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Vad säger projekt  
om stadens utveckling?  
Introduktion till projektstudiemetod  
 
 
 
Rolf Hugoson 
CERUM 
 
 
 
En viktig del av arbetet med Umeå kommuns historia är studier av ett antal pro-
jekt, som under tiden 1950-2000 förändrat Umeås karaktär. Arbetet med att be-
arbeta dessa projekt sker kontinuerligt. 
 
Föreliggande rapport besvarar frågan om projektens metodologiska ursprung och 
utvecklingsmöjligheter. Projekten identifieras genom en särskild metod, som bör 
vara både realistisk, pålitlig, och pedagogisk. Den nya metod som här beskrivs 
antyder att forskning om Umeå kommuns historia kan generera ny och allmängil-
tig kunskap om samhället.  
 
Vi har redan studerat tio projekt från 1960-talet: 
 

Citysanering   1960 
Umeå uthamn   1961 
Flygplats   1962 
Kommunsammanslagning  1963 
Ålidhem    1964 
Universitet    1965 
Trafikplan   1966 
Mariehem   1967 
Vattenreningsverksskandalen  1968 
Nytt stadshus i gamla kaserner  1969 

 
Studierna föreligger just nu i form av korta berättelser som redovisas i anslutning 
till CERUM:s hemsida.  
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Efterhand kommer projekten att presenteras tillsammans med ett urval av stati-
stik, fotografier, dokument och intervjuer. En del av detta utvecklingsarbete har 
rent teknisk karaktär. En annan del är mer redaktionell – det handlar om att re-
gissera varje projektstudie som om det vore en liten dokumentärfilm. I sin nuva-
rande form kan projektstudierna liknas vid historiska skisser.  
 
Vi tror att projektstudiernas metodik skulle givetvis kunna användas för projekt 
utanför den valda tidsramen – exempelvis 1893 års beslut att till Umeå lokalisera 
Norrlands Dragonregemente, eller kulturhuvudstadsåret 2014. Fältet är öppet för 
andra forskare. Den metod som här beskrivs är därvid inte avsedd som en hand-
bok med regler, utan skall snarare uppfattas som en inventering av möjligheter 
och problem. 
 
I det följande tar vi dels upp vissa allmänna drag hos svenska kommuner under 
den andra halvan av 1900-talet, delvis på grundval av vad vi funnit i studiet av 
Umeå, delvis med hänvisning till statsvetenskaplig litteratur i ämnet. Samtidigt 
försöker vi utreda vilket slags metod som blir användbar i studiet av kommunal 
utveckling. 
 
Möjligheten att utföra internationella jämförelser är viktig för utvecklingen av 
vetenskaplig kunskap, men kommer i det följande att hamna något i bakgrunden. 
Men just som en första karaktäristik av ämnet den svenska kommunen kan det 
vara värt att beakta en färsk jämförelse av kommunens betydelse i några europe-
iska länder: 
 
Land Territoriell 

profil 
Politisk  
profil 

Funktionell 
profil 

Organisatorisk 
profil 

Finansiell 
Profil 

Rank 

Sverige stark stark stark stark mycket 
stark 

1 

Tyskland delvis 
svag, del-
vis stark 

mycket 
stark 

stark eller 
medel-
måttig 

stark medel-
måtttig 

2 

Frankrike svag medel-
måttig 

medel-
måttig 

medel-måttig stark 3 

Storbritannien medel-
måttig 

medel-
måttig 

medel-
måttig 

stark svag 4 

Källa: Helmut Wollman, Reformen in Kommunalpolitik und –verwaltung: England, Schweden, Frankreich 

und Deutschland im Vergleich. Verlag für sozialwissenschaften, Wiesbaden/Wüstenrot Stiftung, Ludwigs-

burg 2008, s 294.  

 
Den svenska kommunen har alltså större betydelse i det nationella systemet än 
den lokala politiska nivån i de största västeuropeiska länderna. Denna höga ran-
king är i sin tur en konsekvens av att den svenska kommunen både som demokra-
tisk enhet och som förvaltning har fler, mer komplexa och mer omfattande upp-
gifter än sina europeiska motsvarigheter.  
 
Vårt ämne är med andra ord komplext.  
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1. Projektstudier: empiri, metod, och undervisning 

Inledande resultat från forskningsprojektet Umeå kommuns historia 1950-2000 
visar att begreppet ”projekt” kan knyta samman såväl empiri, som metod och un-
dervisning. 
 
1.1 Projekt som samhällsfenomen 

Ordet projekt är för det första vanligt förekommande i stadsplanesammanhang, 
liksom i kommunal verksamhet i allmänhet. Vi talar om en viktig samhällelig fö-
reteelse. Projekt i kommunal eller enskild verksamhet kan till exempel vara ett 
ärende, en uppgift eller ett problem som skall lösas, av vissa inblandade, med 
hjälp av vissa resurser, på viss tid.  
 
Urbana projekt kan ibland ha en tydlig juridisk innebörd, medan ordet projekt i 
andra sammanhang används vagt eller abstrakt. Man kan till exempel arbeta som 
projektledare. Här finns risk för sammanblandning av olika betydelser. Eftersom 
vi skall studera flera typer av projekt bör vi dock inte nöja oss med en alltför smal 
definition, där bara ett slag av projekt fokuseras. Projekt påverkar varandra och 
det finns all anledning att vara öppen för praktikens mångfald.  
 
Det finns vissa tecken på att ordet projekt nyligen blivit mer intressant för både 
praktiker och forskare, fastän fenomenet projekt mycket väl kan ha längre tradi-
tioner. Den franske statsvetaren Gilles Pinson tror sig i denna nya europeiska 
trend urskilja ett skifte från reaktiv till strategisk planering:  
 

”För att markera passagen från ett spatialt och väsentligen reaktivt 
perspektiv, till en planeringsprocess som är strategisk och proaktiv, 
tillgriper processens aktörer allt oftare nya termer [projets de ville, 
projets d’agglomération, projets urbains] och tenderar att överge ter-
men ’plan’.” 1 

 
Ofta och alltjämt har man alltså annars velat reglera projekt genom att skriva 
planer. Vi betraktar här planer som ett slags projekt: regionplan, generalplan, 
detaljplan och byggritningar. Ett annat uttryck som blivit vanligt är processer. 
 
Ett ideal har varit att dessa projekt organiskt skall hänga samman. I praktiken 
har det visat sig svårt att göra övergripande planer innan man påbörjat detaljar-
bete. Istället kan enskilda projekt, som genomförs snabbt, i praktiken bli styrande 
för arbete med översiktlig planering, som gärna drar ut på tiden. I Skellefteå stad 
var man till exempel 1949 föga intresserad av att deltaga i ett regionplanearbete. 
Drätselkammaren hade nämligen redan beställt en generalplan för den egna sta-
den, vilken i sin tur snabbt blev överspelad, när man trots allt beslöt sig för att 
inkorporera ett intilliggande samhälle, Skelleftestrand.2 
 
1960-talet var en höjdpunkt för visioner om att samhällen skulle kunna planeras. 
På ett lätt paradoxalt vis innebar de ökade möjligheterna också ökade samord-

                                                 
1 Gilles Pinson, Gouverner la ville par projet: Urbanisme et gouvernance des villes européennes. 
SciencePo Presses, Paris 2009, s 11. 
2 Bengt Brunnström, Skellefteå byggnadsnämnds historia år för år 1875-1985, Stadsarkitektkon-
toret, Skellefteå 1992, s 168-202. 
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ningsproblem och till sist en ovilja att vänta in planerarna. Detta fenomen har 
beskrivits på följande vis: ”The upward referral process [in the basic mechanistic 
bureaucratic model] which was needed to generate decision when exceptional 
events occurred, became overloaded as highly uncertain tasks generated large 
number of exceptions.”3 Överbelastningen kunde en organisation bara hantera 
genom reformer av den mekaniska planeringsmodellen, såsom decentraliserat 
beslutsfattande eller ökade satsningar på informationshantering. 
 
En erfaren planerar suckar över den nya tiden: ”Planning since 1975 has been an 
experimental field for the development of appropriate methods for public deci-
sion-making in a world of expanding capitalism.”4 Vi kan också citera en profes-
sor i industriplanering, som 1993 (aningen kategoriskt) blickade tillbaka:  
 

Då [på 1960-talet] fanns tillräckligt mycket av gemensam övertygelse 
om nödvändigheten av en samhällsutbyggnad för att även kontroversi-
ella projekt kunde gå att förverkliga. Idag finns inte någon gemensam 
vision av liknande slag som kan göra sig gällande vid tillståndspröv-
ningen av stora projekt. När inte tillräckligt finns av någon slags sam-
syn, så finns ingen gemensam bärare av samhällsintresset. Endast sär-
intressen återstår.5 
 

Fast var det då bra, att man på 1960-talet kunde genomföra ”även kontroversiella 
projekt”? Det är rimligen en fråga som bara kan besvaras från fall till fall.  
 
Om det nu verkligen var så fritt på 1960-talet. Vi kan notera att statsvetaren och 
partiledaren Gunnar Heckscher i en något tidigare tillbakablick mot 1950-talet, 
fann att man i debatten om förvaltningens roll ofta hävdade, att brister i effektivi-
tet måste accepteras för rättssäkerhetens skull. Förvaltningen är trots allt även en 
juridisk process: ”Det var för att iaktta den enskilde medborgarens rättssäkerhet, 
som man var tvungen att använda så pass formalistiska och hårda ramar som 
man gjorde”.6 
 
Vi är således intresserade av hur projekt definieras i praktiken, till exempel ge-
nom skiftande juridiska förutsättningar – men vi tar för givet att sådana förut-
sättningar förändras över tid. Låt oss här också nämna spänningen mellan poli-
tiska och estetiska projektdefinitioner, som gör det empiriska fältet verkligt kom-
plext. 
 

                                                 
3 Jay Galbraith, Designing Complex Organizations. Addison-Wesley, Reading Massachusetts 
1973, s 109. 
4 Lars Orrskog, ”Planning as discourse analysis”, s 238-271 i Snickars, Olerup och L.O. Persson 
(red.) Reshaping Regional Planning: A Northern Perspective. Ashgate, Aldershot 2002; s 239. 
5 Joen Sachs (1993) ”Projektarbete för ökad legitimitet och med tidig samhällssamverkan”, s 71-78 
i Carlberg, Cars och Svdin (red) Beslutsprocessen för stora projekt: Långsiktiga konsekvenser för 
miljö och regional planering. Forskningsrådsnämnden rapport 93:5. 
6 Heckscher (1980) cit. i Kenneth Abrahamsson och Hans Esping, “Tur och retur Tällberg: En 
reseberättelse”, s 17-28 i Abrahamsson och Ramström (red) Vägen till Planrike: Om stat, sektor 
och sammanhang. Studentlitteratur, Lund 1983, s 26. 
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1.2 Projektstudien som metod 

Även om projektstudien som metod är ämnet för hela denna rapport, finns det 
anledning att här slå fast att metoden utgör ett slags förbindelselänk mellan pro-
jektet som empiri och projektet som undervisning. 

När ordet projekt används som en metodologisk term svarar det närmast mot 
ordet ”fall”, som i fallstudier – på engelska case studies. Projekt i vår studie av 
Umeå kommuns historia kan sägas bestå av fallstudier om vi med fall avser histo-
riska händelser. Metoden, vars karaktär vi alltså utvecklar i övriga avsnitt, är då 
ett särskilt sätt att gripa oss an historien. 

Fallstudier kan emellertid också, bara aningen mer reduktivt, uppfattas som ett 
särskilt slags lärmiljö. Fallet är då ett slags scenario eller taktikexempel som stu-
denter skall öva sig på att simulera verkligt handlande. I en av de mest inflytelse-
rika handböckerna för sådana fallstudier framhävs att fallen är situationer där 
aktörer typiskt utför fyra slag av handlingar: 

a) de formulerar problem 

b) de fattar beslut 

c) de utvärderar ett skeende 

d) de följer eller skapar regler. 7  

Det är upplysande att fundera över möjligheten att uppfatta verkliga fall som ett 
slags taktikexempel. Precis som det inte går någon entydig gräns mellan empiri 
och metod så går det ingen entydig gräns mellan metod och undervisning. I våra 
historiska studier är vi på jakt efter moment och processer, som skulle kunna 
vara värda att begrunda som lärdomar i klassrum.  

För att undvika sammanblandning med metoder som enbart fokuserar undervis-
ning skall vi här, där forskning prioriteras, använda termerna projekt och pro-
jektstudier istället för att tala om fallstudier. Med projekt avses en mer omfattan-
de verksamhet en enkel åtgärd av aktör. Projekt är alltså inte enbart problemfor-
mulering, utan snarare en process där flera moment knyts samman. Ett projekt 
skall inte ens förväxlas med en handläggningsprocess, där varje steg är förutsäg-
bart. Ett typexempel på ett projekt är däremot byggandet av en stadsdel, bara vi 
undviker att förenkla projektet som om det enbart bestod av entreprenörens kon-
trakt. Studien av ett projekt bör även inbegripa den förhandling som föregår ett 
kontrakt, samt de protester som eventuellt följer efter att fullbordan av kontrak-
tets alla åtaganden.  

Ett projekt kan därmed definieras som en process där flera moment knyts sam-
man med ett delvis oförutsägbart resultat. Föremålet för projektstudier i synner-
het bör samtidigt vara mindre omfattande än exempelvis en myndighets kontinu-
erliga verksamhet. Vilket i sin tur inte skall uppfattas som att projekt brukar vara 
korta. Det kan vara svårt att hitta någon egentlig slutpunkt för projektet att bygga 
en stadsdel. Byggandet försiggår typiskt i olika etapper under flera års tid. När 
den till synes sista avslutats kan det så ofta vara dags för ombyggnad av den för-
sta etappen, eller tid för komplettering (med skolor, affärer, vägar, belysning, 
parkanläggningar, busslinjer, daghem, åldringsvård, och så vidare).  

                                                 
7 William Ellet, The Case Study Handbook: How to Read, Discuss and Write Persuasively about 
Cases. Harvard Business School Press 2007, s 20-26. 
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Skall projektet i någon mening tjäna som fallstudie för forskare eller studenter, 
då tvingas man ändå sätta punkt och konstatera, att i studien projekt innebär vis-
sa aspekter av byggandet, på en viss plats, under en viss tid. Det hade kunnat vara 
intressant att studera större områden, men vi nöjer oss med Umeå perioden 
1950-2000. Den metodologiska projektdefinitionen ges ett visst företräde fram-
för den empiriska. Vi skapar kunskap genom att fokusera. 
 
Men i projektstudier utgår vi också från tongivande aktörsroller, när vi definierar 
projektets gränser. I praktiken kan det handla både om aktörer med erkännande 
som är formellt (Frankrikes president Charles de Gaulle) eller informellt (stu-
dentledaren maj 1968 Daniel Cohn-Bendit). På så sätt följer metoden aktörernas 
empiriska erfarenhet av att försöka planera projekt. 
 
1.3 Projekt som undervisning 

Ordet projekt är för det tredje ett sätt presentera enkla och lättfattliga berättelser 
om det förflutna, en redovisning av såväl konkreta som komplexa sammanhang. 
Dessa placeras i en sammanhängande berättelse, där förekomsten av konflikter 
alls inte skyls över. I anslutning till CERUM:s hemsida har vi som sagt börjat re-
dovisa ett antal projekt, som på olika vis bidragit till Umeås utveckling. Vi har 
ordnat projekten kronologiskt, och för detta ändamål knutit ett projekt till varje 
år. Det innebär att vi ofta har pekat ut ett senare skede av ett projektet, ibland ett 
tidigare skede eller en höjdpunkt i mitten. Typiskt försiggår projekt över flera års 
tid.  
 
Sedan kan man i och för sig undra om till exempel universitetets invigning 1965 
är början eller slutet på ett projekt? Vi väljer att betrakta invigningen som slutet 
på projektet ”att försöka lokalisera ett universitet till Umeå”. Ambitionen att kny-
ta varje projekt till varsitt år är ett pedagogiskt instrument, som kan kritiseras för 
att vara reduktivt. Vi skapar ett blixtfoto av en längre process. Men vi påstår inte 
att projektet fullbordas inom loppet av ett år, vi bara markerar, att något avgö-
rande skedde med projektet under ett visst år: det kanske inleddes, avslutades 
eller genomgick en avgörande förändring. Genom att ordna projekten kronolo-
giskt blir det också enklare att läsa om dem i en följd. I denna läsning bildas en 
såväl sammanhängande som mångfacetterad bild av Umeås utveckling. 
 
Om projektdatabasen utvecklas till en elektronisk lärplattform får vi också möj-
ligheter att utveckla historisk och samhällsvetenskaplig pedagogik. Även för att 
läsa böcker krävs egentligen aktiva elever och studenter. Genom att koppla sam-
man projektstudierna med ny multimediateknik skulle vi även kunna hjälpa till 
med att utveckla elevers aktiva inlärningsförmåga.8 Att lära sig mer om projekt är 
en lämplig förberedelse inför ett arbetsliv som alltmer präglas av projektarbete i 
olika former. I själva detta arbetsliv börjar det också ställas allt högre krav på att 
de som är duktiga på att hantera projekt också skall kunna överföra denna kun-

                                                 
8 Jfr. Ole Erstad och Kenneth Silseth, ”Agency in digital storytelling: Challenging the educational 
context”, s 213-232 in Knut Lundby (red) Digital Storytelling, Mediatized Stories: Self-
representations in New Media. Peter Lang, New York. 
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skap till andra. Företag måste bevara sina kunskaper genom att öka andelen pro-
jektbaserad inlärning.9 
 
1.4 Sammanfattning 

Sambandet mellan empiri, metod och undervisning utgör ett tidigt resultat av 
forskningen om Umeå kommuns historia. Vi har inventerat faktiska projekt, vi 
har utarbetat en metod för att studera dem och vi har även börjat studera hur 
projekt kan användas i undervisning. 
 

                                                 
9 Andrew Davies och Michael Hobday, The Business of Projects: Managing Innovation in Com-
plex Products and Systems. Cambridge Unviersity Press 2005, s 184-214. 
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2. Från stad till kommun: Kommunal utveckling ur systemperspektiv 

I allmänhet kan projekt sägas försiggå på en nivå mellan enskilda ärenden och 
mer långvariga verksamheter, som institutioner, ideologier, policyer, strukturer 
och system.  
 
Projektfokus gör det möjligt att analysera komplexa företeelser som städer. Det 
blir enklare att studera vitt skilda företeelser, till exempel barnomsorg, universi-
tetslokalisering och brobyggen. Men vad håller samman sådana olika projekt – 
vad håller samman städer? Låt oss pröva om vi skulle kunna beskriva projekt som 
delar av system. Just i detta avsnitt används termen system med måtta. I den 
meningen är ansatsen inte olikt Anders Lidströms genomgångar av kommunsy-
stem i Europa, fast vi har gjort en annan uppdelning av det material som syste-
matiseras.10 
 
Ordet system är dock inte godtyckligt valt, utan antyder att systemtänkande är en 
viktig metodologisk inspirationskälla. Alltför detaljerade beskrivningar av hur 
system borde fungera leder tyvärr uppmärksamheten bort från hur världen fak-
tiskt fungerar. Projekt bör inte med våld pressas in i de ramar som systemet till-
handahåller.  
 
Den som önskar utföra samhälleliga väderobservationer behöver emellertid en 
meteorologi, en metod för att urskilja hur samhället fungerar. Om projektstudier 
utförs metodiskt och tillåts vara teoretiskt informerade kan vi se mönster och tex-
turer, som annars skulle vara svåra att urskilja.  
 
I protokoll förda i anknytning till en verksamhet markeras normalt bara vissa 
strukturer: ett visst politiskt beslut framställs som ledande, men bara undantags-
vis har man tid att utreda den politiska eller ekonomiska process som lett fram 
till en viss förordning. Här kan forskaren visa att systemet är mer komplext – 
men kanske också lättare att begripa, än vad protokollen antyder: beslutets syfte 
blir mer begripligt när vi känner till dess ursprung. Givetvis får forskaren ofta god 
hjälp av journalister eller av biografiska studier, där insatta aktörer berättar mer 
om vad som hänt. Låt oss ta ett exempel från åren efter det andra världskriget, då 
staten började genomföra en rad socialpolitiska reformer med stor betydelse för 
kommunernas roll i samhället.  
 
I riksdagsprotokollet för år 1948 visar det sig bland annat att en majoritet i riks-
dagen beslöt kompensera alla folkpensionärer för inflationen.11 I myndigheter 
med uppgift att genomföra detta beslut finns det ingen större anledning att fråga 
sig varför beslutet gick i denna riktning.  
 
Vid närmare granskning visar det sig emellertid, att de flesta partier i riksdagen 
hade förkastat den socialdemokratiska regeringens proposition, där det föreslogs 
att höjda folkpensioner skulle behovsprövas. Att en regeringsproposition inte an-
tas, det hör till undantagen i en parlamentarisk demokrati. När vi läser Tage Er-
landers memoarer visar det sig, att detta var ett viktigt tillfälle i kampen mellan 

                                                 
10 Anders Lidström, Kommunsystem i Europa. Publica/Norstedt 1996; 2:a uppl. Liber, Stockholm 
2003. 
11 Andra kammarens protokoll tisdagen 29 juni 1948. Sveriges riksdag, Stockholm. 
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den inflationsbekämpande finansministern Ernst Wigforss och socialminister 
Gustav Möller. Den senare försökte nå fram till en effektivare socialpolitik, där 
fattiga inte stigmatiserades genom att tvingas redovisa skälen för sitt bidragsbe-
roende. Möller förespråkade alltså generella bidrag utan behovsprövning och 
hade inför folkpensionsfrågan rentav hotat med att avgå. Men, som historikerna 
Åke Elmér kunde konstatera: ”märkligt nog tycks inte motsättningen inom reger-
ingen ha läckt ut”.12  
 
Lagen bör förstås vara mer enhetlig än debatten kring dess tillkomst, men visst är 
det också viktigt att ta hänsyn till vad beslutet syftade till att åstadkomma: det var 
en kompromiss eftersom Möller saknade Wigforss stöd. Frågan hade för övrigt 
viss kommunalpolitisk relevans, eftersom det var staten som stod för generella 
pensioner, men kommunerna för inkomstprövade bidrag, främst bostadstillägg.13 
 
Mönster kan även avslöja att projektet hör hemma i flera olika system. Låt oss till 
exempel anta att vi här med ”system” först avser statlig utbildningspolitik. Ge-
nom att studera projektet ”universitetslokalisering i Umeå” hittar vi snart flera 
detaljer som går utöver de uttalade målen för statlig utbildningspolitik. Ett så-
dant mönster kan enkelt tolkas som att statlig utbildningspolitik inte låter sig 
sammanfattas av sin formella policy. Politiken beror ju också av sitt genomföran-
de, där på 1950- och 1960-talen ett möte skedde mellan såväl lokala och regionala 
välfärdsintressen, som nationell hälsopolitik och lokala bildningstraditioner. 14  
 
Projektstudier är historisk kunskap om hur systematiska planer i praktiken ge-
staltar sig på ett annat sätt än vad man från en mer begränsad utsiktspunkt hade 
kunnat förvänta sig. Mönster som identifieras i projektstudien kan eventuellt 
även uppfattas som ett slags kultur, således något mer övergripande och omfat-
tande än ett system.  
 
Tre system kan sägas reglera kommunal verksamhet.  
 

A) Kommunen är en del av staten. Kommunen – eller i äldre tid staden – ut-
för vissa förvaltningssysslor för statens räkning.  
 
B) Kommunen är en demokratisk politisk församling. Medborgarna repre-
senteras av sina förtroendevalda, vilka i sin tur överlåter politikens genom-
förande åt kommunstyrelse och nämnder.  
 

                                                 
12 Åke Elmér, Folkpensioneringen i Sverige: Med särskild hänsyn till ålderspensioneringen. Diss. 
Lund 1960, s 97; Tage Erlander, Tage Erlander, 1940-1949. Tidens förlag, Stockholm 1973, s 147; 
Nine Christine Jönsson och Paul Lindblom, Politik och kärlek: En bok om Gustav Möller. Tidens 
förlag, Stockholm 1987, s 498f; jfr. även Anna Bendz, I välfärdsstatens hägn: Autonomi inom 
arbetslöshetsförsäkringen. Diss. Göteborg 2004, s 125ff. 
13 Svensk författningssamling, SFS 1947:221. 
14 Rolf Hugoson, “Building the Creative City: The Dynamics of Professional Networks in a Swedish 
University City, 1900-1970”, Paper presented in the session “Re-inventing the European City: 
Challenges and Responses since 1950”, at the IEHA’s XVth World Economic History Congress, in 
Utrecht, The Netherlands, 3-7 August 2009. 
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C) Kommunen hanterar finansiella och fysiska resurser. Kommuner äger 
och förvaltar såväl mark, vatten och fastigheter, som bolag. Kommuner om-
fördelar finansiella resurser genom skatter, avgifter och bidrag. 

 
Dessa tre system – förvaltning, politik och ekonomi – kan användas för att kort-
fattat beskriva hur kommunen som institution har förändrats över tid. Det kan 
rentav hävdas, att varje beskrivning av en svensk kommun som undviker att ta 
hänsyn till alla tre systemen kommer att framstå som ofullständig.  
 
Vi kan i anslutning till de tre systemen formulera tre forskningsfrågor: 
 

• Hur har förhållandet mellan stat och kommun förändrats sedan 1950?  
• Hur har den kommunala demokratin utvecklats?  
• Hur har kommunens ekonomiska roll förändrats fram till år 2000? 

 
De svaren på dessa frågor som här ges är givetvis preliminära. Vi utgår från att en 
närmare studie av projekt också kommer att ge oss en fördjupad förståelse såväl 
av kommunen, som av de generella system i vilka kommunen definieras.  
 
2.1 Hur har förhållandet mellan stat och kommun förändrats? 

Dagens statliga lagstiftning tilldelar kommuner vissa uppgifter, främst genom 
Regeringsformen (§1: ”Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och 
allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamen-
tariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse”) och Kommunallagen (SFS 
1991:990).  

I äldre tider fanns istället enkla kontrakt mellan kung och borgerskap. Städernas 
medborgare fick privilegier och skyldigheter. Under 1800-talet blev bilden av det 
kommunala författningsväsendet mer komplex. Städerna tog upp avgifter och 
skrev sina egna förordningar, för gemensamma områden som gator och brand-
skydd. På landsbygden fanns andra typer av rättsordningar och förvaltningar. 15 
 
Väl etablerade traditioner är numer de svenska kommunernas rättigheter att själv 
välja sina styresmän samt att beskatta medborgarna för finansiering av utgifter. 
Mycket har givetvis ändrats sedan det sena 1800-talet, då bara de som betalade 
skatt utöver en viss summa hade rätt att välja fullmäktigerepresentanter. Idag 
utgör den kommunala demokratin en viktig del av den svenska demokratin i all-
mänhet, vilken i sin tur sedan 1995 ingår i en större europeisk demokratiprocess.  
 
Kommunerna har över tid fått fler uppgifter, vilka finansieras såväl av lokala 
skatter och avgifter som av statsbidrag. För att se till att välfärdsuppdragen kan 
skötas i såväl kommuner med lägre skatteunderlag, som i kommuner med högt 
skatteunderlag, finns också ett system för kommunal skatteutjämning, vilket över 
tid genomgått avsevärda förändringar. 
 
I Sverige insåg man förhållandevis tidigt, att enbart kommuner med ett visst mått 
av ekonomisk bärkraft skulle kunna klara av de ökade förvaltningsuppgifterna. 

                                                 
15 Rolf Hugoson, Björkarnas stad: Från stadsbrand till city brand, CERUM Working paper nr 89, 
2009, s 14ff. 
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Eftersom det fanns ett stort antal små kommuner – ofta bara byar kring en för-
samlingskyrka – valde man att slå samman flera små kommuner, samt att låta 
städerna växa samman med sina kringliggande förorter. Detta skedde genom 
kommunreformerna åren 1952-1975. 
 
År 1951 fanns det i Sverige 1223 kommuner med färre än tusen invånare – år 
1952 bara fyra. Men lilla Holmön med sina 285 invånare fick fortsätta, liksom alla 
de övriga 29 landskommunerna i Västerbotten, där det sedan 1946 också fanns 
tre städer: Umeå (16 900 invånare), Skellefteå (13 860) och Lycksele (3 311). En 
större så kallad inkorporering skedde dock i länet, genom att Skelleftestrand 
övergick från Skellefteå landskommun till Skellefteå stad, som därigenom både 
omfattade ett större territorium och en större folkmängd: municipalsamhället 
Skelleftestrand hade hela 5000 invånare varför Skellefteå genom detta tillskott 
ett tag blev länets största stad (1952: 19 274).16  
 
Umeå inkorporerade de omgivande samhällena i två omgångar, 1965 (Backen och 
Teg) samt 1974 (Holmsund, Holmön, Hörnefors och Sävar). Det var också i bör-
jan av 1970-talet som den stora kommunsammanslagningen genomfördes i övri-
ga Sverige, varvid det sammanlagda antalet kommuner blev ungefär 280. Skälet 
för kommunreformerna var viljan att skapa administrativt starkare myndigheter, 
som skulle kunna ta hand om välfärdsstatens ökade uppgifter. Följderna har 
sammanfattats av kommunforskaren Agne Gustafsson: ”Den kommunala expan-
sionen har lett till ett ökat beroendeförhållande mellan staten och kommuner-
na.”17 Vi kan förtydliga att det alltså handlar om ett ömsedigt beroende. 
 
Ett sådant ömsedigt beroende har länge varit förefintligt i någon omfattning. Det 
har delvis reglerats genom de lagar som riksdagen och regeringen har stiftat för 
kommunernas räkning – lagar som emellertid alltid lämnat stort utrymme för 
kommuner att själva ordna sin verksamhet.  

I en SOU från 2007 formuleras en provokativ tes om välfärdsstatens sönderfall 
på grund av minskad politisk sammanhållning:  

när välfärdsstaten växte fram, fanns det samband mellan ett lokalt, 
kommunalt befolkningsansvar och ett statligt övergripande ansvar och 
detta byggde på de politiska partierna. Partierna stod för information 
underifrån och upp. Men allteftersom har de kommunala uppgifterna 
blivit allt fler och också mer specialiserade. Det har i sin tur lett till att 
debatten om såväl förändrade behov som idéer för förändrad politik 
och nya åtgärder numera sker inom ramen för professionella nätverk 
snarare än genom helhetsskapande politiska kanaler.18 

En sådan drastisk skillnad mellan 1950-talets helhetssyn och det tidiga 2000-
talets fragmentering bygger knappast på historisk forskning, utan framstår som 
en idealiserad vision av hur bra det var förr.  

                                                 
16 Årsbok för Sveriges kommuner 1951 och 1952, SCB, Stockholm, tab. 3, 4 och 5; Utredning an-
gående Skelleftestrands och Sunnanå municipalsamhällens utbrytande i indelningsavseende ur 
Skellefteå landskommun: Avgiven den 30 september (till Kammarkollegium av f.d. generaldirek-
tör Lennart Berglöf), Stockholm 1949. 
17 Agne Gustafsson, Kommunal självstyrelse, 7:e uppl. SNS förlag 1999, s 111. 
18 Ansvarskommittén (2007) Staten och kommunerna: Uppgifter, struktur och relation. SOU 
2007:11, s 165f. 
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Ändå bör vi ta hänsyn till denna och liknande problemformuleringar i projektet 
Umeå kommuns historia. Förhållandet mellan allmänintresset och särintresset är 
ett återkommande dilemma, som hanteras på olika sätt vid olika tillfällen. Men vi 
kan inte på förhand veta om det var bättre förr. 
 
2.2 Hur har den kommunala demokratin utvecklats? 

År 1950 framstod svensk demokrati som en säker bastion i ett Europa som just 
hade genomlidit ett världskrig, där olika former av diktatur eller ockupation först 
hade segrat i så gott som alla länder, från Portugal i väst till Rumänien i öst. Un-
dantagen var jämte Sverige: Irland, Storbritannien, Schweiz, Sverige och Finland. 
Sovjetunionen, de baltiska länderna, Polen och hela Östeuropa inklusive Östtysk-
land lydde ännu under Stalins välde.  
 
I själva verket var vid denna tid även den svenska demokratin ännu ung. Först 
genom reformerna 1917-1921 hade vi fått parlamentarism och allmän rösträtt. I 
gengäld hade landet under mycket lång tid styrts genom lag och rätt, vilket bland 
annat skedde genom det kommunala självstyret.  
 
Kvinnlig rösträtt infördes till exempel 1862 på kommunal nivå, fast bara på mar-
ginalen. Rösträtten tilldelades nämligen juridiska personer som hade en viss 
skattekraft: män, kvinnor eller bolag. Enligt historikern Sven Ulric Palme så vet vi 
inte ens om någon kvinna röstade vid de första valen. Efterhand skedde en ut-
veckling, men först stadsfullmäktigevalet i Stockholm 1887 sägs vara förknippad 
med en valkampanj med feministiska förtecken, vilket resulterade i 462 röstande 
kvinnor. Genom riksdagsbesluten 1907 och 1909 blev kvinnor också valbara till 
kommunala fullmäktigeförsamlingar.19 
 
Den parlamentariska demokratin bygger bland annat på ett mått av respekt även 
mot minoriteter, som inte helt utesluts från möjligheter att delta och påverka be-
slutsfattandet. Denna respekt stöds även av ett mått av strategiskt egenintresse: 
den regerande majoriteten vet att den efter nästa val riskerar att själv hamna i 
minoritetsställning. Om minoriteter i Sverige mer sällan erbjuds deltaga i reger-
ingsarbetet, så har de ändå god representation i riksdagen tack vare det propor-
tionella valsättet. De deltar även i det viktiga utredningsarbetet i riksdagens ut-
skott.  
 
På kommunal nivå är det mer vanligt att även mindre partier erbjuds representa-
tion i kommunala styrelser och nämnder. De större partierna brukar ha fler le-
damöter och förbehåller sig viktigare ordförandeposter. Man talar dock om 
kommunalt samregerande. Ett sådant styressätt har med få undantag präglat 
Umeå ända sedan 1930-talet. Det kunde åstadkommas på enklare vis före 1960-
talet, då det bara fanns tre partier i stadsfullmäktige: socialdemokraterna, högern 
och folkpartiet. 
 
Den kanske mest spännande demokratiska utvecklingen kan tyvärr inte på något 
utförligt vis behandlas i projektet Umeå kommuns historia – nämligen förhållan-

                                                 
19 Sven Ulric Palme, ”De första kvinnliga stadsfullmäktige”, s 126-128 i Hundra år under kommu-
nalförfattningarna, 1862-1962. Minnesskrift utgiven av Svenska landskommunernas förbund, 
Svenska landstingsförbundet och Svenska stadsförbundet, Stockholm 1962. 
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det mellan partierna och deras väljare. Politiska partier är ju inte en del av den 
kommunala myndigheten, utan ett sätt för medborgarna att organisera sitt infly-
tande över folkstyret. Givetvis har det här hänt mycket i Umeå, när generationer-
na avlöst varandra, välfärdsstaten byggts ut, universitet anlänt med alla sina 
forskare och studenter, globaliseringen tilltagit, samtidigt som befolkningen sex-
faldigats. 
 
Kanske kan det verka en aning konstlat att skilja mellan ämnet ”partierna och 
deras väljare” respektive ”partierna i drätselkammaren och kommunstyrelsen”. 
Både folk och styre fogas ju samman i folkstyret. Som framgår av avsnitt tre ned-
an utgör studiet av aktiva medborgares roll en viktig del av projektstudierna. Men 
vi bör också markera ett slags ”kommunalt samband”: man kan inte helt avgränsa 
det kommunala styret, med dess pragmatiska samregerande, från de större ideo-
logiska frågor som främst hanteras på riksnivå men givetvis alltid också berör det 
lokala. När det gäller att skriva om Umeå kommuns historia kommer vi att få 
många inblickar i detta ”kommunala samband”, även om vi någorlunda ödmjukt 
måste erkänna att vi bara kan nudda vid demokratins horisont: ”folket”. 
 
En av de stora frågorna för de forskare och politiker som försökte utreda folkets 
betydelse i samband med såväl grundlagsreformen 1974 som kommunreformer-
na 1952-1974, det var givetvis bortfallet av representativa församlingar genom 
kommunsammanslagningarna. 
 
2.3 Hur har kommunens ägande och förvaltande förändrats? 

Vid inledningen av den undersökta epoken, alltså på 1950-talet, befann sig Umeå 
stad ännu i huvudsak innanför de gränser som stegats upp då staden anlades på 
1600-talet, då marken donerades till stadens borgare av det kungliga majestätet, i 
utbyte mot att borgarna åt kronan upptog skatter. Borgarna fick också vissa han-
delsprivilegier. Liksom europeiska städer i allmänhet var alltså svenska städer 
länge ett slags komplexa handelsföretag. 
 
Efterhand övergavs kraven på att endast borgare fick bosätta sig på den ur-
sprungliga donationsjorden. Mark och fastigheter privatiserades, även om staden 
hade ett övergripande ansvar särskilt för gator, torg, parker, kajer och broar. Ef-
ter branden 1888 organiserade staden sin återuppbyggnad, och gav då hög priori-
tet åt de myndigheter vars lokaler helt eller delvis bekostades genom statligt stöd: 
läroverket, kyrkan, länsresidenset. 
 
Större nyinköp av mark kring sekelskiftet 1900 aktualiserades av ambitionen att 
erbjuda staten mark som kunde användas av militären: först yrkesregementet 
Norrlands dragoner, senare det värnpliktsbaserade Västerbottens infanterirege-
mente. Fastighetsaffärer skedde även i anslutning till folkskolelärarseminariets 
och hovrättens lokaliseringar. 
 
Mot slutet av 1800-talet avskaffades städernas handelsprivilegier, det vill säga, 
först därefter kunde man öppna affärer även på landsbygden. I gengäld gav den 
allmänna ekonomiska blomstringen ökades möjligheterna att bedriva näring i 
städerna, bland annat genom industrialisering. Behovet av energi för belysning 
och industriellt bruk började man i Umeå tidigt – på 1890-talet – tillfredsställa 
genom kommunala investeringar i vattenkraft, i Norrfors uppströms Umeälven. 
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Senare reinvesteringar i detta projekt fokuseras särskilt i projektstudierna av 
Umeå kommuns historia, liksom uppföljningarna av de tidiga investeringarna i 
Umeå uthamn, som baserades på markköp i ett samhälle som i början av 1900-
talet en bra bit bort från staden Umeå, Holmsund. 
 
I en jämförelse av några svenska städers ”markpolitik” konstateras i en SOU från 
1964 att ”I Skellefteå och Umeå hade ombyggande av stadens kommersiella cent-
rum skett helt på enskilt initiativ”.20 Umeå stad var däremot inte bara drivande 
när det gällde exploatering av områden utanför stadskärnan, utan försökte rentav 
skaffa sig ett slags monopol: 
 

I Skellefteå och Umeå ägdes aktuell nyexploateringsmark av enskilda 
jordbrukar. Dessa var sedan lång tid inställda på att avveckla sina 
jordbruk […] I Umeå hade enskilda börjat uppträda såsom köpare av 
råmark. Staden motverkade en utveckling i denna riktning. I övriga 
städer förelåg ingen konkurrens från enskildas sida beträffande rå-
mark. […] Ett enskilt förvärv hade även genomförts [i Umeå]. Politi-
kerna hade en negativ inställning till sådana råmarksköp av enskilda. 
Fullmäktige hade vid tidpunkten för besöket beslutat att expropriation 
skulle tillgripas beträffande vissa fastigheter där frivillig uppgörelse 
innehade kunnat åstadkommas. 

 
Skälet till att man på detta vis valde att köpa marken var att man ville ha fria 
händer att planera där det framstod som bäst, utan att behöva ta alltför stora 
hänsyn till skiftande marknadspriser på råmark. Först när marken detaljplanera-
des blev den ju tillgänglig för exploatering, eftersom staden då också förband sig 
att ansvara för gator, belysning och avlopp. 
 
Tidiga investeringar i exempelvis fallrättigheter, hamnar och mark har i allmän-
het efterhand avlösts av ett mer kontinuerligt förvaltande av tillgångar. Men vid 
alla stora infrastruktursatsningar kan man förvänta sig att kommuner blir mer 
aktiva intressenter i förvärv av nya tillgångar. 

                                                 
20 Kommunal markpolitik: markpolitiska utredningens betänkande I. SOU 1964:42, s 62. 
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3. Hur utbildas rollerna som sätts i spel i projekt? 

Oavsett ur vilket system- eller projektperspektiv vi studerar kommuner urskiljs 
betydelsen av aktörer. Med hänvisning till de krav och skyldigheter som upprät-
tas av systemen och även på grund av arbetssätten i projekten kan fem övergri-
pande aktörsroller urskiljas.  
 
Följande fem nyckelroller har kommit till användning i studien av Umeå kom-
mun: 
 

a) engagerade medborgare  
b) förtroendevalda 
c) tjänstemän 
d) statliga myndigheter 
e) konsulter. 

 
Dessa roller bör inte formuleras alltför snävt. De skall ju göra det lättare att fånga 
förändring över tid. En förtroendevald 1950 är inte detsamma som en förtroen-
devald år 2000.  
 
Vi kan också säga att varje rollkategori omsluter en större mängd enskilda roller. 
Roller är med andra ord analytiska kategorier, tillkomna för att bättre kunna ur-
skilja hur kommunen fungerar. Full förståelse för deras inbördes förhållanden 
och deras utveckling över tid får vi bara genom att studera kommunens historia.  
 
För att visa att dessa fem kategorier är en förenkling i syfte att göra uppgiften mer 
hanterlig, så kan det vara värt att påminna om hur en planerare vid slutet av 
1960-talet försökte redogöra för inblandade aktörer när det handlade om att byg-
ga skolor.21 Listan blev snabbt omfattande, fast man bara fokuserade de viktigas-
te rollerna på statlig och kommunal nivå – här har jag för enkelhetens skull delat 
upp kategorierna på mina tre roller:  
 

Förtroendevalda 
Stadsfullmäktige, drätselkammare, förvaltningsutskott, skolstyrelse, bygg-
nadsnämnd, hälsovårdsnämnd.  
 
Tjänstemän 
Skolchef, stadsarkitekt, stadsplanearkitekt, byggnadsinspektör, stadsingen-
jör, byggnadskommitté, arbetsförmedling, elverk, brandchef. 
 
Statliga myndigheter 
Ecklesiastikdepartementet, kommunikationsdepartementet, socialdeparte-
mentet, Kungliga skolöverstyrelsen, Kungliga byggnadsstyrelsen, Kungliga 
lantmäteristyrelsen, Arbetarskyddsstyrelsen, länsskolnämnd, länsstyrelse, 
länsarkitekt.  
 
Till detta borde vi förstås foga de två roller som alls inte nämns i den citera-
de studien – engagerade medborgare och konsulter: 
 

                                                 
21 Byggforskningen, rapport 20(1967): Skolprojekt: Generell projekteringsplan. 
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Engagerade medborgare 
Föräldrar, elever, kringboende 
 
Konsulter 
Byggföretag, arkitekt, byggchef, underentreprenörer för t.ex. vatten, värme, 
sanitet, el, transporter, inredning 
 

Vår rollindelning bygger även på en analys av tre avgörande faktorer som påver-
kar aktörers arbete:  
 

1) den juridiska basen, det vill säga vad lagen anger om plikter och skyldig-
heter;  
2) de etablerade formerna för formellt och informellt ansvarsutkrävande; 
3) den ekonomiska basen för verksamheten.  

 
Följande genomgång redovisar förstås utgångsläget för våra historiska studier, 
inte slutresultatet. 
 
3.1 Medborgarrollen som laglig rättighet, som ansvarsutkrävande praktik och 
som ekonomi 

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”, hävdar Regeringsformen.22 Detta 
är den viktigaste juridiska förutsättningen för medborgarnas politiska deltagan-
de. I Regeringsformen uppräknas även medborgarnas friheter och rättigheter. 
Dessa demokratins grundteser kompletteras genom Riksdagsordningen och ge-
nom Kommunallagen, som vi sett här ovan. Dessa författningar reglerar hur fol-
kets makt skall komma till uttryck genom riksdagen samt genom det kommunala 
självstyret. 
 
Den representativa parlamentarismen innebär ju att makt överlämnas till de 
folkvalda. Det finns dock många tillfällen där medborgare kan fortsätta att påver-
ka besluten och utkräva ansvar eller tillstyrka utfört politiskt arbete. Hit hör 
självklart riksdags-, landstings-, kommunal- och kyrkovalen.  
 
Det finns också regler som anger att lagar och andra demokratiska beslut skall 
diskuteras i olika församlingar och att dessa förhandlingar skall vara offentliga. 
Det innebär att medborgarna får insyn i skälen för besluten och att de förtroen-
devalda får tillfälle att förklara sig. Sådana debatter följs i press, som tillhanda-
håller ytterligare en möjlighet till opinionsbildning. Även opinionsbildning kan 
alltså uppfattas som en del av ansvarsutkrävandet. 
 
Som en del av det förberedande lagstiftningsarbetet i Sverige har också utbildats 
en tradition av offentliga utredningar som skickas på remiss. Detta ger ytterligare 
tillfällen till engagemang och till opinionsbildning. Engagerade medborgare kan 
då visa sig vara representanter för exempelvis ideella föreningar, fack- eller indu-
striförbund. I remissarbetet kan man även ställa krav på att stat och kommun tar 
sitt ansvar och kommer med nya åtgärder på ett visst område. 
 

                                                 
22 SFS 1974:152, Regeringsformen kap 1, §1. 
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Dessutom har medborgare rätt att göra sin röst hörda när de påverkas av genom-
förandet av lagar eller andra politiska eller förvaltande beslut. Ibland kan det 
handla om rätten att yttra sig vid domstolsförhandlingar.  
 
Medborgare kan emellertid också bli direkt inblandade i ett politiskt besluts ge-
nomförande på grund av de så att säga befinner sig där genomförandet utspelar 
sig: på vägen, i skolan, i sjukvården, i naturen. Den som bor nära en flygplats har 
inte bara rätt att yttra sig om bullret, utan luftfartsverket är också skyldigt att in-
formera om nya förslag och att ta hänsyn till medborgarnas önskemål. Rådslag är 
ett slags remissarbete på gräsrotsnivå. 
 
Medborgarnas ekonomiska egenintresse är givetvis ett viktigt skäl för politiskt 
engagemang. Ett vägbygge kan påverka fastighetspriser positivt eller negativt. 
Det gäller ofta att hitta en balans mellan den gemensamma nyttan av ett projekt, 
rättvisa gentemot olika medborgare, samt möjligheter att kompensera de som 
drabbas. 
 
Statsvetaren Stig Montin konstaterar – med ett lätt ogillande tonfall – att eko-
nomiska hänsyn genomgående dominerat den kommunala utvecklingen åtmin-
stone alltsedan 1960-talet: ”Även det sentida kommunala reformarbetet har hu-
vudsakligen varit inriktat mot medborgaren som konsument av offentlig service 
snarare än som politisk medborgare. Värden som delaktighetskänsla, ansvarsta-
gande, ansvarsutkrävande, deltagande och intresseartikulering har betytt mindre 
än tillgänglighet, kvalitet och valfrihet.”23 
 
Man behöver inte vara marxist för att finna det vara en väl drastiskt utgångs-
punkt att tro, att medborgarens tjänstekonsumentroll och hennes politisktdelta-
ganderoll skulle vara helt väsensskilda. En historisk studie av kommunen, en 
svensk demokratisk förvaltningsinstitution, bör dock kunna visa hur samspelet 
mellan olika system förändrats över tid. 
 
3.2 Rollen som förtroendevald 

Idén om projektet som en inte enbart verkställande, utan även kraftsamlande och 
ibland rentav visionär verksamhet, visar på behovet av förtroendevalda eller helt 
enkelt politiker, som förmår samla intressen och länka samman dem med vad 
som är möjligt att genomföra.  
 
Politikerns roll uppfattas som avgörande inte bara i Sverige, utan i så gott som 
varje någorlunda sekulariserat land. I en av statsvetenskapens moderna klassiker, 
Robert Dahls Who governs?, finns ett avsnitt om stadsförnyelse i New Haven på 
1950-talet. Dahl framhäver att den avgörande länken mellan ett behov att förnya 
en ghettoiserad stadskärna och möjligheten att få statliga lån för detta ändamål, 
knappast hade kunnat förenas, om det inte varit för att en skicklig politiker tog 
sig an projektet: borgmästaren Richard Lee, tidigare PR ansvarig hos Yale-
universitetet. Dahls välkända arbete råkar ju också vara historien om en universi-
tetsstad.24 

                                                 
23 Stig Montin, Lokala demokratiexperiment: Exempel och analyser. SOU 1998:155, s 18. 
24 Robert Dahl, Who Governs? Democracy and Power in an American City. Yale University Press 
1961, s 115-140. 
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De förtroendevalda i Umeå företräder under hela den undersökta perioden sina 
partimedlemmar. De flesta lokala politiska partier är emellertid i sin tur beroende 
av en nationell organisation, vilket återigen skapar ömsesidiga beroendeförhål-
landen mellan nationell och lokal nivå. Inom ett parti samarbetar på olika vis 
bland annat kommunal- och landstingsråd samt riksdagsmän och regeringsmed-
lemmar. 
 
När det gäller inflytande i enskilda frågor har stora partier eller beständiga koali-
tioner mer att säga till, om i kraft av de röster de förfogar över i stads- eller kom-
munfullmäktige. Men det finns också en viktig skillnad mellan stadsfullmäktiges 
vanliga ledamöter och de politiker som sitter i kommunala nämnder och styrel-
ser. De senare påverkar mer kontinuerligt beslutsfattande. Fullmäktige bevarar 
en viktig roll som organ för debatt och revision. 
 
Politikerrollens professionella prägel tilltog genom inrättandet av heltidsarvode-
ring, alltså kommunalråd, efter förebild av Stockholm som hade så kallade bor-
garråd redan på 1920-talet. Kommunalråd hade 1968 inrättats i 136 städer och 
kommuner, däribland Umeå. Förekomsten av kommunalråd kan i dag te sig 
självklar, ändå bör det framhävas att politiker inte är anställda i vanlig bemärkel-
se, eftersom ett omfattande medborgarstöd förutsätts.  
 
Eftersom alltså även de heltidsanställda förtroendevalda kan bli bortröstade har 
de i allmänhet något slags reträttjänst, antingen i en vanlig anställning, eller som 
företagare, eller genom de föreningar och den press som kontrolleras av partier. 
Trots många skillnader finns här likheter mellan år 1950 och år 2000. Även om 
det formellt sett inte fanns proffspolitiker i Umeå år 1950, så var flera av de le-
dande politikerna anställda som redaktörer vid dagstidningarna, där de förstås 
också bedrev politik.  
 
Det finns därför anledning att misstänka, att de förtroendevaldas roller över tid 
förändrats inte så mycket genom deras anställningsformer, som genom att deras 
politiska uppmärksamhet idag i högre grad så att säga pågår inuti kommunen 
(vars ansvarsområde ju växt betydligt) medan den politiska uppmärksamheten 
tidigare pågick på fler områden; dels genom pressen, dels genom politikernas 
övriga yrkes- och föreningsliv. Samtidigt vore det emellertid fel att utan vidare 
uppfatta detta område ”inuti kommunen” som något tydligt avgränsat. Bland an-
nat tack vare det ökade beroendet mellan stat och kommun samt genom varje 
kommuns mer eller mindre kontinuerliga intresse för det egna näringslivet så 
torde detta område idag vara minst lika varierande som gårdagens politiska liv 
utanför kommunen. 
 
Det mest delikata spörsmålet är emellertid frågan om hur vad vi skulle kunna 
kalla den lokala politiska pragmatismen över partigränserna förhåller sig till en 
nationell politik som sägs vara mer dominerad av ideologier. 
 
3.3 Tjänstemannarollen 

Ett återkommande spörsmål i synen på svenska tjänstemän i allmänhet, det är 
frågan om de (a) enbart skall lyda sina politiska uppdragsgivare; eller om de (b) 
främst skall följa de lagar och regler som gäller på ett visst område; eller om de 
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(c) kanske rentav bör betona resultat delvis oberoende av lagar och politiska öns-
kemål  
 
Vi kan således tala om tre olika syner på förvaltning och tjänstemän.25 
 
a: politisk förvaltningssyn 
b: offentligrättslig förvaltningssyn 
c: effektivitetsinriktad förvaltningssyn. 
 
I lagstiftningen kan man väl för länge sedan sägas ha hittat fram till en kompro-
miss mellan alla dessa ideal. Under hela 1900-talet har man betonat att tjänste-
män bör ta sitt ansvar och låta förvaltningen bli demokratisk, laglig och effektiv. 
Sedan återstår frågan hur man i praktiken skall gå tillväga för att se till att detta 
sker? 
 
Det praktiska förvaltningsarbetet antar rimligen inte samma skepnad i olika ty-
per av kommunal förvaltning. Bostadspolitisk ideologi, byggregler och nöjda bo-
ende är inte detsamma som socialpolitik, socialförsäkringslagar och ett lagom 
finmaskigt socialt skyddsnät. Tjänstemän i socialförvaltningen torde således ha 
lite andra kompetenser än tjänstemän på stadsbyggnadskontoret. 

Om vi mer allmänt noterar, att tjänstemän ofta varit experter på en viss sektor, så 
innebär det förvisso inte att det saknas likheter mellan olika förvaltningsområ-
den. Större kunskap om likheter och skillnader bör kunna användas för att låta 
olika sektorer lära av varandra. Att studera hur förvaltningen kan effektiviseras 
behöver ju inte bara uppfattas som en ansvarsutkrävande revision, utan kan även 
användas för kunskapsproduktion och kunskapsförmedling. Detta konstaterade 
för några år sedan statsvetaren Sirin Ahlbäck i en avhandling om den statliga re-
visionen.26  
 
3.4 Statliga myndighetsroller 

Det finns två slags myndigheter i Sverige, domstolar och förvaltningsmyndighe-
ter. Förvaltningsmyndigheterna kan enligt internationell praxis indelas i följande 
nio undergrupper, efter sina olika ansvarsområden:27 

 
Utbildning 
Samhällsskydd och rättskipning 
Socialt skydd 

Allmänna förvaltningstjänster (t.ex. Riksbank och länsstyrelser) 
Försvar 
Näringslivsfrågor (inklusive skogsbruk och kommunikationer) 

                                                 
25 PO Norell, De kommunala administratörerna: En studie av politiska aktörer och byråkrati-
problematik. Diss, Göteborg 1989, s 12-16. 
26 Shirin Ahlbäck, Att kontrollera staten: Den statliga revisionens roll i den parlamentariska 
demokratin. Diss. Uppsala 1999. 
27 Ansvarskommittén (2007) Staten och kommunerna: Uppgifter, struktur och relation. SOU 
2007:11, s 27ff. 
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Fritid, kultur och religion 
Miljöskydd 
Bostad och samhällsutveckling 

 
Dessa politikområden brukar också återfinnas på den överordnade politiska ni-
vån. Det finns ministrar och departement som ansvarar för ett eller flera sådana 
områden eller delar av dem. På vad man länge kallat regional nivå återkommer 
de bland annat hos länsstyrelserna. Dessa ämnen återfinns även som kommunala 
ansvarsområden, möjligen med undantag för försvar, där det kommunala ansva-
ret är marginellt. Poängen är förstås att de statliga myndigheternas roll och deras 
lokala närvaro ser olika ut på olika politikområden och att det har förändrats över 
tid. 
 
Centrala myndigheter har till uppgift att övervaka och stödja lokala myndigheter, 
inklusive kommunerna. Kommunernas roll som politiska representanter för sina 
medborgare ger dem förmåga att förhandla med statliga myndigheter, i syfte att 
öka den kommunala välfärden. Det faktum att svenska kommuner också har rätt 
att beskatta sina invånare ger dem ett större manöverutrymme än kommuner i 
många andra europeiska länder, vilka är mer beroende av statliga eller regionala 
bidragssystem.  
 
Vad det beträffar utvecklingen över tid kan vi bara som exempel notera, att 
kommunerna numer har mindre ansvar för domstolar och rättskipning, medan 
statens ansvar för bostadspolitiken idag är långt mindre betydande än under ef-
terkrigstiden. Omfattande statliga lån gjorde det då billigare att bygga, samtidigt 
som staten genom sin kontroll av lånevillkoren kunde ställa detaljerade krav på 
vad som skulle byggas och var detta skulle ske. 
 
3.5 Konsultrollen 

Enligt en idag utbredd uppfattning skulle privatiseringen av offentliga tjänster 
vara en sentida företeelse. Detta är felaktigt. Även tidigare fanns motsvarigheter 
till dagens offentligprivata partnerskap. Redan när vi nöjer oss med att betrakta 
den kommunala utvecklingen efter andra världskriget, så är det tydligt att små 
kommuner – särskilt i inledningsskedet av den kommunala verksamhetens ex-
pansion – ofta saknade det antal anställda som behövdes för att klara av de nya 
uppdragen. Jurister, ekonomer, arkitekter och ingenjörer har ofta verkat som 
konsulter gentemot städer och kommuner. 
 
Rättsligt var det alltså städernas rättigheter och skyldigheter som gav dem anled-
ning att upphandla tjänster, varefter ett civilrättsligt förhållande gentemot kon-
sulten inrättades: ett kontrakt. 
 
De första konsultbyråerna med anställda ingenjörer bildas redan i slutet av 1800-
talet. De säljer sedan dess tjänster med stor betydelse för uppbyggnaden av stä-
dernas tekniska infrastruktur: vatten, avlopp, el, gator, stadsplaner i allmänhet. 
Dessutom har städer länge anlitat så kallade entreprenörer vid sina byggprojekt, 
såsom rådhus, skolor, läroverk, domstolar, ålderdomshem. 
 
Utöver arkitekt- och advokatbyråer var bland de mest kända konsultbyråerna 
Vattenbyggnadsbyrån, Allmänna Ingenjörsbyrån och Ångpanneföreningen. När 
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det gäller stadsplanering var sedermera även Eglers Ingenjörsbyrå, White arki-
tektontor, samt Orrje & Co framgångsrika. Särskilt Orrje var aktiva i Umeå. Bland 
de ekonomiska specialisterna märktes EF, Ekonomisk Förvaltning. Regional be-
tydelse fick sedermera VAB, Västerbottenkommunernas arkitektbyrå. 
 
Om konsultrollens betydelse är uppenbar för alla som arbetat med större stads-
byggnadsprojekt, så har den kraftigt underskattats i forskningen. En viktig källa 
till konsulternas arbete är dock de handböcker som tidigt gavs ut. Där fanns 
bland annat exempel på kontrakt och riktlinjer för privata tjänsteproducenter. 
Bland de mest bekanta var ingenjören Oscar Buschs Entreprenadboken: En 
handledning vid uppgörande af entreprenadkontrakt, beskrifningar och kost-
nadsförslag till husbyggnader (1891) följd av Knut Bildmarks Entreprenadbok 
för byggnadsarbeten (1921) och Sveriges Arkitekters Riksförbunds (SAR) Entre-
prenadbok för husbyggnad(1948). 
 
Nya upphandlingsregler följde på Sveriges medlemskap i EU. Men redan tidigare 
skedde upphandlingar där kommuner givetvis sökte leverantörer som framstod 
som både billiga och effektiva. Särskilt när det gällde planer för offentliga bygg-
nader var tävlingar mellan olika arkitekter ett återkommande inslag. 
 
3.6 Doktriner om kommunala roller 

Rollpåverkande faktorer påverkas också av om det finns doktriner som förtydli-
gar eller styr en given rolls utveckling. En doktrin kan tillexempel bli effektiv ge-
nom att vara kopplad till en utbildning. I vilken omfattning har således olika rol-
ler ”professionaliserats” under olika epoker? 
 
Antagandet om enhetlig utbildning kan sägas vara typiskt för ett systemtänkande. 
Redan i vår översiktliga undersökning av Umeå kommuns historia har det visat 
sig att utbildningar visserligen är viktiga, men att mer betydelsefullt ofta varit 
aktörers förmåga att ta tillvara olika doktriner, att ha en vid snarare än en smal 
kompetens. 
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4. Systemtänkande, policyanalys och projektstudier 

Att sortera upp urbana projekt i olika kapitel, såsom ”kultur” eller ”infrastruk-
tur”, det låter sig göras, men man riskerar då att underskatta likheter och sam-
band. Vi behöver kort sagt diskutera frågan om hur projektstudier tar hänsyn till 
helheten.  
 
4.1 Systemtänkande 

Det finns anledning att påminna om att redan Platon och Aristoteles tog för givet 
att varje varelse och verksamhet styrdes av sitt på förhand givna form, ”eidos”, 
eller mål, ”telos”. Grekerna hade således en teleologisk världssyn. Ändå sades 
dessa ideala mål typiskt existera en bit bortom vardagen. Vanliga människor var 
inte lika perfekta som idealen: vi drabbas av otur eller andra misslyckanden, som 
helt enkelt inte kan förklaras av den som främst intresserar sig för det ideala.28 
 
I studier av Umeå kommuns historia visade det sig snart att nyckelaktörer deltar 
ofta i ett stort antal projekt, som representanter för flera system, och ikläder sig 
givetvis då skiftande roller. De multipla rollernas betydelse utgör ett av de mest 
spännande tidiga forskningsresultaten. Annorlunda uttryckt är det en fördel med 
projektstudien att den tillåter analys av förändringar av roller och av systemens 
förhållande till varandra. När projekten samlas i en databas och presenteras elek-
troniskt kan rentav olika publikgrupper själva organisera och studera samlingar 
av projekt. Någon grupp kanske är intresserad av byggande, en annan av förvalt-
ningsorganisation, en tredje av partipolitik, en fjärde av näringsliv, en femte av 
kulturliv, och så vidare.  
 
Hur skall vi då gå tillväga, för att ta tillvara sådana studier som följer utveckling 
på ett visst område, men kanske ibland avslöjar komplexa samband mellan om-
råden? Liksom hos de gamla grekerna återfinns än idag i alla vetenskaper tanken, 
att samspelet mellan delar och helhet kan studeras systematiskt, med hänvisning 
till ett slags mål, nämligen ”systemet”. Särskilt i humanvetenskaperna är det 
emellertid svårt att identifiera helheter enbart med hjälp av teori och metodisk 
observation.  
 
När vi i human- eller samhällsvetenskaper talar om system är tendens att det an-
tingen sker vagt – som här – eller abstrakt, utan hänsyn till empirisk komplexitet. 
Termen ”politiska system” förekommer, men då brukar man snarast avse de kon-
stitutionella reglerna och praktiken, inte den faktiska politiken. Folkstyret eller 
demokratin kan kallas för ett system, men detta låter sig knappast förväxlas med 
ett juridiskt regelverk, annars något av det mest systemliknande som finns i sam-
hället. Folkstyret är inte en lag utan består per definition av föränderlig maktut-
övning. Även om vi låter det svenska folket rösta vart fjärde år, kan knappast nå-
gon vetenskap förutse hur ett sådant ”system” av medborgare kommer att bete 
sig.  
 

                                                 
28 Jfr. Hankinsons korta diskussion om Aristoteles syn på determinism, process och förklaring, 
R.J. Hankinson ”Philosophy of Science”, s 109-139 i Jonathan Barnes (red) The Cambridge Com-
panion to Aristotle. Cambridge University press 1995, s 116f. 
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Naturvetenskapliga system (de må vara fysiska, kemiska eller organiska) tycks 
vara lättare att avgränsa än sammanhang som är beroende av den mänskliga vil-
jans föränderlighet. Tekniska system – maskiner eller elektriska kretslopp – är 
enkla att definiera så länge vi undviker den komplexa frågan om hur tekniken 
förhåller sig till den samhälleliga omgivningen.  
 
CERUM-medarbetaren Mats-Olov Olsson har nyligen givit en översikt av olika 
typer av systemtänkande. En grundval för översikten är en berömd sammanfatt-
ning som framfördes 1956 av systemteoretikern Kenneth Boulding. Boulding me-
nade:  

1. att orörliga eller statiska system liknade ramverk,  

2. att enkla dynamiska system liknade klockor,  

3. att system som tar in viss information från omgivningen liknade termo-
stater,  

4. att levande system liknade celler.  
 
Till detta schema för så Olsson ytterligare skillnader mellan högre organismer: 
växter, djur, människor, organisationer och samhällen.  
 
I förlängningen kan vi förmoda att det finns lika många systemteorier som det 
finns akademiska discipliner. En översikt av Olssons typ är oundgänglig, särskilt 
som många systemteoretiker paradoxalt nog i kraft av sina anspråk på att beskri-
va helheter inte tagit den minsta hänsyn till förekomsten av parallella teorier. 
Olsson urskiljer en grundläggande skillnad mellan ”hård” systemteori (som för-
klarar ramverk, klockor och termostater) samt ”mjuk” systemteori (som förklarar 
levande organismer och organisationer). Intressant nog identifieras dock ett 
gemensamt ursprung för båda inriktningarna.29  
 
Det är operationsforskningen, som just var ett försök att systematiskt förklara en 
samhällelig tekniktillämpning, på ett visst område.  
 
4.2 Operationsforskning 

Teknikhistorikern Erik Rau har definierat operationsforskning efter dess syfte, 
ämne och metod: ”Operational research is primarily concerned with modelling 
the behavior of complex systems – military, regional development, health care – 
using statistical and probalistic methods, with an eye towards increasing effec-
tiveness and predictability”.30 Notera här den brittiska skrivningen “operational” 
medan amerikanerna oftare talat om “operations”. Den latinska kärnan är dock 
”opera”, med anslutande betydelser av verk, verka eller att skrida till verket. 
 
Rau menar att vad som gjorde operationsforskning till en förebild efter det andra 
världskriget, åtminstone delvis var den propaganda som bedrevs av de högt upp-

                                                 
29 Mats-Olov Olsson, “Schools of systems thinking: Development trends in systems methodology”, 
s 31-74 i Mats-Olov Olsson och Gunnar Sjöstedt (red) Systems Approaches and Their Applica-
tion: Examples from Sweden. Kluwer, Dordrecht 2004, s 32ff. 
30 Erik Rau, “Technological systems, expertise, and policy making: The British origins of opera-
tional research, s 215-252 I Michael Allen och Gabrielle Hecht (red) Technologies of Power: Es-
says in Honor of Thomas Parker Hughes and Agatha Chipley Hughes. MIT press 2001, s 215. 
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satta ”elitvetenskapsmän” som deltog i operationsforskningen. Dessa forskare 
hade en unik erfarenhet att skryta med, nämligen historien om hur England räd-
dades tack vare att man innan våren och sommaren 1940 hade hunnit installera 
ett radarsystem som inte bara fungerade i teorin, utan även var fullt operationa-
liserat. Operationsforskningen bidrog bland annat till denna snabba tillämp-
ningen av spetsteknologin radar:  
 

The rest of the establishment was engaged on the normal work of re-
search and development and design of radar equipments. We were be-
ginning to find out how best to use them. The term ‘operations’ has a 
specific connotation in the Armed Service, and we were now beginning 
to be concerned with operations.31 

 
I operationsforskningen drogs dels samman olika slag av militära brukare (flyg-
vapnet, flottan, luftbevakningsförband) samt vapen- och elektroniktekniker, dels 
forskare i egentlig mening: 
 

The growth of operational research in war is familiar – into the Navy 
and Army and then into the United States commands. Professor Black-
ett was first at Anti-Aircraft Command, then at Coastal Command and 
the Admiralty. B.G. Dickins became Head of the Operational Research 
Unit at Bomber Command. Sir Solly Zuckerman, among other activi-
ties, founded the Bombing Analysis Unit. I.H. Cole went to the Far 
East; J.C. Bower and J.C. Kendrew to the Middle East, and I went to 
the Mediterranean – and so on. The United States forces quickly or-
ganized groups, and at the end of the war in 1945 there was no major 
Allied command without an operational research group of some kind 
or other.32 

 
Operationsforskningen fördes sedan vidare som ett sätt att för att snabbt lösa ett 
praktiskt och komplext problem ta tillvara matematiska modeller och statistiska 
tekniker, inklusive sannolikhetslära.  
 
Detta slags tillämpning i sociala sammanhang utvecklades efter kriget inte bara 
bland ingenjörer utan även bland vad vi i Sverige kallar företagsekonomer, vilket 
i anglosaxiska länder delvis motsvaras av ”management science”. Utgivarna av en 
uppslagsbok i ämnet operationsforskning år 1996 var symptomatiskt nog verk-
samma vid ett ”College of Business and Management” respektive ett ”Department 
of Operations Research and Engineering”.33  
 
Om man tar för givet att en produktionsprocess eller ett företags verksamhet ut-
gör gränsen för det som skall systematiseras, då underskattar man emellertid be-
tydelsen av den mer komplexa omvärlden. Den fullt rimliga ursäkten att man vill 
uppnå ett visst syfte förändrar inte faktum att man börjar tumma på idén om ett 
övergripande system. Så snart operationsforskningen börjar framstå som ett sär-

                                                 
31 E.C. Williams, “The Origin of the term ‘operational research’ and the early development of the military 
work”, Operational Research Quarterly, vol. 19, nr 2 (1967): 111ff. 
32 Williams 1967, s 112. 
33 Saul Gass och Carl Harris (red) Encyclopedia of Operations Research and Management Sci-
ence. Kluwer, Boston 1996. 
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skilt yrke förlorar den delar av sin förmåga att istället utgöra en process som kny-
ter samman andra yrken med varandra.  
 
Detta insåg man om inte förr när den nya vetenskapliga operationsforskningen 
mötte problem som inte genast kunde hanteras med standardlösningar. Ett vik-
tigt exempel är hanterandet av informationsteknologi i en organisation, som 
Dahlbom förklarar:  
 

With a growing understanding of the role of computer technology in 
changing social organizations, the fact that such projects were not just 
engineering projects – but social engineering projects – became clear. 
Developing an information system for an organization was not just a 
matter of delivering a new technical tool. Putting the system to use 
meant changing the organization of work.34 

 
Signifikant nog framhäver däremot Rau, i nyssnämnda studie av operations-
forskningens brittiska bakgrund, att en grundläggande huvudsak inte så mycket 
var tekniska metoder som det faktum att det i Storbritannien sedan tidigare fanns 
en inflytelserik rörelse bland forskare att försöka nå ut till politiker, tjänstemän 
och företag för att åstadkomma tillämpad forskning.35  
 
4.3 Policyanalys 

Om vi funderar över hur forskare i Sverige förr medverkade i beslutsfattande, så 
faller genast Stockholmsskolans nationalekonomer och deras medverkan i det 
svenska expert- och utredningsväsendet i ögonen. Jag vågar rentav hävda att det 
svenska remissväsendet med dess återkommande sammandragningar av forska-
re, politiker och praktiker i olika frågor utgör ett viktigt skäl till att man här inte i 
lika hög grad talat om operationsforskning. Den avgörande viljan att se till helhe-
ten när man löser praktiska problem har helt enkelt i Sverige förvaltats på annat 
sätt än i Storbritannien eller i USA, där utredningsväsendet inte har lika hög sta-
tus. När vi i Sverige lånat deras tekniska metoder för olika slag av social ingen-
jörskonst har dessa således integrerats med vårt komplexa ”system” av utred-
nings- och förhandlingsformer. 
 
Dessutom skedde ju efter kriget, som Olsson visat, en snabb utveckling, där ope-
rationsforskning ibland övergick i så kallade cybernetik, ibland mer allmänt i sy-
stemtänkande. I en tidig studie av ”systemanalys i Sverige” framhävde Molander 
att på universiteten systemanalysen snabbt vann anhängare hos ”ekonomiska 
geografer” (termen kulturgeografer dominerar idag).36 Som en förlängning av 
denna utveckling påverkade systemanalysen i statsförvaltningen utvecklingen av 
den fysiska riksplaneringen på 1960-talet, inklusive ”dynamiska lokaliserings-
problem” samt försöken att i åstadkomma en regionplan för Stockholm med om-

                                                 
34 Bo Dahlbom, ”From system thinking to networking”, s 131-147 i Lars Ingelstam (red) Complex 
Technical Systems. FRN/NUTEK, Stockholm; Tema T, Linköping 1996, s 140. 
35 Rau 2001, s 243. 
36 Per Molander, Systemanalys i Sverige. Forskningsrådsnämnden: Delegationen för systemana-
lys, Stockholm  1981, s 13. 
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givningar.37 I förlängningen av detta kom sedan den i början 1970-talet de eko-
nomiska långtidsutredningarna.38 
 
Denna användning i praktisk förvaltning (t.ex fysisk riksplanering) av en särskild 
metod (systemanalys) har kanske förblivit delvis obekant för många som mer 
lokalt har deltagit i dessa planeringsprojekt. En liknande brist på kunskap finns 
sannolikt när det gäller användningen av metoden policyanalys i offentlig eller 
privat förvaltning. Många känner till begrepp som utvärdering och samråd, men 
färre kan genast urskilja att det förra i allmänhet handlar om top-down policy, 
det senare om bottom-up policy. Vad som lärs vid kurser i statsvetenskap eller 
organisationsteori kan givetvis anta andra skepnader när doktrinerna tillämpas i 
praktisk förvaltning.  
 
Dessutom har ju det engelska ordet ”policy” en oerhörd vidd: här innefattas såväl 
vad vi i Sverige brukar –politik, i uttryck som kulturpolitik eller transportpolitik, 
som strategisk organisation av privata företag. På så sätt är policyanalys kanske 
inte så mycket en metod som en markering av intresse i operationaliserings-, ge-
nomförande- eller som det ett tag hette, implementeringsfrågor.39  
 
Karaktären hos detta intresse kan sedan variera rätt kraftigt, beroende på vem 
det är som studerar ”policyn” på ett visst förvaltningsområde. Ibland kan det 
tyckas vara enklare för exempelvis universitet att analysera mer förutsättnings-
löst än vad en myndighet förmår när den försöker utröna effekterna av sin verk-
samhet, som Howlett och Ramesh nyligen konstaterat: 
 

Analysts working for governments and for groups directly affected by 
public policies tend to focus their research on policy outcomes. They 
often have a direct interest in condemning or condoning specific poli-
cies on the basis of their projected or actual impact on their client or-
ganization. Private think-thanks and research institutes usually enjoy 
more autonomy, though some may be influenced by the preferences of 
their funding organizations.40 

 
När Majone undersökte sambandet mellan systemanalys och policyanalys note-
rade han, att åtminstone vissa policyanalytiker fann skillnaden i policyanalysens 
pedagogiska organisation: här fanns en större beredskap för att organisera analy-
sen och att hitta former samarbetet mellan praktiker och analytiker. Det borde 
ske enligt vissa principer, avsedda att inte genast låta någon professionell grupp 
ta överhanden.  
 
Om systemanalys lätt framstår som en viss typ av expertkunskap, kan policyana-
lys istället vara ett sätt att organisera en miljö där praktiker och experter kan mö-
tas för att gemensamt hantera problem. Jag menar att vi här återfinner många 

                                                 
37 Molander 1981, s 19-37. 
38 Molander 1981, s 58-65. 
39 En av de grundläggande arbetena på detta område var Jeffrey Pressman och Aaron Wildawsky, 
Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland (1973). 3:e 
uppl. University of California Press, 1984. 
40 Michael Howlett och M. Ramesh, Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. 
2:a uppl. Oxford university Press, s 10. 
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drag från den tidiga operationsforskningens nätverk mellan militärer, veten-
skapsmän och tekniker. 
 
Projektstudier till skillnad från sedvanlig policyanalys handlar främst om avslu-
tade eller historiska företeelser. Men det gör i och för sig även analyser med fokus 
på ”lessons-learned”, det vill säga viljan att genast efter avslutade projekt ta till-
vara nyvunna erfarenheter, exempelvis i utvärdering av militära operationer. Att 
klassiska operationsforskare genast ville komma med förslag till förbättringar, 
men att vi saknar denna ambition, innebär inte nödvändigtvis att det går någon 
tydlig gräns mellan metodologierna operationsforskning, policyanalys och pro-
jektanalys. Termen projektanalys blir dock försvarlig som en markering av att vi 
inte slaviskt kopierar de äldre metoderna. 
 
En finess med projektstudier är ju att berättelser om projekt också är ett bra sätt 
att ge publiken en upplysande bild av det förflutna. Vi anser liksom historiker i 
allmänhet, att en minnesvärd historia om det förflutna är det enklaste sättet att 
redogöra för viktiga faktorer i händelseförlopp som innehåller mer komplexa 
samband än vad formella systemanalyser kan ta hänsyn till. Förvisso blir inte 
kausala samband, meningar, värden och identitetsförändringar omedelbart till-
gängliga, när vi berättar om vad som har hänt. Men berättelsen tillhandahåller 
en öppen text, som i nästa steg kan bli föremål för olika slags analys. I denna ana-
lys fokuseras som vi redan sett begreppen roll och system.  
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5. ”Rekapitulation”: En populationsteori om hållbara projekt 

Projektstudier bör kunna användas även av forskare med andra fokus än Umeå 
kommuns historia, kanske även i miljöer utanför universitetet. Det finns där för 
anledning att betrakta projektstudier i termer av mer övergripande vetenskapste-
ori. Fokus ligger dock även här på möjligheten av att låta teorin komma till prak-
tisk nytta. Vi skall undersöka möjligheten att betrakta projektstudier som ett ex-
empel på vad som i genetisk populationsteori kallas för ”rekapitulation”. 
 
5.1 Patrick Geddes teori om stadens ”Rekapitulation” 

Utgångspunkt hittar jag hos en äldre stadsplanerare och stadshistoriker, skotten 
Patrick Geddes från Edinburgh (1854-1932). Geddes förändrade på ett varaktigt 
vis synen på stadsplaneringens sociala roll, inte bara i Storbritannien utan i 
många andra europeiska länder, i Indien och i USA – det sistnämnda bland annat 
genom Geddes samarbete med den yngre Lewis Mumford.41  
 
För att befordra nya idéer om stadsplanering organiserade Geddes en rad utställ-
ningar och flera utbildningar. Han utvecklade i samband med detta nya metoder 
för att studera städer. Han intresserade sig för sambandet mellan enskilda stä-
ders utveckling och ”stadens” utveckling i allmänhet.  
 
Geddes hade först utbildat sig till biolog och insåg därför att städer inte fungera-
de på precis samma vis som biologiska organismer. Hos organismer är ju sam-
bandet mellan släkte och individ fysiskt och rentav genetiskt kodifierat – på 
1800-talet hade man förstås ännu inte lyckats urskilja DNA-koden. Inte desto 
mindre hävdade Geddes, att städers utveckling kunde begripas i samma termer 
som hade använts för att förklara biologiska samband.  
 
Det är förstås alls inte ovanligt, att olika vetenskaper lånar idéer av varandra. 
Från biologin införde Geddes bland annat begreppet ”rekapitulation”. I en popu-
lärvetenskaplig översikt om organismers utveckling, publicerad 1911, presenteras 
Geddes som professor i botanik vid S:t Andrewsuniversitetet, medförfattaren Ar-
thur Thomson som professor i naturhistoria vid Aberdeenuniversitetet. De skriv-
er bland annat (min kursiv):  
 

”the development of the individual is in some measure interpretable as 
a condensed recapitulation of the presumed racial evolution. There is 
no doubt that in many cases the developing embryo pursues a 
strangely circuitous path instead of progressing straight towards its 
goal, and the only light that we can throw on many instances of this 
circuitousness – when it is not adaptive to the peculiar conditions of 
development – is the light from the past. […] Thus in the development 
of every reptile, bird and mammal there are residues of gillclefts, some-
times imperfectly opening, which have no respiratory significance 
whatsoever […] There is no known interpretation of these except as re-

                                                 
41 Se t.ex. Frank Novak (red) Lewis Mumford and Patrick Geddes: The Correspondence. Routled-
ge, London 1995; Lewis Mumford, Stadskultur. Kooperativa förbundet, Stockholm 1942; Lewis 
Mumford, Tekniken och samhällsutvecklingen. Kooperativa förbundet, Stockholm 1949. 
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capitulations of the respiratory apparatus of remote aquatic ances-
tors.”42 

 
Redan år 1904 hade Geddes också antytt möjligheten att använda samma princip 
i stadsplaneringen (min kursiv): “since rapidly to recapitulate the main phases of 
the past is nature’s way of passing beyond these, even of acquiring the impetus 
for passing in turn the present phase, it may well also be ours”.43 Just i detta citat 
syftar ”rekapitulation” av det förflutna till utveckling och frigörelse: genom att 
rekapitulera den utveckling som lett oss hit lär vi oss mer hur vi kan gå vidare.  
 
Geddes följer således inte i samma fotspår som den biologiske rekapitulationsla-
gens främste företrädare vid denna tid, Ernst Haeckel. Denne introducerade de 
ännu använda genetiska begreppen ”phylogenes” (för släktets utveckling som en 
följd av generationer) samt ”ontogenes” (för varje individs utveckling från ung till 
gammal). När en ny ontogenes skiljer sig från föregående generation förändras 
även phylogenesen eller släktet. Haeckel menade sig i ontogenesen ha funnit en 
metodologisk genväg, som skulle göra det enklare att studera ett släktes utveck-
ling. Att skaffa sig historiska data över en serie av generationer blev överflödigt, 
om det räckte det med att studera en individs livscykel. Haeckel hävdade emeller-
tid med överdriven emfas, att släktet styrde individen. Senare tids forskare fram-
häver likt Geddes att ontogenesen mer villkorligt skapar phylogenesen: ”also ist 
die Phylogenes die Folge der Ontogenesen, nicht ihre Ursache, wie Haeckel be-
hauptete”44.  
 
I ett försvar av en modifierad rekapitulationsteori hävdade Ernst Mayr, att den 
bästa förklaringen till att vissa äldre drag (som gälar) bevarades i ontogenesen 
var att de faktiskt utgjorde trappsteg för utvecklingen av en mer väsentlig funk-
tion, för individer i en viss miljö. Hade särdragen alls inte behövts, så borde de ha 
utplånats.45 Poängen med detta slags darwinism är alltså att den bevarar sin re-
spekt för såväl historia som för varianternas mångfald. Den stärker min miss-
tänksamhet mot förslag att endast satsa på det till synes starka och ändamålsen-
liga. Ett förslag som på senare tid framförts i svenska kommunala sammanhang 
är således att alla ursprungliga institutionella drag i en organisation bör avvecklas 
till förmån för det rent funktionella i en process kalla avceremonialisering.46 
Geddes kunde här med Darwin invända att vi inte på förhand kan vara säkra på 
vad som är nyttigt. 
 
Oaktat Geddes vilja att utveckla staden, förde hans planer på undervisning om 
städers historiska utveckling ibland så långt att staden föreslogs bli ett slags mu-
seum. När han på 1890-talet planerade sanering av Edinburghs gamla stadskärna 

                                                 
42 Patrick Geddes och Arthur Thomson, Evolution. Williams & Norgate, London u.å. [1911], s 50f. 
43 Cit. i Volker Welter, Biopolis: Patrick Geddes and the City of Life. The Massachuset Institute of 
Technology (MIT) Press, 2002, s 133. 
44 Adolf Remane, Die Grundlagen des natürlichen Systems der vergleichenden Anatomie under 
der Phylogenetik, 2:a uppl, Akademische Verl. Leipzig 1956, s 150.  
45 Ernst Mayr, “Recapitulation reinterpreted: The somatic program”, The Quarterly Review of 
Biology, vol. 68 (1994): 223-232. 
46 Björn Brorström, “Avceremonialisering för gynnsam kommunal utveckling”, s 215-226 i Leif 
Jonsson (red) Kommunledning och samhällsutveckling. Studentlitteratur, Lund 2006. 
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noterades frånvaron av medeltida bostadshus. Bland annat i kvarteret Ramsay 
Gardens såg Geddes därför till att husen byggdes i medeltida stil.47  
 
Geddes arbetade som byggherre i en filantropisk tradition, ivrig att sanera slum 
och att skapa bättre bostäder åt alla samhällsklasser. Förbättringen av det för-
flutna kunde således innebära en restaurering och rentav nybyggnad av kvarter 
och hus som hade tillåtits förfalla, i syfte att återskapa det bästa hos varje epok. 
Istället för att som en primitiv socialdarwinist försvara varje anpassning till den 
gällande ordningen, så försvarade Geddes det udda och det svaga. Förutom den 
filantropiska verksamheten i Edinburgh reste Geddes redan 1896 till den brittis-
ka kolonin Cypern, för att hjälpa till med planering av bostadsförsörjning efter de 
armeniska flyktingarnas anländande.  
 
Den historiska variationen i stadens omvandling var ett slags bevis för utveckling, 
som arkitekturhistorikern John Summerson konstaterar: ”Geddes was the first 
writer to see the slum not simply as something to be wiped out in the name of 
hygiene but as a living part of the living city, with an intelligible past and a future 
which must be rendered intelligible in relation to the whole.”48 Kunskap om sta-
dens traditioner kunde synas som en försening i planeringen av framtiden, men 
utgjorde enligt Geddes ett slags trappsteg för en bättre förståelse av stadens ut-
vecklingsmöjligheter. Det gälförsedda embryot utgör i individens utveckling en 
omväg, men visar på kontinuiteten i släktets utveckling. 
 
5.2 Utvecklingsteori är mer övergripande än biologi 

Hur långt skall vi då föra dessa möjligheter att jämföra det sociala och det biolo-
giska? Redan 1927 varnade kunskapssociologen Karl Mannheim för underskatt-
ning av svårigheter med att skilja ut biologiska karaktäristika från mer komplexa 
sociala och historiska förhållanden.  
 
Om faktorer som generation, etniskt ursprung och geografi redan innan forsk-
ningsanalysen påbörjas skiljs ut som ”naturliga”, då urskiljs inte heller beroendet 
mellan dessa faktorer och sociala fakta. Mannheim förtydligar:  
 

The fault of this naturalistic approach lies not so much in the fact that 
it emphasizes the role of natural factors in human life, as in its attempt 
to explain dynamic phenomena directly by something constant […] 
Dynamic factors operate on the basis of constant factors – on the basis 
of anthropological, geographical, etc., data – but on each occasion the 
dynamic factors seize upon different potentialities inherent in the con-
stant factors.49 

 

                                                 
47 Volker Welter, “The return of the Muses: Edinburgh as a Museion”, s 144-159 in Michaela Gie-
belhausen (red), The Architecture of the Museum: Symbolic Structures, Urban Contexts. Man-
chester University Press 2003. 
48 John Summerson, “”The City as an artefact”, s 165-176 in Oscar Handlin och John Burchard 
(red) The Historian and the City. The MIT Press 1963, s 167. 
49 Karl Mannheim (1927) ”The Problem of Generations”, eng. övers. s 276-322 i Mannheim (red. 
Paul Kecskemeti), Essays on the Sociology of Knowledge. Routledge, London 1952/1997, s 311f. 
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Det tycks mig som att antropologen Margaret Mead har givit oss ett fint exempel 
på denna sociala och dynamiska påverkan av vissa delvis konstanta karaktäristi-
ka.  
 
Mead nämner bland annat en musikerfamilj, där vissa drag överförs från en ge-
neration till nästa. Kontinuitetens resultat i den senare generationen blir emeller-
tid inte detsamma som i den föregående, på grund av den sociala dynamiken: 
 

Before Johann Sebastian Bach and Charles Darwin reached maturity, 
there was already a family tradition in which their particular gifts could 
flourish. In turn, their achievements set up expectations for their de-
scendants. In the Bach family the pressure for signs of musical talent 
and the denial of the possibility of lack of gift were so great that even 
Gottfried Heinrich Bach, Johann Sebastian’s feeble-minded son, was 
described as “inclined toward music, especially clavier playing”. The 
fate of certain of the descendants suggests that what had been a posi-
tive fostering background for Bach himself and had supported some of 
his talented descendants became an impossible criterion of success 
which may actually have accentuated the conditions to which Bach’s 
biographer is referring when he states that “physically and artistically 
the strength of the family was ebbing away”.50 

 
Detta är en viktig erinran, inte bara om sambandet mellan konstanta och dyna-
miska faktorer, utan även om att en epoks framgångsrecept kan ha andra verk-
ningar vid ett senare tillfälle.  
 
I vardagliga föreställningar brukar fenomen som familj och släkt ofta tolkas en-
bart biologiskt, utan större eftertanke rörande exempelvis kategoriernas juridiska 
ursprung. Släktforskare är glada över att hitta sina ”rötter”. En sådan verksamhet 
kan tilldelas politisk betydelse, inte minst bland utvandrare eller grupper i dia-
spora. Vissa korporationer, såsom den svenska adeln, lägger också stor vikt vid 
släktförhållanden, erkannerligen inte enbart med biologiskt fokus.  
 
Det är också välbekant, att släkter i äldre tider ofta brukade höll sig till vissa plat-
ser eller inom sammanhållna områden. Migration har alltid förekommit, men det 
var ofta enklare att ha en hemort, av såväl transporttekniska som juridiska skäl. 
Många romare kom faktiskt från Rom. Alltjämt finns det många familjer som bott 
på en viss plats i flera generationer. Att studera ortens historia kan då vara likty-
digt med att studera släktens historia. Släktforskare är kanske den vanligaste be-
sökaren på stads- och landsarkiv. Det är också vanligt att familjer för framtida 
bruk samlar fotografier i album, vilket numer sker elektroniskt. I sådana album 
kan man också spåra familjers rörelser mellan olika bostäder, semestermiljöer, 
andra resor och utbildningar. Dessa folkliga aktiviteter bör inte genast fördömas 
som varandes ett slags ”biologism”, utan vi bör hitta sätt att gå vidare och genom 
forskning reflektera över detta slags vardagliga nyfikenhet. 
 

                                                 
50 Margaret Mead (1964) Continuities in Cultural Evolution. Transaction Publishers, New Bruns-
wick 1999, s 183.  
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Vi har redan beaktat Geddes idéer och kan nu dra slutsatsen att hans stadshisto-
ria och stadsantikvariska verksamhet framstod som ett sätt att fördjupa släkthi-
storien. Stadsmedborgaren borde enligt Geddes betrakta sig själv som en del av 
en större organism. Geddes själv anförde visserligen i alla jämförelser mellan 
samhällsliv och biologi en rad reservationer. Ändå finns det ett besvärjande drag i 
hans återkommande visioner av den ideala staden, som gör det lämpligt att också 
påvisa betydelsen av en mer kritisk stadshistoria.  
 
5.3 Kritisk maktanalys: genealogi 

Den franske idéhistorikern Michel Foucault, som i humanvetenskaperna återin-
förde begreppet genealogi, företrädde ett jämfört med Geddes till synes väsenskilt 
synsätt. Foucault förklarade bland annat i en föreläsning 1978, med referens till 
mentalvårdens idéhistoria, att man inte borde förväxla genetisk analys med gene-
alogi. Det förra antogs vara analys där släktets eller institutionens funktionella 
överlevnad framhävdes som styrande, för utvecklingen. Med genealogi avsåg 
Foucault däremot en icke-deterministisk historieskrivning.  
 
I en sådan genealogi fördes ett skeende inte bara tillbaka till en viss orsak och 
dess följdverkningar. Det gällde istället att begripliggöra skeendets beroende av 
möjligheten att i en viss situation välja och agera. Dessutom menade Foucault att 
handlandets effekt förblev beroende av vår förmåga att engagera oss i det inträf-
fade.51 En uttolkare framhäver att en sådan genealogisk forskning innebär att 
historieskrivningen beror av vår tids engagemang för det förflutna.52 Detta skall 
emellertid inte missförstås som om historien idag fritt kunde skrivas om. Snarare 
handlar det om att krav på vårt engagemang följer av vår upptäckt att maktutöv-
ning och politik har präglat ett historiskt skeende. Först när vi låter oss påverkas 
begriper vi vad som inträffat. Då blir vi emellertid också indragna i historien och 
kan knappast längre göra anspråk på objektiv beskrivning.  
 
Här är det viktigt att känna till Foucaults roll som förnyare av strukturalismen, 
ett humanistiskt systemtänkande där det till sist kunde verka som att språksy-
stemets regler styrde både betydelse och användningen även av alla samhällets 
grundläggande begrepp: demokrati, folk, stat och kommun. Mot en sådan struk-
turalism invände Foucault, att textens sätt att fungera borde beskrivas inte i ter-
mer av begreppsbildning, men utifrån ”styrande målsättningar, strategier och 
implicita politiska program”.53 
 
Foucaults nya perspektiv erbjöd under 1980- och 1990-talet verktyg för både 
forskare och praktiker, som tröttnat på de förhållandevis determinerande analy-
ser som följde när begrepp som individ, familj, släkt och klass postulerades som 
givna eller färdigidentifierade utgångspunkter för historien.  
 

                                                 
51 Michel Foucault, Naissance de la biopolitique: Cours au college de France, 1978-1979. Galli-
mard/Seuil, Paris 2004, s 50, not 8. 
52 John Lechte, Fifty key contemporary thinkers: From structuralism to postmodernity. Rout-
ledge, London 1994. 
53 Michel Foucault, Sécurité, territoire, population: Cours au college de France, 1978-1979. Gal-
limard/Seuil, Paris 2004, s 38. 
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Identitet i en foucauldiansk analys framstår som en resurs mobiliserad för vissa 
syften. Att så sker kan tyckas självklart när vi talar om politik. Skandalen var att 
Foucault identifierade maktspel på arenor som många annars velat befria från 
politik: sjukvård, vetenskap, moral, privatliv. Den danske planeringsforskare 
Bent Flyvbjerg spetsade till den genealogiska poängen i sin avhandling om ratio-
nalitet och makt i stadsplanering i Aalborg: ”det mest konstante ved sandhed, 
rationalitet, videnskabelighed o.s.v. er, at der konstant står konflikt omkring 
dem, og at de konstant skal generobres.”54 
 
Foucault drog sig för att försöka befria oss från makt, som om det hade handlat 
om en falsk ideologisk överbyggnad. Snarare gällde det att gilla läget och hitta 
metoder för att genom nya typer av maktutövning och ny kunskap skapa mer 
rättvisa även på dessa arenor. 
 
Med stor respekt för Foucaults strategi, vill jag dock här istället som recept för 
stadshistoriska projektstudier slå ett slag för Geddes darwinistiska term ”rekapi-
tulation”, snarare än ”genealogi”. Om en rekapitulation idag oftast betyder att 
kortfattat räkna upp vissa grundläggande förhållanden, då passar uttrycket väl in 
på våra studier av Umeå kommuns historiska projekt. Det finns ytterligare tre 
skäl.  
 
5.4 Tre skäl för att använda begreppet rekapitulation 

För det första förefaller mig risken större att termen genealogi missförstås. Åt-
minstone för dem som inte är bekanta med Foucaults skrifter kan det lätt miss-
förstås som en naturaliserande utgångspunkt. Termen rekapitulation har samti-
digt mer precision än det annars vanliga uttrycket spårberoende (path dependen-
ce). En rekapitulation är inte bara en upprepning. Termen anger ett mönster som 
upprepas med variation, vilken i sin tur bevaras bara om den passar i sin nya mil-
jö: tänk på familjen Bach!  
 
För det andra vetter ordet rekapitulation inte bara åt Darwin och genetiken. Att 
rekapitulera innebär att man går igenom huvudpunkterna i en framställning, förr 
i tiden ofta en lärd tes eller ett kontrakt. Detta är alltså en term med en äldre re-
torisk och diplomatisk betydelse. Det näraliggande uttrycket ”kapitulera” beteck-
nade i medeltidens Tyskland mer allmänt en förhandling. Senare blev en mer 
specifik användning vanlig, där kapitulation bara stod för en överenskommelse 
om stridens upphörande – ”kommendanten på Sveaborg kapitulerade”. Den äld-
re och mer allmänna betydelsen ”förhandling” bevarades dock i vissa samman-
hang. Ännu på 1950-talet användes således i Sverige uttrycket ”rekapitulant” om 
soldater som tog värvning på nytt. Att de än en gång ”kapitulerade” betydde alltså 
att de skrev på ett nytt kontrakt – raka motsatsen till att ge upp.55  
 
För det tredje är det också intressant att termen rekapitulation bevarar en an-
knytning till såväl Geddes som till Charles Darwin. Deras forskningsmetoder skall 
då uppfattas som typexempel på en mer övergripande begreppsbildning, som 

                                                 
54 Bent Flyvbjerg, Rationalitet og Magt, vol. I: Det konkretes videnskab. Akademisk forlag, Oden-
se 1992, s 93. 
55 Nils Sköld, I fredens tjänst: Sveriges medverkan i Förenta Nationernas fredsbevarande styrka 
i Mellanöstern 1956-67. Almqvist & Wiksell, Stockholm 1990, s 96ff. 
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egentligen inte har så mycket med biologi att göra. Vi följer här Stephen Toul-
mins hypotes: ”att Darwins populationsteori med dess fokus på variation och ur-
val bara är ett sätt att illustrera en mer allmängiltig historisk förklaring”.56 Dar-
wins omstörtande tes var alltså ”bara” en ny historisk förklaring: människans 
ursprung var en del av naturhistorien, snarare än ett resultat av biblisk genesis. 
 
Toulmin menade att denna allmängiltiga populationsteori kunde användas för att 
förklara vetenskapers utveckling genom begreppslig variation och urval: 
 

In any live discipline, intellectual novelties are always entering the cur-
rent pool of ideas and techniques up for discussion, but only a few of 
these novelties win an established place in the relevant discipline, and 
are transmitted to the next generation of workers. The continuing 
emergence of intellectual innovations is thus balanced against a con-
tinuing process of critical selection.57 

 
Eftersom denna urvalsprocess i moderna vetenskaper är förhållandevis välord-
nad, så framstår Toulmins vetenskapshistoriska forskningsprogram som lyckat. 
Den kritiska urvalsprocessen är ju i vetenskaperna öppet redovisad på givna are-
nor: seminarier, konferenser, vetenskapliga tidskrifter.  
 
När det gäller begreppens variation och urval i det vidare samhället är miljöerna 
inte lika väl ordnade och alltid sämre avgränsade, som bland annat genealogin 
visat. Ändå finns det goda exempel på att studiet av politisk begreppshistoria kan 
tillföra goda kunskaper om de nyckelord som ofta tycks styra samhället i såväl 
krig som fred. Typiskt för begreppshistoriker som Reinhart Koselleck, Kari Palo-
nen och Quentin Skinner är att begrepp uppfattas som ett slags kombinat av eta-
blerade regler och handlingar anpassade för en viss historisk situation. Fördelen 
med dessa begreppshistoriska metoder är möjligheten att analysera övergripan-
de, allestädes närvarande och aningen abstrakta begrepp, som typiskt används 
inom politisk teori: ”medborgare”, ”folk” och ”politik”.58 Genom rekapitulation 
kan vi istället undersöka utvecklingen av mindre abstrakta fenomen, som projekt. 
 
Toulmins populationsteori har ännu inte vunnit överdrivit många anhängare 
inom samhällsvetenskaperna. Ett skäl bland de som annars borde uppskatta den 
naturvetenskapliga förebilden, det torde vara den alternativa uppskattningen av 
vetenskapen fysik, med dess exakta utredningar av samspelet mellan allmänna 
lagar och enskilda händelser.  
 
Först på sistone hörs alltfler röster som hellre tar biologin som förebild, till ex-
empel i studiet av internationella relationer:  
 

The scientific study of international relations fits best, if partially, with 
evolutionary biology. For fundamentally similar reasons, international 
relations theory will not be able to predict events, trend, or system 

                                                 
56 Stephen Toulmin, Human Understanding: The Collective Use and Evolution of Concepts. 
Princeton University Press 1972, s 135.  
57 Toulmin 1972, s 139f. 
58 Se t.ex. Kari Palonen, The Struggle with Time: A Conceptual History of ‘Politics’ as an Activity. 
LIT Verlag, Münster 2006. Palonen referar också till såväl Skinner som till Koselleck. 
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transformations in a useful way. But international relations theory, like 
its Darwinian counterpart, can attempt – as many scholars do – to de-
velop theories of process to organize our thinking about the past. Like 
paleontologists reading the evidence of fossil beds, these scholars use 
the documents and interviews with former policymakers to evaluate 
competing theories, qualitatively and quantitatively.59 

 
Rekapitulation är ett särskilt slag av darwinistisk eller snarare populationsteore-
tisk analys. Den passar väl samman med projektstudier, eftersom var och en av 
dessa ju både utgör ett slags rekapitulation – och samtidigt en variation – av en 
mer övergripande historia.  
 
5.5 En metod för att studera hur projekt utvecklar staden 

Vi har redogjort för fördelarna med att låta projekten avgränsas enligt formella 
kriterier: system samt aktörer med nyckelroller, definierade utifrån juridiska, 
politiska och ekonomiska kriterier.  
 
Sammanfattningsvis kan projekt sägas vara uppbyggda av viljan att beakta bety-
delsen av uppgifter (praktisk, metodologisk, pedagogisk), system (förvaltning, 
politik, ekonomi), och roller (medborgare, förtroendevalda, tjänstemän, statliga 
myndigheter, konsulter).  
 
Genom att studera projekt som rekapitulationer kan vi lära oss mer om hur såda-
na strukturer inte bara bevaras, utan även utvecklas, genom varierande innova-
tioner och urvalsprocesser. 
 
Skälen för att tala om rekapitulation istället för exempelvis om begreppshistoria 
är vårt intresse för variation och urval i konkreta sammanhang. Begreppshistori-
en har visserligen i sin tyska tappning nära kopplingar till socialhistoria, men står 
också nära den politiska teorin. I begreppshistoriska studier finns därmed en 
tendens att prioritera begrepp som framstår som centrala för filosofer. Stadshi-
storia är mer konkret. Rättvisa, demokrati och effektivitet har betydelse även här, 
men det handlar dessutom om gator och bostäder.  
 
Studiet av rekapitulationer innebär ett bredare fokus, där även till synes överspe-
lade lösningar kan vissa sig ha fortsatt betydelse. Varje enskilt stadsprojekt utgör 
en ny generation, där vissa särdrag i stadens mer övergripande historia delvis 
upprepas, delvis utvecklas genom ny variation.  
 
Ny forskning bör fokusera de mer eller mindre kreativa urvalsprocesser som gör 
att staden i varje projekt liksom ett släkte genom varje generation på en gång be-
varas och förvandlas. Hur rekapituleras stadens historia? Fungerar övergripande 
historier som berättelser, vilka till varje enskilt projekt överför en viss struktur? 
Hur går det i praktiken till när kreativa entreprenörer inom förvaltning, politik 
eller näringsliv sätter i spel nya lösningar?  

 
59 Steven Bernstein, Richard Ned Lebow, Janice Gross Stein, ”Social science as case-based diag-
nostics”, s 229-260 i Lebow och Lichbach (red) Theory and Evidence in Comparative Politics and 
International Relations. Palgrave/Macmillan, London 2007, s 232. 
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föra forskning om regional utveckling, bedriva flervetenskapliga forskningsprojekt samt sprida forsk-
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många vetenskapliga discipliner som berör det regionalvetenskapliga forskningsfältet. 
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