decentralisation. Detta innebär att 

utföraren kan avnjuta en stor frihet och verkställa arbetet efter egen kompetens och egna 

arbetsformer. Uppföljning och utvärdering ska ingå i målstyrningsdoktrinen. Effekten av 

insatsen måste kunna bedömas för att insatsen i sig ska få ett värde. Om huvudmannen kräver 

en uppföljning så vet utföraren med en gång att hennes arbete kommer kontrolleras och 

                                                             
28 Hertting & Vedung 2009, s. 14 
29

 Ibid. s. 14 
30 Ibid. s. 35 
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ansvar utkrävas.
31

 Målstyrning fungerar väl tillsammans med de ideal vi har beträffande 

representativ demokrati.  

”Genom val anger folket allmänt i vilken riktning det politiska systemet och samhället skall 

färdas. Politikerna som folkets representanter och med ledning av folkets mandat lägger fast 

allmänna men tydliga mål och anger yttre ramar inom vilka förvaltningen får verka och 

styrmedel mejslas ut”.32 

Detta visar på den delegationskedja som uppstår och där mål sätts upp utefter det beslut folket 

tar vid valurnorna.  

3.1.2 Nätverksstyrning 

Nätverksstyrning bygger på tron att ett hierarkiskt styrningssätt kommer till korta ju mer 

komplexiteten ökar. Ledord som koordinering och samordning tillsammans med termer som 

helhetsperspektiv och synergieffekter ger en övergripande bild av vad detta styrningsideal 

handlar om.
33

 Detta ger en horisontell organisation där en hög grad av flexibilitet ger att en 

ständig omorganisation pågår såvida nya insatser planeras och problem uppstår. Arbetet kan 

sägas bestå av ett samarbete, en dialog mellan de aktörer som är anslutna till nätverket. Efter 

att kompetens och åsikter utbyts så antas en handlingsform för den aktuella uppgiften.  Den 

tydliga hierarkiska ordningen som finns i den representativa demokratins kedja existerar inte 

inom nätverksstyrningen. Nackdelen med att sektorer blandas upp i varandra är att 

ansvarsutkrävandet blir svårare att fastslå. Styrkan, ut ett demokratiskt perspektiv, blir att de 

beslut som tas görs så i en deliberativ form där många olika intressenter har möjlighet att 

påverka.
34

  

3.1.3 Brukarstyrning 

Brukarstyrning vänder på den hierarkiska ordning som existerar inom målstyrningen. 

Utgångspunkten är med andra ord brukarna (kunder, klienter etc.). Brukarstyrningen utgår 

från en marknadslogik, närmare bestämt så utgår den ifrån brukarens efterfrågan.
35

 Brukaren 

kan ses som t.ex. patient på ett sjukhus eller en elev på gymnasiet. En bredare definition 

inkluderar även ”trafikanter som följer trafiklagstiftningen, elbolag som följer miljöbalken”, 

och där Hertting och Vedung bekänner sig till den bredare formen eller som dom själva säger: 

                                                             
31

 Hertting & Vedung 2009, s. 38 
32

 Ibid. s. 41 
33 Ibid. s. 41, 42 
34

 Ibid. s. 50 
35 Ibid. s. 50 
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”En brukare definieras som en slutmottagare av eller adressat för offentliga åtgärder, vilka 

som helst”.
36

 Brukarnas inflytande vilar på två faktorer, konkurrens och deltagande. 

Konkurrens då skapandet av flera olika val ger brukaren makten att välja vilket alternativ hon 

anser vara mest lämpligt. Deltagande kommer sig av att serviceleverantörerna (t.ex. kommun) 

ger brukaren möjlighet att delta i t.ex. besluts- eller planeringsprocess. Tillsammans så ger 

detta att brukarstyrningen erbjuder ett demokratiperspektiv som vilar på valfrihet och 

deltagardemokrati. 

3.1.4 Sammanfattning av styrningsdoktriner 

Detta är som sagt idealtyper, vilket innebär att de endast ska ses som ett ramverk, ett verktyg 

för den fortsatta diskussionen och inte som den sanna definitionen på hur dessa former av 

styrning genomförs. För en överblick av de tre idealtyperna så presenteras följande tabell. 

Tabell 9. Tre styrningsdoktriner i sammanfattning
37

 

 Mål- och resultatstyrning Nätverksstyrning Brukarstyrning 

Organisering Vertikal: uppifrån-och-

ner 

Horisontell 

självorganisering 

Vertikal: nerifrån-och-

upp 

Statens uppgift Att styra direkt mot 

substantiella mål för 

utfall 

Att styra indirekt genom 

att stimulera eller sätta 

ramar för 

självorganiserade och 

självreglerade nätverk 

Att styra indirekt genom 

att arrangera möjligheter 

för brukare och 

medborgare att påverka 

den offentliga servicen 

Primär aktörsrelation Politiker – förvaltning Berörda organiserade 

intressen (myndigheter, 

företag, organisationer) 

Brukare (kunder) - 

serviceleverantörer 

Procedur Mål-medel-kedja 

(måloperationalisering) 

Samarbete, dialog och 

förhandling 

Konkurrens och 

deltagande 

Legitimeringsgrund Politiska beslut 

(representativ demokrati) 

Deliberation och 

resultatlegitimitet 

Valfrihet och 

deltagardemokrati 

 

                                                             
36

 Hertting & Vedung 2009, s. 51 
37 Ibid. s. 57 
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3.1.5 Vehikelteorin 

Denna teori presenteras i Herrting och Vedungs undersökning av storstadssatsningen. De 

finner spår av samtliga tre idealtyper i den svenska storstadssatsningen, men de menar att det 

finns ytterligare faktorer att beakta. Författarna påtalar paradoxen som finns i att använda ord 

som ”satsning” och ”långsiktighet” i storstadssatsningen då ”satsning” innebär en 

tidsbegränsad insats, medan ”långsiktighet” innebär just vad det säger. De menar dock att det 

som var tidsbegränsat var det statliga finansiella stödet, medan det var arbetet som stod för det 

långsiktiga, eller som de själva förklarar saken: 

Storstadssatsningen framstår då som ett tillfälligt engångsinitiativ från statens sida för att 

nere i utsatta bostadsområden sätta igång en långsiktig samverkan, vilken i sinom tid 

tänktes fungera inom ramen för de deltagande aktörernas egna budgetramar.38  

Vehikelteorin betyder att statens engångsinitiativ skulle omvandlas till ett långsiktigt arbete 

med de aktuella frågorna på den lokala nivån. Ett arbete där stor fokus låg på 

samverkansformerna:  

Efter igångsättningsperiodens slut tänktes lärdomar från satsningen implementeras, dvs. 

införlivas, i ordinarie processer och rutiner. Det som skulle sättas igång lokalt i de utsatta 

områdena var tvärsektoriella samverkansprocesser mellan kommunala och statliga 

myndigheter, landstingets sjukvård, privat näringsliv och föreningsliv samt brukare. Det var 

dessa sektorövergripande samverkansprocesser som tänktes bli så etablerade att de skulle 

fortsätta av egen kraft efter igångsättningsperiodens slut.      

 Uppfattad på detta sätt var riksdagens allmänt hållna mål och avtalskrivningen med 

kommunerna och de ofta förekommande revideringarna av kontrakten ett sätt att få igång 

nätverksstyrning nere i kommunernas utsatta bostadsområden.39 

Som vi påtalat ovan så kan nätverksstyrning sägas lida av ett demokratiunderskott då det är 

svårt att identifiera de ansvariga i en organisation utan tydligt indelade sektorer. Hertting och 

Vedung menar att det är införandet av en brukarstyrning, oftast i form av deltagande 

(boendedialog och boendemedverkan), som ska fungera som en motvikt till detta.
40

 

Användandet av finansiellt stöd till skapandet av detta nätverk är väl förenlig med vår 

idealtyp nätverksstyrning då den bl. a säger att staten söker stimulera sådana nätverk.  

                                                             
38 Hertting & Vedung 2009, s. 126 
39

 Ibid. s. 126 
40 Ibid. s. 127 
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Slutligen så kan vi säga att vehikelteorin bygger på idén att statens satsning var ett fordon för 

att sätta igång ett nätverksstyrt arbete med de aktuella frågorna inom de aktuella 

bostadsområdena. Detta innebär att de lokala utvecklingsavtalen var styrmedel i sig själva, att 

efter det statliga stödet försvann så skulle arbetet fortsätta i de avtalade samverkansformerna 

och kostnaderna för kommunerna skulle tas upp i den ordinarie verksamheten och 

resurstilldelningen där kostnaden förväntades minska genom effektivisering och samordning.  

 

3.2 Metod och material 

Syftet är att undersöka huruvida den valda teorin stämmer överrens med fallet Halmstads 

kommun. Bedömningen är att metoden måste gå på djupet för att få fram ett material som kan 

svara på uppsatsens frågeställningar. ”De kvalitativa metoderna utformas ofta som fallstudier 

varvid man ser mycket ingående på ett enda fall”.
41

  Citatet pekar på det jag vill komma åt och 

bidrar till att jag anser en kvalitativ metod vara den metod som bäst passar uppsatsens syfte. 

För att besvara mina frågeställningar behöver materialet innehålla data angående huruvida de 

aktiviteter och det arbete som genomförs inom det lokala utvecklingsavtalet görs på 

permanent basis eller ej. Jag bedömer att intervjuer med relevanta aktörer är den kvalitativa 

metod som bäst lämpar sig för detta.  

Intervjuerna kommer innehålla spår av båda de sorters undersökningar som Esaiasson m fl., i 

boken Metodpraktikan, kallar informantundersökning och respondentundersökning. 

Informantundersökningen har den egenskapen att den söker använda sig av ”vittnen” vilka 

”skall bidra med information om hur verkligheten är beskaffad”.
42

 Den verklighet jag söker är 

huruvida aktiviteter och arbete ingår i ett ordinarie schema eller ej. Å andra sidan vill jag 

också klargöra hur de intervjuade aktörerna uppfattar det lokala utvecklingsavtalets 

samverkansformer. Detta tillhör mer en respondent undersökning då det är ”svarspersonerna 

själva och deras egna tankar som är studieobjekten”.
43

 Författarna delar även in respondent 

undersökningen i två underkategorier, nämligen frågeundersökningen och samtalsintervjun. 

Även om frågeundersökningen kan göras i en mer lös och öppen stil så är den ändå oftast 

förknippas med kvantitativa undersökningar. Ytterligare en faktor som gör att uppsatsens 

genomförande mer liknar en samtalsintervju är att frågeundersökningar ofta söker ett mer 

                                                             
41 Lundquist 1993, s. 105 
42

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2007, s. 257 
43 Ibid. s. 258 
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slumpmässigt urval, medan respondent undersökningen är mer strategisk.
44

 Intervjumetoden 

kan även liknas det som kalla för den tematiskt öppna intervjun.
45

 Denna metod vill utnyttja 

det vanliga samtalets logik samtidigt som forskaren säkerställer inhämtandet av relevant data 

genom att strukturera samtalet, med ett på förhand antal valda teman. Exempel på teman som 

jag kommer använda mig av är samverkansformer för aktiviteter, problem och lösningar för 

samverkansformer och aktiviteter och tillhörande arbete – permanent eller projekt. Dessa 

teman är designade för att skapa ett material med vad jag anser vara tillräcklig och relevant 

data för att besvara uppsatsens frågeställningar. 

 

3.3 Urval 

Jag har valt att utföra nio intervjuer till denna uppsats. Den aktuella populationen består av de 

aktörer vilka är inblandade i det lokala utvecklingsavtalet (Figur 3). Bedömningen var att det 

saknades tid till att genomföra intervjuer med samtliga inblandade. Valet föll istället på att 

göra ett strategiskt urval. Till grund för det strategiska urvalet var att jag ville intervjua 

personer med god kännedom om den egna insatsen, men samtidigt med en god insyn i den 

övergripande bilden av de olika målområdena. Detta medförde att jag valde intervjua fem 

personer, vilka samtliga var samordnare/huvudman inom sina målområden. Utöver dessa 

personer valde jag att införskaffa mig en bild av det övergripande arbetet genom intervjuer 

med personer på lednings-, styrgrupps- och projektledningsnivå. Intervjuade personer: 

Ledningsgrupp: Gunnel Bengtsson (C),  f.d. Kommunalråd 

Styrgrupp: Henry Bengtsson, biträdande kommunchef 

Projektledning: Helene Blomberg, HFAB 

Målområden: 

Ökad förvärvsfrekvens / Tillväxt: Annkristin Norrman, Arbetsmarknadsenheten 

Språk och skola: Sigbritt Arwidson, Socialförvaltningen 

Attraktivitet och trygghet: Anders Olander, Polisen & Therese Wallgren, Trygga Halmstad 

                                                             
44

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2007, s. 259ff 
45 Aspers 2007, s. 237 
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Demokrati och delaktighet: Kent Nilsson, Medborgarservice och Kulturförvaltningen 

Folkhälsa: Mattias Bjellvi, Statskontoret 

Målområdet attraktivitet och trygghet innehåller två intervjuer då jag ville komplettera polisen 

med tankar från kommunen. Uppsatsen är trots allt fokuserad på kommunens arbete och 

arbetssätt. Den kompletterande intervjun med Therese Wallgren gjordes via mejl pga. 

tidsbrist. 

 

3.4 Analysverktyg 

Jag kommer utgå från organisationsbilden (Figur 3) för det lokala utvecklingsavtalet i 

Halmstads kommun när jag skapa mitt analysverktyg. Verktyget kommer då att bryta ner det 

lokala utvecklingsavtalet i sina fem målområden. Detta för att ge en så tydlig bild som möjligt 

av hur vehikelteorin appliceras på dessa målområden.   

Tabell 10. Analysverktyg 

Målområden Har LUA fungerat som en vehikel för samverkan av 

utvecklingsinsatser inom de specifika målområdena? 

Ökad förvärvsfrekvens / Tillväxt  

Språk och skola  

Attraktivitet och trygghet  

Demokrati och delaktighet  

Folkhälsa  

 

Resultaten inom de fem målområdena samt intervjumaterial från projektlednings- och 

styrgruppsnivå kommer sedan ligga till grund för svaret huruvida det lokala 

utvecklingsavtalet, i sin helhet, har fungerat som en vehikel för samverkansprocesser och 

utvecklingsinsatser i Andersberg. Det ska sägas att det är svårt att ordna in all verksamhet 

under ett specifikt målområde då mycket av aktiviteter och samverkan går in i varandra, men 

jag har valt denna presentation i ett försök att bättre tydliggöra generella drag och tendenser. 
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4 Tidigare forskning 
 

 

4.1 Styrningsformer 

Inom detta område kommer jag presentera forskning och teorier angående de styrningsformer 

som tas upp i uppsatsens teoridel, dvs. mål- och resultatstyrning, nätverksstyrning och 

brukarstyrning. 

4.1.1 Mål- och resultatstyrning 

Mål- och resultatstyrning inom offentlig verksamhet kan sägas komma till pga. en situation 

som såg kostnader öka och produktivitet minska, samtidigt som kvalitén inte ökade i takt med 

de satsade resurserna. Bakom denna utveckling låg ett system som lutade sig mot finansiella 

resurser och regelverk som främsta styrmetoder.
46

 Det var under den andra hälften av 80-talet 

som mål- och resultatstyrning kom att slå igenom inom den offentliga apparaten. 

Verksamheterna hade ”teknifierats” och mål- och resultatstyrningen ansågs vara ett botemedel 

mot detta samtidigt som det gav de folkvalda mer makt på bekostnad av tjänstemännen.
47

 När 

vi talar om mål- och resultatstyrning så krävs det aktiv uppföljning för att kunna kalla 

processen för fullständig och fungerande. ”Målstyrning förutsätter att resultaten följs upp 

genom en strikt och formaliserad process och bildar underlag för åtgärder. Det är en viktig 

politisk uppgift att kontrollera att effekterna för invånarna verkligen har blivit de avsedda”.
48

 

Processen i sig blir meningslös om man inte utvärderar dess effekt.  

Björn Rombach ställer sig på sidan som tillhör motståndarna till målstyrning. I sin bok Det 

går inte att styra med mål! påtalar han vad han anser vara bristande empirisk bevisning för 

styrmetodens effekt. Han medger dock att styrmetoden ”potentiellt troligen har positiva 

effekter”, men att dessa är beroende av genomförande av faktorer som t.ex. formulering av 

klara mål, anställdas medverkan och delaktighet, belöningssystem, samt återföring av 

resultat.
49

 En annan kritik som Rombach lyfter fram mot målstyrningen är att allt eftersom 

                                                             
46

 Pihlgren & Svensson 1989, s. 16 
47 SOU 1997: 15, s. 7 
48

 Pihlgren & Svensson 1989, s. 60 
49 Rombach 1991, s. 55 
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skillnaderna i styrformer mellan företag och offentliga verksamheter minskar så accepteras 

metoder skapade för företag som självklara för det offentliga. Detta, menar han, är något 

negativt då ”målstyrning är en teknik som passar väl till institutionen ”företaget” men illa till 

institutionen ”den representativa demokratin””.
50

 Skillnaderna mellan målstyrning och 

resultatstyrning kan kallas för små, om någon skillnad existerar i huvud taget. 

Resultatstyrning lanserades dock som något nytt där idén var att regeringen ”skulle avlastas 

s.k. detaljfrågor”.
51

 Karin Brunsson menar att resultatstyrningen inte alls har avlastat regering 

och departement från detaljfrågor. Hon menar till och med att gränsen mellan myndighet och 

departement har suddats ut. Detta pga. att styrning genom resultat ger ett konstant 

rapporterande från myndigheter till regering och departement.  

När prognoser slår fel eller budgeten överskrids måste departementstjänstemän, ibland 

regeringen, ingripa. Då suddas också gränserna mellan departement och myndigheter ut. 

Resultatstyrningen har därför inte lett till tydliga ansvarsförhållanden mellan departement 

och myndigheter. I stället har regeringen fått del i ansvaret för myndigheternas skötsel.52 

Pihlgren och Svensson nämner belöningssystemet som en faktor för uppnådd effektivitet inom 

målstyrning. De menar att ”belöningar styr vårt beteende” och förespråkar uppfattningen att 

ett belöningssystem ska vara uppbyggt så att insatser som bidrar till organisationens 

”nödvändiga effekter” ska premieras.
53

 Brunsson ser dock ett problem med mål- och 

resultatstyrningens inbyggda belöningssystem.    

 

Har målen uppnåtts med god marginal uppstår frågan om myndigheterna bör få mer eller 

mindre pengar. Om goda resultat ger minskade anslag finns det risk för att myndigheterna 

uppfattar det som att de straffas för de goda resultaten. Med ökade anslag belönas däremot 

myndigheterna på ett tydligt sätt. Samtidigt kan det innebära att regeringen slösar 

skattepengar på en verksamhet som uppenbarligen klarar sig bra utan dessa pengar. I båda 

fallen påverkas verksamheten på ett svårförutsägbart sätt.54    

Detta stämmer väl överrens med den åsikt Rombach gav uttryck för när han menade att 

styrmetoder med ursprung i företagsvärlden inte alltid är de bäst lämpade metoderna för våra 

offentliga verksamheter.  
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4.1.2 Nätverksstyrning 

När det kommer till internationell forskning om nätverk så talar man ofta ”governance 

networks”. Innebörden av detta kan variera beroende på vem eller vilka samt i vilket 

sammanhang det används. För att ge läsaren en ram att utgå ifrån så vill jag lansera en rad 

punkter vilka fungerar som en definition. 

1. a relatively stable horizontal articulation of interdependent, but operationally 

autonomous actors; 2. Who interact through negotiations; 3. which take place within a 

regulative, normative, cognitive and imaginary framework; 4. that is self-regulating within 

limits set by external agencies; and 5. which contributes to the production of public 

purpose.55 

Den tidigare så tydligt statliga styrningen anklagades för att inte lyckas lösa det problem som 

existerade i samhället. Detta sammanföll med den politiska ideologi vilken under 80-talet 

växte sig mycket stark och vars budskap var mindre stat och mer marknad. I sin antologi 

påpekar Sörensen och Torfing att varken stat eller marknad var rustade för att klara av 

uppgiften till fullo och att ett sådant antingen eller val var falskt. De påpekar att utvecklingen 

tyder på att detta är accepterat då ”the formulation and implementation of public policy 

increasingly take place in and through interactive forms of governance involving a plurality of 

public, semi-public and private actors”.
56

 Sörensen och Torfing påtalar policy analysens 

utövare betydelse för utvecklingen inom forskningsfältet.  

Decision-making theorists pointed out the limits of the rational actor model in the face of 

the complex streams, processes and interactions found with the increasingly fragmented 

polity and implementations theorists demonstrated the failure of central planning and 

programming in the face of the resistance of street level bureaucrats, user groups and 

interest organizations. The inescapable conclusion was that the formation and 

implementation of policy become more efficient if the key actors are somehow included in 

the policy process.57    

Till sin hjälp för att förklara forskningsområdet så använder sig Sörensen och Torfing av vad 

dom kallar två generationers forskning. De menar att den första generationen mestadels 

handlade om att något nytt pågick under våra näsor. Man redogjorde bl. a för nätverkens 

strukturer och funktioner. Allt eftersom tiden gick så blev nätverk en permanent del av 

familjen styrningsformer och forskningen behövde därmed utvecklas. Detta ledde till den 
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andra generationens forskning vilken bl. a syftar till att undersöka förklaringen bakom 

nätverkets funktioner och utveckling; vilken är källan för misslyckanden inom nätverk och 

vilka förhållanden som ger ett positivt utfall; hur kan den styrande makten reglera 

självreglerande nätverk; och vilken potential samt vilka problem finns med nätverken ur ett 

demokratiperspektiv.
58

  

För att ta reda på vilka faktorer och förhållanden som styr huruvida nätverket får önskad 

effekt eller ej så vänder jag mig till den amerikanske statsvetaren B. Guy Peters. Han tar upp 

sex faktorer, vilka kan presenteras som politiska, funktionella, sociala, individuella, 

kontextuella (miljö) och slutligen den aktuella arbetsuppgiften. Med politiska faktorer så 

menas huruvida institutionens (nätverkets) praxis (t.ex. arbetssätt och värderingar) accepteras 

av de inblandade aktörerna. Om så är fallet så menar Peters att förutom acceptans så innebär 

det också ett ökat engagemang bland de inblandade.
59

 När det kommer till den kontextuella 

faktorn så påpekar Peters att social tillit spelar en roll i hur väl ett nätverk kan fungerar. Han 

tar upp fallet norra Europa och framhåller att vi i denna del av världen har en jämförelsevis 

hög social tillit, vilket gör att miljön (kontexten) för nätverket påverkar på ett positivt sätt.
60

  

När det kommer till strategier inom nätverksstyrning, dvs. hur den styrande makten kan 

reglera självreglerande nätverk så presenterar Erik-Hans Klijn och Jurian Edelnbos vad de 

kallar två distinktioner inom nätverksstyrning. Dessa två distinktioner går under namnen 

process design och institutionell design. ”Process design and management is concerned with 

facilitating interaction between actors in policy process. It requires steering strategies aimed at 

bringing different perceptions of the actors together, coordinating interactions, and other 

activities”.
61

 Processen ska med andra ord designas med utgångspunkt ur de interaktioner som 

ska uppstå mellan nätverkets aktörer. Institutionell design styr genom att forma och ändra de 

formella eller informella regler som existerar inom nätverket. Relationerna mellan aktörerna 

är naturligtvis viktiga men de är främst ett resultat av, och beror på de regler som fungerar 

som ett ramverk för nätverket.
62

 Som oftast när vi pratar om strategier så kan vi säga att spel 

är en del av det aktuella perspektivet.  

Liknande perspektiv går att finna i Kickert, Klijn och Koppenjans antologi vilken avhandlar 

hanteringen av nätverksstrategier inom den offentliga sektorn. Vi talar här om policy nätverk 
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vilka definieras som ”stable patterns of social relations between interdependent actors, which 

take shape around policy problems and/or policy programmes”.
63

 Dessa policy nätverk 

kommer i form av governance eller public management, där governance, tillskillnad från 

public management, inkluderar aktörer utanför den offentliga sektorn.
64

 När vi sammanfattar 

de tankar som finns kring spel och strategier inom nätverksstyrning så finns det en gemensam 

uppfattning om vad nätverksstyrning innebär, vilket kan uttryckas som att nätverksstyrning 

”is about creating strategic consensus for joint action within a given setting”.
65

  

Nätverksstyrning är, enligt författarna, med andra ord ett försök till indirekt styrning av de 

olika aktörernas strategier, metoder och mål. Styrningen inom nätverket är dock av en svagare 

natur då relationerna mellan aktörerna allt som oftast är horisontella och inte vertikala, vilket 

motverkar uppkomsten av hierarkier. Aktörerna inom nätverket kan med andra ord influera, 

men inte kontrollera varandra. Detta perspektiv på nätverk blir som synes ett där spel är en del 

av processen. 

4.1.3 Brukarstyrning 

Trots att de flesta kommuner använder sig av olika sorters brukarundersökningar så har 

forskningen kring brukarnas inflytande inom den offentliga verksamheten hittills varit 

begränsad.
66

 I sin utredning Erfarenheter av ett utbrett brukarinflytande undersöker Maria 

Jarl en rad aspekter av brukarinflytandet i de svenska kommunerna. Hon söker t.ex. undersöka 

aspekter så som brukarinflytandets omfattning, brukarnas inflytande i praktiken och 

eventuella negativa aspekter av ett vidgat brukarinflytande. Som svar på hur utbrett 

brukarinflytandet är inom kommunernas verksamheter så kan vi hitta svaret i tabellen nedan. 
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Figur 4. Andel kommuner med brukarinflytande inom olika områden (procent)
67

 

 

Beträffande inflytande i praktiken undersöker Jarl brukarnas upplevda inflytande genom 

empiriska undersökningar inom exempelvis skola och omsorg. Resultatet varierar mellan 

olika områden men en sammanfattning kan presenteras på följande sätt. 

Det finns flera indikatorer som tyder på att införandet av olika brukarråd medför att 

brukarna upplever att inflytandet ökar. Om jämförelsepunkten är en situation där det inte 

finns något kollektivt brukarinflytande förefaller det som om införandet av brukarråd 

innebär ett ökat inflytande för brukarna. Hur brukarna däremot upplever sitt inflytande om 

man tar steget från ett exempelvis rådgivande brukarråd till ett råd med mer långtgående 

beslutsbefogenheter framgår ej av den hittillsvarande forskningen.68  

Negativa aspekter med brukarinflytande kan bl. a sägas bestå av det faktum att det skapar 

”ojämlikheter mellan medborgarna när det gäller möjligheter till deltagande och påverkan”.
69

 

Detta pga. att brukare av det aktuella området får mer inflytande än resterande medborgare. 

Ytterligare en aspekt på denna fråga är att brukaren kan försöka påverka, inte inom sitt 

område, utan den övergripande kommunala nivån i ett försök att ge fördelar till sitt specifika 

område.
70

 Detta sätter politiker i problem då de ska arbeta för det allmänna bästa samtidigt 

som ett nej till den aktuella brukargruppen kan bidra till ett ökat politikermissnöje.   
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4.2 Urban politik 

Inom området urban politik och urbana åtgärder så finns det en rad olika uppslag. Jag vill 

börja med tankar kring förhållandet mellan offentliga och privata aktörer. Urban governance, 

dvs. den process där de offentliga institutionerna implementerar sina åtgärder genom 

partnerskap med privata aktörer (medborgare, intresseorganisationer, företag etc.) är ett vida 

använt fenomen i dessa sammanhang. Gerry Stoker presenterar en rad förklaringar till den 

ökade populariteten som governance har tilldragit sig. Den första förklaringen kommer från 

organisationsteori och säger att samhället snabbt kan förändras och att det karaktäriseras av 

komplexitet vilket gör att styrandet av samhället kräver den flexibilitet och möjlighet till 

inhämtning av kompetens som governance erbjuder. Den andra förklaringen är som han 

uttrycker det ”provided by neo-Marxist influenced theories about the rise of ’post-Fordist’ 

society”.
71

 Man menar här att det är uppluckrandet av ”the Fordist system of production and 

consumption” som har inneburit att staten tar på sig ansvar för viktiga områden genom att 

starta partnerskap med den privata sektorn. Den tredje förklaringen säger att övergången till 

governance beror på ideologiska skäl. Högern ser en möjlighet att ta del av och påverka 

områden där staten tidigare var ensam ansvarig medan vänstern reagerar på ideologier som 

förespråkar mindre stat genom att omfamna otraditionella former av samhällsstyrning.
72

 Den 

fjärde förklaringen säger att den ökade användningen av governance beror på att lokala, 

nationella och internationella aktörer har förespråkat samarbetsformer över de traditionella 

gränserna. Som exempel på detta kan vi nämna EU som t.ex. förespråkar lokala och regionala 

samarbeten över nationella gränser. 

Beträffande förhållandet offentliga - privata aktörer i den urbana politiken så kan vi se 

skillnader mellan USA och Europa. Michael Keating påpekar dock att den största skillnaden 

ligger mellan USA och kontinentala Europa och där Storbritannien (och även Kanada) kan 

sägas befinna sig mellan de två. Han påpekar att den styrande makten, i USA, riskerar fastna i 

privata intressen då den styrande processen beskrivs som mäklande mellan olika intressen 

vilka samtliga befinner sig i inom ett snävt ideologiskt spektra.
73

 Det privata kapitalet har stor 

plats i det politiska och den styrande makten är involverad i den statliga/regionala/lokala 

ekonomin, vilket gör att gränserna mellan de två är svåra att identifiera. Den styrande makten 

i Europa uppfattas som en policy aktör där de förväntas handla efter det allmänna bästa, vilket 
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ofta leder till kompromisser mellan olika intressen. Att det tycks vara så att det privata är mer 

involverat i det offentliga i USA än i Europa har bl. a göra med relationen mellan central och 

regional/lokal makt. I jämförelse med Europa så har regionala och lokala parlament i USA en 

större självständighet jämnt emot den centrala makten. Detta medför dock att dom är mer 

beroende av finansiering utifrån än sina motsvarigheter i Europa då dessa hämtar delar av sin 

finansiering från staten.
74

  

Är förändringen från government till governance problemfri? Det är bl. a det som Vranken, 

De Decker och Nieuwenhuyze försöker klargöra. Mer specifikt så presenterar dom fyra teser 

kring kontrasterna mellan ”local government” och ”local governance”. Den första tesen, the 

enabling thesis, säger att den lokala styrande makten har gått från en policy skapande och 

utförande roll till att vara en aktör som mestadels innehar en stödjande och möjliggörande 

roll.
75

 Den stödjande och möjliggörande rollen innebär att den lokala makten släpper det 

utförande arbetet till privata aktörer. De menar dock att de finns exempel som går emot detta 

då beslutsområden som t.ex. stadsplanering och miljö och hälsa. Den andra tesen är the 

closure thesis, vilken behandlar förändringar i den demokratiska processen. Denna tes ger bl. 

a uttryck för en oro som går ut på att det demokratiska ansvarsutkrävandet blir lidande då allt 

fler aktörer utanför den traditionella (och folkvalda) makten får mer att säga till om. Risken 

som man ser i denna utveckling är bl. a att man blir mer marknadsorienterad vilket medför att 

man eftersträvar en snabb och effektiv utveckling vilket skulle innebära att det inte finns tid 

att stanna upp för att få insyn i, och möjlighet till påverkan.
76

 Författarna påpekar tesens 

svaghet i det att insyn och påverkan inte alltid är självklarheter i local government. De lyfter 

även fram röster som menar att detta har en positiv effekt då local governance ger ett större 

utrymmer för dess brukare att göra sig hörda. Den tredje tesen kallas the changing policy 

substance thesis. Denna tes går ut på tanken att när den lokala makten ser det finansiella 

stödet från centralmakten minska så medför det en omprioritering. Denna omprioritering kan 

bl. a leda till att man minskar utgifter inom välfärdsområdena för att istället satsa pengar på 

ekonomiska frågor som t.ex. utvecklingsprojekt eller bidrag inom näringsliv för att på så sätt 

minska arbetslöshet och öka skatteinkomster.
77

 Författarna uppmärksammar dock det faktum 

att den lokala makten har varit involverad i utveckling av näringsliv en lång tid och att man 

inte får underskatta vad det har betytt. Den fjärde tesen är the entreprenurial thesis, vilken 
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påpekar behovet av att utveckla flexibla organisationer som svar på en föränderlig 

problembild.
78

 Man kan hävda att den klassiska byråkratin var stel och svår att ställa om 

vilket talar till fördel för governance modellen, men författarna framhåller det faktum att 

lokala maktutövare har sedan läge arbetat med utomstående organisationer vilket gör att den 

gamla byråkratin inte är så stel som vissa kanske vill mena.  

 

4.3 Lokalt utvecklingsavtal 

Som sig bör med statliga initiativ så följs de upp för utvärdering. Det är just det utvärderande 

arbetet som karaktäriserar de studier och rapporter som har gjorts kring det lokala 

utvecklingsavtalet. En källa till stor översikt av det lokala utvecklingsavtalet är utredningen 

Storstad i rörelse – Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala 

utvecklingsavtal.  

Uppdraget för denna utredning är enligt direktivet att inventera, granska och få en samlad 

överblick över de kunskaper som står att finna i rapporter och utvärderingar som 

producerats inom ramen för de lokala utvecklingsavtalen.79 

Utredningen granskar rapporter och utvärderingar för att säkerställa dess kvalitet och på så 

sätt även deras resultat. Den ämnar också samla de ”intressanta erfarenheter och slutsatser” 

som återfinns i dessa rapporter och utvärderingar. Utredningen konkluderar att de lokala 

utvecklingsavtalen inte har ”förutsättningar att nå upp till det övergripande målet, att bryta 

den sociala, etniska och diskriminerande segregationen”.
80

 Utredningen påpekar dock att 

LUA, i många fall, har haft en effekt och bidragit till en positiv utveckling.    

Camilla Palanders avhandling Områdesbaserad politik för minskad segregation – en studie av 

den svenska storstadspolitiken ”diskutera[r] segregationen och den områdesbaserade ansatsen 

utifrån den svenska storstadspolitiken och de lokala utvecklingsavtalen”.
81

 Detta gör att 

avhandlingens övergripande syfte blir att granska förhållandet mellan den områdesbaserade 

politiska ansatsen och det politiska målet att bryta segregationen. Detta ger att Palander sätter 

upp frågeställningar vilka söker undersöka och klargöra möjligheter, begränsningar och 

potential med den områdesbaserade politiken som anti-segregationsstrategi. För att besvara 
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frågan om den områdesbaserade politikens möjligheter, begränsningar och potential 

kartlägger Palander tre faktorer, problemet (segregation), dess orsaker, och dess lösningar. 

För att inhämta material och information om dessa faktorer använder Palander sig av tre 

infallsvinklar (perspektiv). Dessa perspektiv inhämtas från forskare, statlig politik och 

tjänstemän (utförare på lokal nivå). Avhandlingens övergripande slutsats är att en 

”områdesbaserad politik inte i sig och inte direkt åtgärdar segregationen, och den svenska 

storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal kommer således inte att bryta segregationen i 

landets storstäder”.
82

 Detta var två exempel på övergripande studier. Nedan ska jag presenter 

studier som är gjorda inom en specifik stad och inom ett specifikt målområde. 

 

Nihad Bunars ”Det går bra, men det ser fortsatt dåligt ut” - Organisationen och 

tillämpningen av lokala utvecklingsavtal i Stockholms kommun är en  

 
utvärdering av hur Lokala utvecklingsavtal (LUA) mellan regeringen och Stockholms 

kommun om särskilda insatser i utsatta bostadsområden har organiserats och genomförts i 

Husby, Tensta, Rinkeby, Rågsved och Skärholmen under år 1999 till och med år 2003.83 

Syftet är med andra ord att undersöka hur avtalet har omsatts till praktik vilket inkluderar 

analys av tillvägagångssättets positiva och negativa aspekter samt huruvida avtalet har uppnått 

önskad effekt i de olika målområdena.  

 

Bunar framför i sin undersökning en klar kritik mot vissa delar av logiken bakom LUA. Han 

klargör det faktum att insatserna är riktat mot ett specifikt område med frågar sig varför 

insatserna inte också riktar sig till människor utanför dessa områden då detta skulle kunna 

bidra till att minska vi och dom känslan.
84

 Angående demokratifrågor så påpekar han att han 

inte är emot enskilda insatser inom de aktuella områdena, men han konstaterar också att 

användandet av ett avtal som är riktat mot ett specifikt område kan göra att människorna inom 

detta område skuldbeläggs då, det i frågan om demokrati och valdeltagande, minst lika 

mycket är partier och politikers ansvar då det är upp till dom att 
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för det första föra ut sitt budskap till invånarna i förorterna, för det andra att representera 

deras intressen och för det tredje att när de väl har kommit till makten och bildat regering 

föra en politik som gagnar förorternas utveckling och deras invånares välfärd.85 

Bunar sammanfattar sin undersökning genom att jämföra organisation, nyckelmetoder, 

effekter, utvärdering och framtid mellan de fem områdena. Som exempel kan nämnas att han 

inom nyckelmetoder utgår från regeringens uppfattning av vad dessa bör vara, nämligen 

underifrånperspektivet, samverkan och långsiktighet. Angående underifrånperspektivet visar 

han på att oftast var det samma grupp människor som dök upp på de olika aktiviteterna som 

var riktade mot delaktighet, vilket gör att han frågar sig hur man ska bedöma och formulera 

mål inom detta målområde.
86

 Bunar avslutar undersökningen genom att fastslå att LUA i 

Stockholms kommun har inneburit ”ett antal strukturella effekter” vilka har bidragit till en 

förbättring inom avtalets målområden, men att det har misslyckats med sitt huvudsakliga 

uppdrag ”att komma till rätta med den etniska, sociala och diskriminerande segregationen”. 

 

Samtal pågår – rapport i utvärdering av Storstadssatsningen i Göteborg utvärderar arbetet 

kring målområdet ”Språkutveckling och Skolresultat i stadsdelarna Bergsjön, Hjällbo, 

Gårdsten och Norra Biskopsgården i Göteborgs kommun”.
87

 Författarna har fokuserat på tre 

undersökningsområden, organisation för genomförande, kompetensutveckling av personal, 

och enskilda åtgärder.  

Beträffande de olika områdenas organisation för genomförande av åtgärder så visar man på 

skillnader, främst mellan Norra Biskopsgården och de tre övriga områdena. De tre övriga 

områden har deltagit i de föregående storstadssatsningarna och har därmed värdefulla 

erfarenheter att luta sig tillbaka mot.
88

 Författarna tar bl. a upp den skillnad som finns i att 

dessa områden har tjänster specifika för avtalet medans Norra Biskopsgården har lagt tjänster 

hos personal vilka inneharr en ordinarie tjänst. Detta gör att arbetet inom LUA görs när 

tjänstemannen har tid ifrån sina ordinarie arbetsuppgifter. Rörande kompetensutveckling av 

personal inom förskolan så har personalen inom de fyra områdena erbjudits en 5-poängskurs 

på Göteborgs Universitet vilken bl. a behandlar andraspråksinlärning och kulturmöten. 

Utvärderarna visar på, med hjälp av enkätundersökningar, att den deltagande personalen har 

uppfattat utbildningen som givande och direkt utvecklande i deras dagliga arbete med barnen. 
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Utvärderingen visar också förskolelärare var mycket mer benägna att delta i utbildningen 

jämfört med övriga lärare, vilka också var inbjudna. Författarna konkluderar att det, under 

tidens gång, har skett en positiv utveckling vilket har lett till ”ett mer sammanhållet 

förhållningssätt till språket”
89

 vilket har inneburit, från pedagogernas sida, en större förståelse 

och lyhördhet när det kommer till utbildningen och utvecklingen av barn vars modersmål ej är 

svenska.   
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5 Resultat 

 

 

5.1 LUA – en vehikel för samverkan inom urbant 

utvecklingsarbete i Halmstads kommun? 

Denna del ämnar svara på uppsatsens syfte och frågeställningar. Först behandlas den första 

frågeställnigen.  

 Har det lokala utvecklingsavtalet fungerat som en vehikel för samverkansprocesser 

inom urban utvecklingsarbete i Halmstads kommun? 

Presentationen kommer avhandla varje målområde för sig för att slutligen ge den 

övergripande bilden samt svaret på frågeställningen. 

Aktiviteter och samverkansformer inom målområdet Ökad förvärvsfrekvens / Tillväxt bedöms 

till stora delar inte bero på det lokala utvecklingsavtalet. Aktiviteterna i sig själva är grupp 

eller individbaserade och inte områdesbaserade.
90

 Detta innebär naturligtvis inte att det inte 

finns Andersbergsbor som tar del av aktiviteterna, men deras deltagande i dessa aktiviteter 

beror på sin individuella situation och inte på att dom bor på Andersberg. Det kan givetvis 

vara så att antalet aktiviteter har ökat genom åren, men det finns inget konklusivt bevis för att 

detta skulle vara pga. LUA. Angående samverkansformer så menar Annkristin Norrman 

(målområdesansvarig) att Arbetsmarknadsenhetens sätt att arbeta på inte har förändrats i 

någon märkbar riktning då samverkan har varit en stor del av deras arbete redan innan det 

lokala utvecklingsavtalet. 

Vi har väldigt mycket samarbete med andra förvaltningar plus att vi har mycket samarbete 

med Arbetsförmedlingen. För oss känns det inte sådär jätte nytt, men visst vi har ju inte 

samarbetat just kring Andersberg.91  

Som hon påpekar i slutet av ovanstående citat så är inte allt svart eller vit. Norrman påpekar 

att LUA medför skyldigheten och möjligheten att ställa frågor utifrån ett områdesperspektiv. 
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Dom olika myndigheternas ansvar, det är kanske inte specifikt för en stadsdel, men här 

måste vi ha fokus på Andersberg för det är det som gäller för LUA. 

Samt: 

Det finns ju väldigt många grupper, och i alla grupper så kan man försöka tänka 

Andersberg och försöka ha med den aspekten och ställa dom frågorna och se om man kan 

få fram någonting som belyser Andersberg mer och förslag på vad man skulle kunna göra. 

Men vi känner nu att vi behöver ha mer på fötterna.92 

Min bedömning blir således att ett områdesbaserat tankesätt existerar, men att de 

arbetsmarknadsinriktade aktiviteterna är individbaserade samt att de samverkansformer som 

existerar inte kan sägas vara ett resultat av det lokala utvecklingsavtalet. 

Inom målområdet Språk och skola (läs barn och ungdomar) är bedömningen att aktiviteter och 

samverkansformer inte är ett direkt resultat av det lokala utvecklingsavtalet, men att det har 

bidragit till en utveckling av redan existerande aktiviteter och samverkansformer. Sigbritt 

Arwidson (målområdesansvarig) på Socialförvaltningen säger att verksamheten alltid har 

inkluderat samverkan med andra aktörer, men att det har rört enskilda fall.
93

 Angående 

samverkansformer och aktiviteter innan och under LUA så säger Arwidson att det går att hitta 

skillnader som t.ex: 

Vi försöker få till gemensamma verksamheter och att vi tänker lika, det är mer att vi 

kopplar ihop och följer upp gemensamt. 

Och: 

Jag tror det kan vara så att man har mer fokus på grupp och mer strukturella tankar. Lämnar 

fokus på det individuella. Vissa saker som t.ex. läxhjälp hade funnits ändå. 

Samt detta angående skolor, vilka är den främsta samarbetspartnern: 

Jag är inte säker på att det hade varit så områdesinriktat. Det hade varit mer fokus på den 

enskilda skolan. 

Detta vittnar tydligt om att ett områdesbaserat tankesätt har tillkommit. Fler 

samverkansprocesser har uppstått och angående den övergripande bilden av samverkan inom 

målområdet så menar jag att det lokala utvecklingsavtalet inte bär huvudansvaret för ett 

utökande av dessa processer. Detta pga. att det lika mycket är nämndens önskan om en utökad 

samverkan som något annat.  
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Vi har ett väldigt tydlig mål om att samverka med skolan, vi har ett tydligt mål att vi ska 

utöka samverkan med skolan, som nämnd. Och därför är det svårt att säga om vi hade gjort 

det i alla fall.94   

Detta till trots så menar Sigbritt Arwidson att LUA har haft en påverkan då det har bidragit till 

utveckla samverkan i en positiv riktning. 

Jag tror det mer handlar om att vi hittat en form att samverka med t.ex. skolan inom ramen 

för detta. Vi har haft hjälp av den strukturen som har funnits inom LUA, som är inriktad på 

aktiviteter och inriktad på aktiviteter tillsammans. Så jag tror vi har haft hjälp utav det.  

De två ovanstående citaten tydliggör min bedömning inom detta målområde. Samverkan och 

ett mål om utökad samverkan existerar utanför ramen för LUA, men strukturen och 

arbetssättet inom det lokala utvecklingsavtalet har bidragit till att forma och utveckla 

samverkansprocesser och aktiviteter, samt infört ett mer områdesbaserat tankesätt.  

Samverkansformer inom målområdet Attraktivitet och trygghet tycks ha ökat i frekvens och 

omfång, men det går ej att definitivt klargöra huruvida detta är pga. det lokala 

utvecklingsavtalet. Vad som dock kan sägas är att LUA förstärkt fokus på Andersberg genom 

den politiska prioriteringen och förenklat samverkan för genomförda aktiviteter. T.ex. så 

påtalar, f.d. målområdesansvarig, Anders Olander (Polisen) att det nätverk som byggts upp i 

Andersberg fungerar som stöd till Polisen vid extraordinära händelser.
95

 Therese Wallgren, 

samordnare för kommunens huvudsakliga deltagare inom målområdet, Trygga Halmstad, 

säger även hon att det lokala utvecklingsavtalet har förenklat samverkan. 

Det har också varit lättare att identifiera vilka man ska samverka med då man har LUA-

organisationen i ryggen och grunden.96 

Wallgren menar att, för Trygga Halmstads del, så har aktiviteterna i sig inte förändrats, men 

att fokus kan ha förstärkts genom den politiska prioriteringen.   

Fokus har länge legat på Andersberg och de östra delarna av Halmstad. Vad LUA har gett 

är ju ett tydligare mandat och en politisk viljeinriktning att arbeta med Andersberg. Kanske 

att vi har blivit mer fokuserade men i stort tycker jag inte aktiviteterna har förändrats.97 
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Det tycks inte finnas något tvivel om att graden av, och viljan till samverkan har ökat, men det 

är svårt att säga att det beror på det lokala utvecklingsavtalet då kommunen har ändrat 

styrsystem samtidigt som införandet av LUA. 

Jag vet inte om det är ett resultat av LUA. Halmstads kommun har under samma period bytt 

verksamhetsstyrningssystem som även det syftar till en ökad samverkan och samarbete 

över förvaltningsgränserna. Men under perioden har viljan till samverkan ökat. 

Samt: 

Tycker att myndigheter och förvaltningar är mer "villiga" till samverkan. När det är något 

som behöver lösas så finns det en stor vilja att göra så. Jag tycker att viljan att arbeta över 

gränserna har förändrats men det är en generell förändring i kommunen och inte bara på 

Andersberg.98 

Anders Olander medger att polisen, som har erfarenhet av att arbete områdesbaserat, 

förmodligen hade genomfört sina aktiviteter utan LUA, men han anser ändå att det lokala 

utvecklingsavtalet har haft en positiv inverkan på deras arbete.
99

 Sammantaget så gör detta att 

det inte går att bedöma i vilken utsträckning LUA har påverkat samverkansformerna inom 

målområdet. Legitimitet genom politiskt beslut och förenkling av samverkansformer är dock 

saker jag menar är ett resultat av det lokala utvecklingsavtalet.  

Inom målområdet Demokrati och delaktighet gör jag bedömningen att det lokala 

utvecklingsavtalet inte kan sägas vara direkt ansvarigt för de aktiviteter och 

samverkansformer som har skapats inom målområdet. Det har dock bidragit till att få in 

frågan i ett sammanhang, samt det faktum att LUA tvingar fram samarbete där viljan och 

engagemanget är lågt gör att avtalet har haft en positiv effekt. Anledningen till bedömningen 

att LUA inte direkt är ansvarig för denna utveckling gör jag pga. att aktiviteter och samverkan 

inom detta område utgår från Medborgarservice i Andersberg, och Medborgarservice är inte 

en skapelse av LUA.
100

 När det mesta utgår från något som inte är ett resultat av LUA så blir 

det svårt att avgöra vad som beror på vad, eller som Helene Blomberg (Projektledning) 

uttrycker det: 

Jag tror inte man hade jobbat med valdeltagandet om man inte hade haft LUA. Men det är 

svårt att säga för Medborgarservice har ju ett uppdrag att jobba med invånarna på 
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Andersberg, så det är väldigt svårt att säga för Medborgarservice hade funnits även om vi 

inte hade haft LUA.101 

Givetvis skulle aktiviteter och samverkansformer som utgår från Medborgarservice kunna 

bero på LUA, men denna uppsats kan inte peka ut specifika fall vilka skulle vara ett direkt 

resultat av det lokala utvecklingsavtalet.  Kent Nilsson (målområdesansvarig) säger att sedan 

Medborgarservice öppnade sina dörrar så har graden av aktiviteter ökat med 100 % och han 

gör bedömningen att just Medborgarservice har varit viktigare för demokrati och delaktighet i 

Andersberg än vad LUA har varit.
102

 Han påpekar dock, som tidigare nämndes, att det lokala 

utvecklingsavtalet inneburit att man har kunnat tvinga fram samarbete där viljan att just arbete 

med frågan varit låg. Nilsson menar att LUA inte bara är en rad olika aktiviteter utan ”ett sätt 

att tänka” och att just demokrati och delaktighet ska vara resultatet av hela LUA. Det är som 

sagt en svårbedömd bild, och även om det är nästintill omöjligt att i detta fall säga vad som 

beror på vad så finns det klara effekter av det lokala utvecklingsavtalet. 

Målområdet Folkhälsa hamnar, utifrån uppsatsens perspektiv, direkt i problem. Den ingår inte 

i den definition av utvecklingsarbetet som regeringen uppgav, så för uppsatsens slutliga 

resultat så kan målområdet tyckas vara irrelevant. Halmstads kommun valde ändå att 

inkludera detta område så jag väljer att inkludera den i presentationen. Målområdet har hittills 

mestadels berört den fysiska miljön på Andersberg, men verkar nu gå över till ett mer rent 

folkhälsoperspektiv. 

Utifrån samverkansformernas och aktiviteternas natur så bedömer jag det som att dessa inte 

har tillkommit pga. det lokala utvecklingsavtalet, men att man har sett en ökning av aktiviteter 

inom, och fokus på Andersberg. Med andra ord så har samverkansformer och aktiviteter 

existerat innan men man har sett en volymmässig ökning av aktiviteter samt en ökad 

kraftansträngning för att inkludera de boende i processen.
103

 Mattias Bjellvi 

(målområdesansvarig) menar man mycket möjligt hade genomfört detta arbete utan LUA men 

att den politiska viljan till att arbeta med frågan gör att man får ett stöd med sitt eget arbete.  

Det är möjligt att vi hade gjort det i alla fall men som sagt det tror jag att du kan falla 

tillbaka på att det är bra att det finns ett politiskt intresse för att jobba med dom här 
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stadsdelarna, för det underlättar för att man själv ska kunna integrera det i sitt vanliga 

arbete och det är kanske det bästa egentligen.104 

Han nämner också, vad vi ändå får säga är grundtanken i uppsatsens teori, nämligen att avtalet 

åtsidan, det är processen och arbete som är det viktiga.  

Projektet i sig själv är kanske inte så viktigt utan det viktiga är att det kommer in i dom 

löpande arbetsprocesserna som man tänker integration och samverkan mellan olika 

instanser för att få konkreta lösningen.105 

Sammantaget gör jag bedömningen att det lokala utvecklingsavtalet inneburit en ökning av 

aktiviteter och ansträngningar inom Andersberg, men att de grundläggande aktivitets- och 

samverkansformerna var på plats innan LUA. 

Nedan fortsätter presentationen av uppsatsens resultat. Skillnaden från ovanstående resultat är 

att det nedanstående bygger på intervjuer med projektledning, styrgrupp och ledningsgrupp. 

Detta, kan man anta, bör ge oss ett mer överskådligt perspektiv på det genomförda arbetet. 

Den sammantagna bedömningen beträffande huruvida samverkansformer inom arbetet beror 

på det lokala utvecklingsavtalet eller ej, är att det inte finns belägg för att hävda att de 

samverkansformer som existerar kan sägas vara ett resultat av LUA. Detta gör jag pga. vad 

som kommit fram i intervjuer med målområdesansvariga, men också med anledning av att 

Halmstads kommun, under samma tidsperiod som införandet av LUA, ändrade sitt styrsystem 

för verksamheterna.  

Vi gick ifrån ett system som var s.k. decentraliserat målstyrt, men i praktiken var oerhört 

hårt ekonomiskt styrt, men där det också fanns massor av mål i olika dokument utan att 

säga att det fanns ett huvuddokument som gäller, det är det som heter planeringsdirektiv.106 

När vi gjorde vår förändring av styrsystemet så pekade fullmäktige ut nio stycken 

målområden. Och dom målområdena riktade sig inte till nämnderna. Kollar man 

planeringsdirektivet så är den inte riktad till nämnderna, den är riktad till målområdena, sen 

är det nämndernas och bolagens uppgift att utifrån det ta sina verksamhetsmål eller gå 

direkt till fullmäktiges konkretiserade mål.107 
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Biträdande kommunchef Henry Bengtsson (styrgrupp) påpekar här den förändring som skett 

inom kommunen vilket kompletteras av Gunnel Bengtssons (ledningsgrupp), som uttrycker 

vad man hoppas denna förändring ska leda till: 

Önskan är ju att man ska jobba så här har ju kommit mer och mer, och därför har man ju i 

den kommunala budgeten bl. a försökt gå ifrån att du har dom här [sektorer] enskilda, utan 

man har målområden som täcker in på ett annat sätt just för att man ska få samarbetet.108 

Gunnel Bengtsson ger uttryck för den förändring som man i fullmäktige vill se, nämligen just 

det att man ska arbeta mer tvärsektoriellt för att på så sätt skapa samarbete mellan nämnder 

och förvaltningar. Vad som blir tydligt är att det inte går att definitivt säga vad som är ett 

resultat av det nya styrningssystemet och vad som är ett resultat av det lokala 

utvecklingsavtalet. Detta pga. att de två tillkommer och växer fram under samma period. 

Henry Bengtsson påtalar denna slumpmässiga utveckling där kommunens önskan om 

tvärsektoriellt tänkande sammanföll med regeringens önskan om det samma. 

Och där kommer LUA in i allra högsta grad för tanken från regeringens sida är just det 

tvärsektoriella arbetet inom kommunen men också tillsammans med andra, tillsammans 

med dom statliga myndigheterna. Så det ligger som handen i handsken på vartannat. Så 

dom här två sakerna har gått i varandra av ren slump, det fanns liksom ingen tanke bakom 

det. Vi fick erbjudande av regeringen efter att vi hade börjat det andra arbetet. Det är 

slumpmässigt men ibland är det tur.109 

Det är svårt att peka ut specifika aktiviteter som ett resultat av det lokala utvecklingsavtalet, 

men där det istället går att skåda övergripande tendenser. Detta medför att jag gör en 

bedömning som säger att LUA har inneburit en ökning av antalet aktiviteter. Intervjuer med 

målområdesansvariga pekar åt detta håll, vilket även stämmer överrens med den bild jag får 

genom intervjuer med Helene Blomberg (projektledning) och Gunnel Bengtsson 

(ledningsgrupp).    

Det är en väldig ökning av aktiviteter. Men det handlar om att det också är fler personer 

engagerade.110 

Det är mycket aktiviteter vi inte hade gjort om vi inte hade haft LUA tror jag. Därför att vi 

inte har haft dom förvaltningarna på plats.  Du har inte haft det engagemanget, så är det.111 
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Det var ju en ökad aktivitet, visst, och det fyllde ju på hela tiden med olika aktiviteter och 

sen föll några ifrån, så visst och det kan man ju säga berodde på LUA. Hade vi inte haft 

LUA så hade vi inte haft detta trycket på oss. Nu har vi åtagit oss att vi ska jobba med detta 

område och gärna sprida våra erfarenheter av det. Det hade säkert inte organiseras eller 

kommit igång på det sättet.112  

De två övre citaten av Helene Blomberg visar på tanken att om man kan involvera fler aktörer 

än vad som tidigare var fallet, vilket i fallet med LUA görs genom verktyg som t.ex. politisk 

legitimitet för dom som vill engagera sig och med tvång för dom som inte vill, så kan man se 

en ökning av antalet aktiviteter. Det är pga. verktyg som dessa jag anser LUA vara en 

bidragande faktor till att denna övergripande tendens.  Det nedersta citatet från Gunnel 

Bengtsson visar också på en tro att det politiska beslutet innebar ett tryck på kommunen att 

agera. Så ja, den övergripande tendensen som säger att fler aktiviteter har genomförts, menar 

jag är ett resultat av det lokala utvecklingsavtalet. 

Nedan följer en sammanställning av resultaten vilka har införts i uppsatsens analysverktyg. 

Jag inkluderar även här svaret på uppsatsens första frågeställning.  
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Tabell 11. Sammanställning av analysverktyg 

Målområden Har LUA fungerat som en vehikel för samverkan av 

utvecklingsinsatser inom de specifika målområdena? 

Ökad förvärvsfrekvens / Tillväxt 

Aktiviteter och samverkansformer kan inte sägas vara ett 

resultat av LUA. Områdesbaserat tankesätt ökar dock i 

inflytande. 

Språk och skola 

Aktiviteter och samverkansformer är inget direkt resultat 

av, men har utvecklats tack vare LUA. Det 

områdesbaserade perspektivet har fått ökat inflytande.  

Attraktivitet och trygghet 

Samverkansformer har ökat i frekvens och omfång, men 

det är oklart huruvida detta är pga. LUA. Politisk 

legitimitet och förenklad identifiering av 

samverkanspartners är positiva effekter av LUA. 

Demokrati och delaktighet 

Genomförda aktiviteter och samverkansformer förefaller 

mer vara ett resultat av Medborgarservice än LUA. 

Positiv effekt av LUA är att det framtvingar samarbete.  

Folkhälsa 

Aktivitets- och samverkansformer är inte ett resultat av 

LUA, men avtalet har inneburit fler aktiviteter och en 

fokus på Andersberg. 

Har det lokala utvecklingsavtalet fungerat som en 

vehikel för samverkansprocesser inom urbant 

utvecklingsarbete i Halmstads kommun? 

Det finns inget belägg för tesen att det lokala 

utvecklingsavtalet är ansvarig för att ha introducerat 

samverkansprocesser inom urbant utvecklingsarbete i 

Halmstads kommun. Det lokala utvecklingsavtalet har 

dock resulterat i ett ökat antal aktiviteter/insatser. 
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5.2 Problem och utvecklingsmöjligheter inom LUA i Halmstads 

kommun 

Denna del av resultatpresentationen ämnar avhandla de svårigheter och möjligheter som 

existerar inom ramen för det lokala utvecklingsavtalet i Halmstads kommun. Detta blir ett 

svar på uppsatsens andra frågeställning. 

 Vilka problem och utvecklingsmöjligheter går att identifiera inom det lokala 

utvecklingsavtalet i Halmstads kommun? 

Det första problemområdet kan vi kalla för processinriktat. Det finns en önskan om att inte 

luta sig tillbaka, utan man ska vara proaktiv i den fortsatta utvecklingen och inte vara rädd för 

att ifrågasätta och ompröva tidigare fattade beslut och strukturer.
113

 Helene Blomberg 

utrycker även en tro på införandet av en egen vision för Andersberg. 

När man har jobbat så här i fem år så tror jag man ska våga sätta sig ner och kanske sätta 

några enskilda mål bara för Andersberg eller en vision för Andersberg. Jag tror vi skulle 

våga det nu. Vi har inte vågat det riktigt innan, och det handlar om kunskap tror jag, att vi 

inte har känt Andersberg tillräckligt väl, eller jag har inte gjort det. 

Nu är vi så många som har jobbat därute så länge, vi har god kontakt med invånarna. Man 

skulle till och med kunna tänka sig att sätta sig ner och göra det tillsammans med 

invånarna.114 

Det finns även förhoppningar och önskemål om en snabbare processgång. Detta rör t.ex. att 

man snabbare vill gå från det identifierade problemet till den åtgärdande aktiviteten
115

 samt, 

beträffande arbetsmarknadsåtgärder, att ”rätt folk måste in i processen vid rätt tillfälle”
116

 så 

att den arbetssökande inte förlorar tid pga. den kommunala och statliga förvaltningsgången. 

Det andra problemområdet består av relationen mellan kommun och statliga myndigheter. 

Mer specifikt så berör problemet det faktum att Arbetsförmedling och Försäkringskassan 

arbetar utifrån andra regler och strukturer, regler och strukturer som inte alltid är förenliga 

med den områdesbaserade ansatsen som vi finner i det lokala utvecklingsavtalet.
117

 Helene 

Blomberg ger en bra bild av det aktuella problemet. 
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Dels kan man nämna det med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, för det låter ju 

bra att man har ett avtal med dom och enskilda tjänstemän har ingen ovilja att vara med 

överhuvudtaget. Vi har haft bra personer med från dom, men dom får ifrån staten att dom 

ska vara med i LUA, men deras uppdrag som dom får handlar om att dom ska jobba med 

målgrupper, inte bostadsområden eller stadsdelar och det gör det svårt att samarbeta därför 

vi jobbar med Andersberg, dom jobbar med ungdomar 16-24 år och dom bor ju över hela 

stan.118 

Ytterligare ett problem som berör dessa myndigheter är den sekretess som finns kring 

personuppgifter. Hur man löser ett sådant problem är oklart, men det innebär att de 

kommunala förvaltningar som driver utvecklingsfrågor får det svårt att identifiera vilka 

människor som gömmer sig bakom siffror och statistik.
119

 Polisen ses å andra sidan som en 

starkare samarbetspartner då de har en vana att bedriva ett områdesbaserat arbete.
120

     

Angående problemområdet finansiering så är en av knäckfrågorna, den kanske största, en 

önskan om finansiering av utvärdering.
121

 Detta är en fråga som är gemensam för de allra 

flesta LUA kommunerna. En mer specifik önskan om ökat tillskott av resurser berör skolan. 

Sigbritt Arwidson menar att ett sådant ökat tillskott till skolan skulle användas till att skapa en 

samsyn med skolorna beträffande t.ex. föräldrastöd.
122

 Hon ser även ett behov av specifika 

aktiviteter som är riktade mot problemet beträffande elever som lämnar grundskolan med 

icke-godkända betyg.
123

  

Annkristin Norrman påtalar den problematik som finns, under planeringsstadiet, i att graden 

av intresse för att arbeta med frågor på detta område varierar, vilket måste ses som en svaghet. 

Hon menar dock att när väl planeringen är genomförd och arbetsuppgifter och arbetsroller är 

bestämda så genomförd dom enligt planering.
124

 

I fråga om de fysiska miljöerna så vill Mattias Bjellvi gärna se undersökningar som berör 

eventuella synergieffekter mellan sociala och fysiska miljöaspekter. Han menar också att det 

vore värdefullt att göra en uppföljning på hur de boende i stadsdelen uppfattar de nybyggda 

miljöerna.
125
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När det kommer till en eventuell roll för regionen och dess samarbete med kommunen kring 

detta arbete så ser Henry Bengtsson en möjlighet i att använda sig av riktade insatser för 

vårdscentralen på Andersberg.
126

  

En svårlöst problematik är den som Kent Nilsson tar upp, nämligen hur förändrar man 

människors rörelsemönster?
127

 Hur får man Andersbergsbor att oftare besöka andra delar av 

staden, samt det motsatta, hur får man övriga Halmstadsbor att oftare komma i kontakt med 

Andersberg och Andersbergsborna?   
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6 Avslutning 

 

6.1 Sammanfattning 

Har det lokala utvecklingsavtalet fungerat som en vehikel för samverkansprocesser 

inom urbant utvecklingsarbete i Halmstads kommun? 

Nej, det finns inget belägg för tesen att det lokala utvecklingsavtalet är ansvarig för att ha 

introducerat samverkansprocesser inom urbant utvecklingsarbete i Halmstads kommun. Det 

har inom samtliga målområden redan existerat någon form av de aktuella 

samverkansprocesserna. Dessa processer tycks i vissa fall ha ökat i omfång, men det är svårt 

att avgöra huruvida detta är ett resultat av LUA då kommunen, strax innan det första avtalet 

med regeringen skrevs, introducerade ett nytt styrsystem för sina verksamheter. Detta 

styrsystem, som introducerades strax före och utvecklades under samma tidsperiod som LUA, 

utgår från målområden och främjar ett tvärsektoriellt samarbete. Detta medför att det är 

mycket svårt att klargöra vad som beror på det nya styrsystemet och vad som beror på LUA.  

Det är svårt att peka på specifika aktiviteter som ett direkt resultat av det lokala 

utvecklingsavtalet, men av den övergripande bilden så framgår det att LUA har inneburit en 

ökning av aktiviteter på arbetsområdet.  

Det lokala utvecklingsavtalet har inneburit en ökning av det områdesbaserade tankesättet. 

Detta kanske främst inom förvaltningar som har för vana att arbete individbaserat och 

målgruppsbaserat som t.ex. Socialförvaltning. Inom områden som Attraktivitet och trygghet 

samt Demokrati och delaktighet har det redan innan LUA funnits en fokus på Andersberg 

vilket gör att aktörerna inom dessa områden har erfarenheter av ett sådant arbetssätt. 

Flera av de intervjuade upplever det som att det lokala utvecklingsavtalet har medfört en 

legitimitet att arbeta med dessa frågor. Att man från politikers sida visar att detta är en viktig 

fråga gör att tjänstemän känner ett stöd för sitt arbete. Ytterligare en aspekt av LUA som 

framkommit är att man kan tvinga fram samarbete där det finns en ovilja eller en låg grad av 

engagemang inför arbetet. Detta är ytterligare en effekt av att politiker visar att detta är en 

viktig fråga som ska tas på allvar.   
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Vilka problem och utvecklingsmöjligheter går att identifiera inom det lokala 

utvecklingsavtalet i Halmstads kommun? 

Beträffande samarbetet mellan det kommunala och det statliga så uppstår det problem mellan 

kommunen och Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Problemet som anges är att dessa 

myndigheters arbetssätt utgår från individbaserade och målgruppsbaserade ansatser. Detta gör 

att de inte är väl rustade för att arbeta ur ett områdesbaserat perspektiv. Det uppstår även 

problem från kommunens sida med att identifiera individer för möjligt deltagande i aktiviteter 

då personuppgifter inom de två statliga myndigheterna är skyddade i enlighet med 

sekretessen.  

När det kommer till ekonomiska resurser så tycks det största behovet ligga i att man önskar se 

en finansiering av större utvärderingar av det lokala utvecklingsavtalet. Detta skulle kunna 

vara ett uppdrag för staten att bistå med en sådan finansiering, men en sådan diskussion pågår 

redan bland LUA kommuner och den kommer säkerligen att fortsätta.  

Ett svårlöst problem som tas upp är det om människors rörelsemönster. Andersbergsborna rör 

sig i låg utsträckning i andra delar av staden och människor i resterande delar av Halmstad rör 

sig sällan i Andersberg. Hur kan man förändra detta så att det sker ett större utbyta mellan 

människor från olika delar av staden? 

Angående utvecklingsmöjligheter för det lokala utvecklingsavtalet så finns det en önskan om 

att fastslå specifika och tydliga mål för Andersberg. Erfarenheterna och den samlade 

kunskapen upplevs vara tillräcklig för att försöka sig på en sådan uppgift. Detta hör även ihop 

med tanken om att inte vara rädd för att ifrågasätta det man gör. Går det att utforma aktiviteter 

och samarbeten på ett sätt som inte tidigare var möjligt? Är arbetssättet det bästa för uppgiften 

eller kan vi utveckla det i hopp om att nå förbättringar? Detta är viktiga frågor då man inte 

kan stå still på samma ställe allt för länge om man önskar se en utveckling. 

För en mer utförlig och detaljerad presentation av problem och utvecklingsmöjligheter, se 

resultatdelen av uppsatsen.  
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6.2 Återkoppling till tidigare forskning 

Vehikelteorin säger att LUA var ett sätt för regering att styra kommuner till arbete med urbant 

utvecklingsarbete i samverkansformer som gick på tvären, tvärs igenom de olika 

förvaltningarnas, myndigheternas och organisationernas gränser. Men vad säger en sådan 

teori och ett sådant initiativ som LUA om förhållandet mellan stat och kommun? Är detta en 

del av en decentralisering som ger mer makt till kommunerna på bekostnad av staten? Inte 

enligt Governability theory som Sörensen och Torfing redovisar som en tes vilken menar att 

initiativ som LUA är ömsesidigt gynnsamma för stat och kommun.
128

 Kommunen ser ett ökat 

självstyre inom dom aktuella frågorna och utför åtgärder vilka staten annars fått utföra medan 

staten reglerar ramverk och grundregler för de nätverksformer som ska användas i arbetet. 

Teorin menar också att trots att vi befinner oss i nätverkens tid så är den hierarkiska 

styrningen från staten ingalunda en del av det förgångna. Det betyder bara att staten måste 

förändra sitt sätt att styra. Det har alltså inget att göra med att staten tappar eller avsäger sig 

makt, utan som Jan Kooiman uttrycker sig så har det 

nothing to do with a with a withdrawal of the state or with the state disconnecting itself 

from society, but with a state that governs in other, more apt, ways. In many cases “other” 

will mean more connecting than disconnecting. The task of governments in contemporary, 

complex societies is to influence social interactions in such ways that political governing 

and social self-organisation are made complementary”.129    

Statens makt har enligt denna tes alltså inte minskat. Renate Mayntz instämmer i att statens 

makt inte påverkas denna styrning då det är staten som implementerar ramverket som reglerar 

insatserna. 

what we are dealing with is not so much a loss of state control as a change in its form. 

Societal self-regulation takes place, after all, within an institutional framework that is 

underwritten by the state.130  

Beträffande beslutat att använda sig av en områdesbaserad ansats så bör man vara medveten 

om de risker som följer med. En av de större riskerna berör isolering och stigmatisering. Det 

finns en risk i att man ser det berörda området som en stad i sig. Detta ökar känslan av 

isolation gentemot övriga delar av staden. Implementeringen av ett program som LUA kan 

också medföra en stigmatisering, dvs. att stadsdelen pekas ut som ett ”problemområde” vilket 
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i sin tur spär på vad som kan vara en redan negativ perception av stadsdelen bland stadens 

invånare.  

The special attention drawn to that area may enhance the negative image it already has. 

This may scare off potential investors and employers. Therefore, not only the problems of 

these areas should be highlighted, but also their opportunities and assets. They should be 

advertised as early as possible in the policy cycle.131  

Applicerar vi detta på Andersberg så betyder det att man inte ska vara blyg för att publicera 

och presentera de framgångar man nått samt de möjligheter de förhoppningsvis ger. Det finns 

även goda argument för att man inte ska stirra sig allt för blind på in- och utflyttningsmönster. 

De områden som program som LUA riktar sig till, vilket också stämmer för Andersberg, är att 

man har en högre grad av in- och utflyttning än resterande delar av staden. Om människor 

flyttar ut så kan det bero på att deras privata situation har förbättrats, t.ex. genom 

arbetsmöjligheter vilken kom till tack vare LUA aktiviteter.
132

 Att en individs ekonomiska 

situation förbättras kan knappast ses som negativt, så även om en hög grad av utflyttning ses 

som, och kan bero på ett problem så är det väl ändå, i slutändan, så att man vill förbättra 

området för att hjälpa människor och inte tvärtom.   

Ett problem som framkom i uppsatsen var att Andersbergsborna sällan rör sig utanför sin 

stadsdel i någon större utsträckning. Detta är ett problem som bl. a tas upp i rapporten Samtal 

pågår där författarna presenterar sin bild av LUA områdena i Göteborg. 

En anledning till svårigheterna att öka integrationen med stadsdelsbundna insatser är att 

invånarna i dessa stadsdelar inte i någon högre utsträckning träffar representanter för 

majoritetsskulturen i sitt lokalsamhälle. De svenska familjer som bor i Gårdsten eller 

Hjällbo bor mestadels i de radhus- eller villaområden som finns i utkanten av stadsdelarna. 

De placerar även ofta sina barn i andra skolor än de som finns i stadsdelen.133 

Inom denna problematik så poängterar man också det att invånarna i dessa områden inte har 

någon att integreras med då myndighetspersoner, lärare etc. som arbetar inom området, inte 

bor där. Författarna menar också att målen bättre skolprestationer och ökad integration 

kommer i konflikt med varandra då föräldrar till framgångsrika elever kan välja att placera 

sina barn i skolor utanför området.
134

 Detta innebär att när man genom hårt arbete och 

samarbete mellan lärare, förälder och elev lyckas bryta segregationen så försvinner eleven 

vilket motverkar arbetat att skapa en framgångsrik skola. 

                                                             
131

 Burgers & Vranken 2004, s. 22 
132 Ibid. s. 22 
133

 Bak, Gunnarsson, Lassbo & Ljungvall 2004, s. 172 
134 Ibid. s. 173 



52 
 

 

Ytterligare en aspekt av problematiken kring rörelsemönstret hos stadens invånare framkom 

under uppsatsens intervjuer. Hur får man stadens invånare att bryta sina rörelsemönster? Hur 

får man Andersbergsbor att oftare och i större utsträckning röra sig utanför sitt område, och 

motsatsen, vilken är minst lika viktig, hur får man övriga invånare i Halmstad att oftare 

besöka Andersberg.  

Den andra aspekten handlar om hur man på kommunal nivå kan underlätta 

kommunikationen mellan de utsatta områden och övriga kommunen. Välfärdsforskare har 

vid upprepade tillfällen varnat för den samtidiga risken för inlåsning i området och 

utestängning från övriga delar av samhället. Det handlar således inte bara om att göra det 

möjligt för invånarna att få tillgång till andra arenor än de som står till buds i det nära 

bostadsområdet, utan det handlar om ett gemensamt utbyte. Möjligheter att länka samman 

och skapa anledningar till utbyte behöver uppmärksammas och diskuteras. Målet att bryta 

diskriminerande segregation innebär att problematiken måste ses i relation till omvärlden, 

om det finns ett ”utanför” motsvaras detta också av ett ”innanför”. Huvudmålet kan 

knappast vara att det ska bli mer positivt att leva segregerat, utan snarare att öppna 

kontaktytorna för att möjliggöra nya nätverk och andra lösningar. Segregation är inte det 

utsatta områdets ansvar, det är en fråga för hela kommunen, regionen, samhället.135  

Det man är efter är mötet mellan människor som inte träffar varandra så ofta, människor med 

olika bakgrund och livshistorier där förhoppningen är att nya erfarenheter och relationer 

skapas. Erfarenheter och relationer som i sin tur kan ge individen och området nya 

möjligheter.  

Det framgick även av mina intervjuer att arbetet och huruvida samarbetet är smärtfritt eller ej, 

i vissa fall, beror på vilken person man har att göra med. Alla har inte samma grad av 

engagemang för uppgiften. De inblandade individernas engagemang och förmåga spelar 

givetvis en stor roll för arbetets utveckling. Det är också viktigt, främst inom det inledande 

stadiet, att man inom sådana nätverksrelationer som återfinns i LUA har en konsistens när det 

kommer till inblandade individer.
136

  Detta leder till en större sammanhållning inom 

organisationen som helhet och det medför också att ju längre relationer mellan individer 

existerar desto bättre lär man känna varandras funktioner och arbetssätt. Denna kunskap om 

varandra gör att man, i jämförelse med en grupp där regelbundenheten är lägre, är bättre 

rustad för att ta snabba beslut. 
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6.3 Avslutande reflektioner 

En aspekt av vehikelteorin är tanken att det som startade som en satsning, ett projekt, skulle 

till slut ingå i kommunernas ordinarie verksamhet.  

Storstadssatsningen tänktes fungera som en bärraket, som hjälper den egentliga raketen att 

lyfta, få upp fart och komma in i en bana, där den sedan kan löpa av egen kraft. Det som 

skulle lyfta, få upp fart och sedan rusa fram av för egen maskin var ett lokalt storstadsarbete 

i form av tvärsektoriell samverkan och boendedialog mellan i princip likställda parter. Detta 

tänktes fortgå utan särskilt avsatta statliga penningmedel.137 

Nog fortgår arbetet utan statliga pengar i Halmstads kommun och visst ligger arbetet allt som 

oftast inom ramen för det ordinarie, men det är fortfarande en satsning som behöver stöd i 

form av politiska beslut. För Halmstads del så fortsätter arbetet de närmaste åren vare sig man 

har ett avtal med regeringen eller ej. Frågan är hur länge det politiska intresset finns kvar och 

om det går att nå en punkt där politiska beslut inte är nödvändiga, då det urbana 

utvecklingsarbetet verkligen är en permanent del av den kommunala förvaltningen. 

Verkligheten kanske blir något mitt i mellan där politiken förnyar antagandet av arbetet var 

3:e, 5:e år i en lång tid framöver. 

Den långsiktighet som eftersträvas inom de lokala utvecklingsavtalen förutsätter dock en 

nära anknytning till en struktur som inte endast är tillfällig. Risken att medel ska försvinna 

in i en oidentifierad kommunal budget vägs mot risken att goda projektresultat försvinner. 

Flera utvärderar menar att det är viktigare att stödja en fortsatt implementering i den 

reguljära verksamheten av de metoder och arbetssätt som utvecklas inom ramen för de 

lokala utvecklingsavtalen än att behålla projektverksamheter.138 

Detta får mig också att fundera över huruvida man kan förlora något på vägen från projekt till 

permanent.  

Avslutningsvis så kan jag ändå känna en viss distans till diskussioner som denna. Hur, var, 

vem och när är alla frågor som är intressanta i sig och vilka förtjänar vidare studier. Men 

känslan jag avslutar detta arbete med är ändå att så länge frågor som ingår i det lokala 

utvecklingsavtalet tas på allvar och gediget arbete utförs inom dessa områden så är frågor 

kring hur, var, vem och när sekundära. Det viktigaste måste ändå vara att arbetet utförs. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Tema 1: Bakgrund 

Områdesansvar och respondentens roll inom området 

 - Presentation av det aktuella målområdet/projekt-, styr, eller ledningsgruppen 

 - Vad är respondentens roll och uppgifter inom det aktuella området? 

 - Hur uppkom organisationsstrukturen för LUA? 

 - Hur ser relationen ut mellan stat och kommun? 

 - Vilken krav- och målbild finns inom respondentens ansvarsområde? 

 

Tema 2: Aktiviteter 

 - Vilka aktiviteter har genomförts inom respondentens ansvarsområde? 

 - Karaktäriseras aktiviteterna av en permanent eller projektinriktad form? 

 - Ingår aktiviteterna i den ordinarie verksamheten? 

 - Hur finansieras aktiviteterna? 

 - Vilka skillnader går att se före och efter införandet av LUA beträffande aktiviteter? 

 - Hade aktiviteten/aktiviteterna genomförts utan LUA? 

  

Tema 3: Samverkansformer 

 - Vilka samverkanspartners har deltagit i aktiviteterna? 

 - Hur såg samverkansprocesser ut före respektive efter införandet av LUA? 

- Går det att identifiera skillnader i samverkansformer och processer före och efter 

LUA? 

- Hade samverkansformer och processer varit på plats utan LUA? 

 

Tema 4: Problem och utvecklingsmöjligheter 

 - Vilka problem uppstod i anknytning till aktiviteterna? 

 - Vilka utvecklingsmöjligheter finns beträffande aktiviteterna? 

 - Vilka problem uppstod i samband med samverkansformer och processer? 

 - Hur kan man utveckla samverkansformer och processer? 

 

Tema 5: Övrigt arbetet 

- Har respondenten, inom ramen för LUA, arbetsuppgifter utanför aktiviteter och 

samverkansformer? 

 

Tema 6: Framtiden för LUA i Halmstads kommun 

 - Ser respondenten en fortsättning för LUA och arbetssättet? 

- Vad talar för respektive emot urbant utvecklingsarbete som en permanent del av 

kommunens arbete? 

- Vilken utveckling vill respondenten se i framtiden? 

 

Tema 7: Övrigt 

 - Övriga tillägg 

 


