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Förord 

Hållbar samhällsutveckling (HSU) är ett samverkansområde i Samhällskontraktet, ett strategiskt 
partnerskap mellan Eskilstuna kommun, landstinget i Sörmland, landstinget i Västmanland, 
Västerås stad och Mälardalens högskola. Det övergripande syftet med HSU är att i samverkan 
mellan högskolan, kommuner och landsting utveckla forskningsbaserad kunskap om sam-
banden mellan socialt, ekonomiskt, miljömässigt och kulturellt hållbar utveckling och därmed 
verka för en kompetenshöjning i regionen kring orters ändamålsenliga och hållbara plats-
utveckling. Verksamheten utgår från samhällsvetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling 
och strävar efter flervetenskaplighet. Samverkansområdet omfattar olika sammankopplade 
projekt som forskning, forskningsbaserat utvecklingsarbete och kunskapsöversikter, liksom 
aktiviteter som utbildning, spridning av forskningsresultat både till kommuner, landsting och 
till andra aktörer, samt arbetslivsförberedande aktiviteter för studenter. Därvid bygger 
samverkan på ett ömsesidigt ansvar mellan parterna, med högskola, kommuner och landsting 
som jämbördiga parter. Den föreliggande rapporten är framtagen inom ramen för HSU. 

Samhällskontraktet startade 2009 som en samverkansplattform för Mälardalens högskola, 
Eskilstuna kommun och Västerås stad. Vid halvårsskiftet 2014 anslöt Landstinget Sörmland 
och Landstinget Västmanland. Samhällskontraktet möjliggör forskning och kunskaps-
utveckling för välfärd och tillväxt där regionens bästa står i fokus. 
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Tack! 

Vi vill framför allt tacka samtliga 69 respondenter som direkt eller indirekt har varit inblandade 
i utvecklingsprojekt i stadsdelen Bäckby och bostadsområdet Lagersberg. Tack så mycket för 
er medverkan i intervjuer och att ni så villigt delade med er av er kunskaper och erfarenheter.  

Ett stort tack till Eskilstuna kommun och Västerås stad för ett gott samarbete inom ramen 
för Samhällskontraktets samverkansområde hållbar samhällsutveckling.  

Avslutningsvis tackar vi Mikael Gustafsson för hans värdefulla hjälp med redigering och 
korrektur.  

 

Västerås i december 2014. 
Terence Fell, Bozena Guziana & Josef Qaderi 
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Sammanfattning 

Föreliggande forskningsrapport är den andra rapporten om hållbar stadsdelsutveckling inom 
ramen för Samhällskontraktets samverkansområde hållbar samhällsutveckling (HSU). Studien 
bygger på intervjuer med tjänstemän och utförare som direkt eller indirekt har varit inblandade 
i utvecklingsprojekt i stadsdelen Bäckby i Västerås eller bostadsområdet Lagersberg i Eskils-
tuna. I fokus står de intervjuades uppfattning om framgångstro, kompetens, resurser, intressen 
och samverkansgrad. Delvis tar studien sin utgångspunkt i den första rapporten Stadsdels-
utveckling i två kommuner: En analys av den socioekonomiska- och sociokulturella kontextens betydelse för 
social hållbarhet (MDH forskningsrapport SiSS 2013:2), som dels presenterar en kartläggning av 
tidigare urbana satsningars erfarenheter och dels en analys av Bäckby och Lagersberg. 

Respondenterna har delats in i tjänstemän och utförare eftersom de verkar i olika operativa 
kontexter. Tjänstemännen har ett övergripande ansvar för att genomföra policy, medan 
utförarna är den sista länken i policyprocessen gentemot omgivande samhälle. Begreppet 
byråkrater används då vi syftar på både tjänstemän och utförare. 

 Den övergripande slutsatsen från studien är att tjänstemännens intresse och tillgång till 
resurser som pengar, tid, personal lokaler och utrustning är viktiga faktorer för framgångstro, 
medan utförarnas upplevda brist på resurser kan ha en negativ inverkan på kommunens 
förmåga att styra utvecklingen i berörda stadsområden.  

Flödet i kommunikation och samverkan mellan politiker, tjänstemän, utförare och samhälls-
aktörer kan förbättras. Att öka denna samverkan skulle kunna underlätta en god socio-
ekonomisk utveckling och minska utanförskapet i de två områdena. Bron mellan stadshuset 
och stadsdelarna kan stärkas, bland annat genom att representanter från föreningar och lokala 
näringar deltar i redan etablerade workshops och arbetsgruppsträffar. Särskilt bör kultur-
föreningar uppmärksammas. De är viktiga ur ett demokratiperspektiv och är beroende av 
kommunens stöd. Ett problem kan dock utgöras av att de byråkrater som samverkar i stor 
omfattning också är de som i större utsträckning anser att valda åtgärder har sämre för-
utsättningar att lyckas. 
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1 Inledning 

Denna studie tar delvis sin utgångspunkt i resultaten i rapporten Stadsdelsutveckling i två 
kommuner: En analys av den socioekonomiska och sociokulturella kontextens betydelse för social hållbarhet 
(Fell, T. et al., 2013b). Resultat som presenterades utifrån regeringens kriterier för utanförskap 
och områdenas relativa socioekonomiska utveckling. Enligt regeringen är en stadsdel eller ett 
bostadsområde utsatt om: a) förvärvsfrekvensen är lägre än 52%, b) försörjningsstödet är 
långvarigt och överstiger 4,8%, c) gymnasiebehörigheten är lägre än 70% (SFS 2008:348). 

I en jämförelse med andra utsatta områden visar det sig att den socioekonomiska 
utvecklingen i stadsdelen Bäckby och bostadsområdet Lagersberg måste förbättras. Som en 
konsekvens genomför nu de båda kommunerna olika typer av åtgärder för att bland annat 
stimulera just den socioekonomiska utvecklingen i respektive stadsområde.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att belysa förutsättningar i de båda kommunerna för att uppnå sina 
målsättningar att öka den socioekonomiska utvecklingen i stadsdelen Bäckby och bostads-
området Lagersberg. Studien bygger på telefonintervjuer med 69 byråkrater i de delar av 
Västerås stads och Eskilstuna kommuns förvaltning eller andra organisationer som har 
anknytning till eller medverkat i respektive utvecklingsprojekt.  
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2 Teoretiska överväganden 

Detta kapitel tar upp statsvetenskapliga teorier om policygenomförande: utförarnas särskilda 
ställning, avvikelser från målsättningar samt faktorer som framgångstro, kompetens, resurser, 
intressen och samverkan.  

2.1 Tjänstemän och utförare  

Enligt Lipsky (1982) har tjänstemän som arbetar direkt med människor (närbyråkra-
ter/gräsrotsbyråkrater) relativt stor handlingsfrihet i sitt arbete i jämförelse med andra tjänste-
män. I denna studie utgår vi från Lipsky’s teori och delar upp respondenter i tjänstemän och 
utförare. Begreppet byråkrater används då både tjänstemän och utförare avses. 

Med tjänstemän menas någon som är fastanställd inom en av kommunens förvaltningar och 
arbetar på antingen mellan- eller hög nivå, har ansvar för att genomföra policy och är ofta den 
som iscensätter utvecklingsprojekt. Policyutförare är den som arbetar i fält för att utföra policy, 
det vill säga i det här fallet genomföra åtgärder som höjer den sociala hållbarheten i Bäckby och 
Lagersberg (Hupe & Hill, 2007, s. 280); exempelvis en lärare, läkare, polis, fastighetsägare eller 
fastighetsskötare.  

Det som utförare har gemensamt är att de är den sista länken i policyprocessen. Till skillnad 
från tjänstemän (som arbetar i en rigid förvaltning) kan utförare anpassa sin modus operandi till 
de specifika problem som råder för tillfället. Därför har de mer flexibilitet och autonomi än 
sina tjänstemannakollegor.  

2.2 Avvikelser från målsättningar 

Det är tjänstemännen och utförarna och deras handlingar som utformar och präglar 
kommunernas projekt för hållbar stadsdelsutvecklig i Lagersberg och i Bäckby. Frågan, menar 
den svenske statsvetaren Bo Rothstein (2007), är inte om utan hur det faktiska utvecklings-
projektens resultat avviker från kommunernas målsättningar. Denna typ av avvikelse beskrivs 
av Rothstein som demokratins ”svarta hål”. Demokratins svarta hål uppstår till följd av att 
åtgärderna, oavsett hur de utformas, omöjligen kan ta hänsyn till alla de upptänkliga situationer 
som råder under deras genomförande (Rothstein 2007, s. 16). Det är bland annat denna typ av 
förvaltningspolitiska problem som behöver tas i beaktande i analysen. Frågan i kontexten 
socialt hållbara stadsdelar är hur stort det svarta hålet är och om det är så stort att det behöver 
åtgärdas.  
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2.3 Betydelsefulla faktorer för implementering 

Oberoende av det svarta hålets storlek kan andra faktorer vara viktiga att känna till. Exempelvis 
kan byråkrater lida brist på resurser, vilket i sin tur gör det svårt att implementera valda åtgärder 
(Pressman & Wildavsky, 1984; Hupe, 2011; Fell, T. et al., 2013a; Fell, T. et al., 2013b). Niskanen 
påminner oss även om att byråkrater kan försvara sina egna intressen om de hotas av nya 
åtgärdsprogram (1975). Under sådana omständigheter är det rimligt att anta att vissa byråkraters 
egenintresse kan utgöra ett hinder mot att nå social hållbarhet (Hupe, 2011). Då byråkrater 
måste förhålla sig till såväl den offentliga politiken som privata intressen kan hinder i form av 
bristande legitimitet för åtgärderna uppstå. Detta sker oftast när utvecklingsprojekt löper över 
mandatperioder som kännetecknas av en ideologisk svängning från vänster till höger eller vice 
versa.  

Det kan även argumenteras att implementationsstrukturens komplexitet (se Chum & 
Rainey, 2005a och 2005b) och målformuleringar (se Kaiser & Meyer, 2005 och Hupe, 2011) 
kan utgöra minst lika viktiga hinder i detta sammanhang. Ju mindre komplex implemen-
teringsstrukturen är – vilket innebär att den bör ha få aktörer i beslutsprocessen och tydliga 
målformuleringar – desto större är sannolikheten att valda åtgärder får avsedd effekt.  

Förutom implementeringsstrukturen är det även viktigt att beakta andra kända faktorer som 
kan påverka byråkratins förmåga att förverkliga politiska mål (se Tabell 1). Under vissa 
omständigheter kan byråkratens framgångstro, den egna förvaltningens eller organisationens 
kompetens och resursbrist, byråkratens intresse och grad av samverkan påverka förvaltningens 
förmåga att implementera olika typer av åtgärder (Rothstein, 2007, s. 35–43).  

Om inte byråkraten tror på framgång, det vill säga inte tror att berörda åtgärder har 
förutsättningar att lyckas, kan det bli ett problem i genomförandeprocessen. Ett andra skäl till 
att demokratins svarta hål finns beror på att ”Beslutsfattarens faktiska intentioner är kanske 
inte att högt ställda mål verkligen skall uppnås, utan att tillämparen skall göra så gott han/hon 
kan med de resurser som berörd fått att disponera” (Sannerstedt, 2007, s. 36). För det första 
behöver rätt kompetens rekryteras, för det andra behöver resurser för lokaler och utrustning 
avsättas, och avslutningsvis behövs mer tid (ibid., s. 35; Pressman & Wildavsky, 1973). Frågan 
av vikt i den kommande analysen är huruvida den kompetens och resurser som underbygger 
åtgärderna i respektive kommun är tillräckliga. 

Tabell 1. Faktorer som påverkar åtgärdsimplementering 

Kända faktorer Implementeringen påverkas av: 

Framgångstro Anser byråkraten att åtgärderna har förutsättningar att lyckas?  

Kompetens Hur kompetent är den egna förvaltningen eller organisationen? 

Resurser Hur många kollegor? Hur mycket pengar, tid, kompetens, lokaler, utrustning? 

Intressen Hur nödvändiga eller möjliga är åtgärderna? Tror byråkraten på dem? 

Samverkan Hur ofta? Med vem/vilka? Hur uppfattas den? 

Om en byråkrat ogillar en åtgärd kan han eller hon på ett eller annat sätt avstå från att 
implementera den (Sannerstedt, 2007, s. 37). Av detta skäl är det av vikt att identifiera eventuella 
uppfattningar som kan belysa den enskilda byråkratens intressen. Vi vet att byråkratens syn på 
åtgärdens nödvändighet eller möjlighet är avgörande för utfallet (Fell, T. et al., 2013b). Det är 



Stadsdelsutveckling i två kommuner (del 2) 

14 Terence Fell, Bozena Guziana & Josef Qaderi 

således angeläget att politiska beslut framställs på ett sådant sätt att berörda aktörer kan godta 
dem (Sannerstedt, 2007, s. 40). 

 Det finns nu krav från politiskt håll om att förvaltningen ska samverka med aktörer i 
omgivande samhälle, i synnerhet vad gäller åtgärdsimplementering i kommunsammanhang 
(Montin, 1998). Som en följd av detta kännetecknas stora delar av den offentliga verksamheten 
numera av att politiker, tjänstemän, utförare och i större omfattning privata intressen involveras 
såväl i beslutsprocessen inför valet av åtgärd som i dess implementering. Detta gäller nästan 
samtliga kommunsektorer och även landstingens verksamheter (Sannerstedt, 2007, s. 41). 
Åtgärdsimplementeringsproblem kan därför uppstå som en följd av svårigheter att samverka 
med de aktörer som berörs av utvecklingsprojekten i Lagersberg och Bäckby. 
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3 Metodologiska överväganden 

Studien omfattar de byråkrater som är inblandade i kommunernas utvecklingsprojekt i Bäckby 
och Lagersberg. Dessa byråkrater delas in i två kategorier: tjänstemän och utförare. Detta 
kapitel beskriver hur de båda kategorierna varierar mellan kommunerna, graden av erfarenhet 
bland byråkraterna och avslutningsvis diskuteras betydelsen av statistiska samband. 

3.1 Respondenter 

Sammanlagt 69 byråkrater som jobbar i respektive utvecklingsprojekt i Västerås stad (35) och i 
Eskilstuna kommun (34) har intervjuats (se Tabell 2). De har delats in i de två kategorierna 
tjänstemän och utförare. Skälet till denna uppdelning är att de tillhör olika delar av 
genomförandeprocessen samt att utförare kan ha större handlingsutrymme än tjänstemännen 
(se avsnitt 2.1 ovan). Att båda dessa kategorier ingår kan bidra till att vi inte endast erhåller en 
normativ bild av förvaltningens förmåga att genomföra olika åtgärder, det vill säga hur det 
anses att denna process bör ske och inte hur den faktiskt genomförs. För en tjänsteman kan en 
handlingsplan som har utarbetats med stöd av forskning delvis uppfattas som ett slutresultat. 
Genom att inkludera utförare i analysen kan vi avgöra om det har skett en reell förbättring i 
deras sätt att arbeta och för de boende som berörs av åtgärder.  

Tabell 2. Respondenter efter kommuntillhörighet 

  Kommun 
Totalt 

  Västerås Eskilstuna 

Byråkrater 
Tjänstemän 22 (73%) 8 (27%) 30 (100%) 

Utförare 13 (33%) 26 (67%) 39 (100%) 

 Totalt 35 (51%) 34 (49%) 69 (100%) 

Det är viktigt att förtydliga att respondenterna inte motsvarar det totala antalet tjänstemän och 
utförare som jobbar i utvecklingsprojekten.  
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Tabell 3. Respondenternas ålder och antal tjänsteår 

 
När är du född? 

Totalt 
40-talet 50-talet 60-talet 70-talet 80-talet 

Tid i tjänst 

0-5 år 1 9 12 7 5 34 

6-10 år 0 10 6 2 0 18 

11-15 år 2 4 1 1 0 8 

16-20 år 0 3 1 0 0 4 

21-25 år 0 2 0 0 0 2 

26-30 år 0 0 1 0 0 1 

30-50 år 0 1 1 0 0 2 

 Totalt 3 29 22 10 5 69 

Tabell 3 visar att drygt 30 % av de äldre byråkraterna (40-, 50- och 60-talister) har varit i tjänst 
i mer än tio år. Motsvarande andel för kollegorna födda på 1970- och 80-talet som har varit 
mer än tio år i tjänst är drygt 1%. Detta förklaras delvis av att nytillsatta projektdeltagare 
normalt är mellan 24 och 26 år när de utexamineras från högre utbildning. För att avgöra om 
denna fördelning av erfarenhet bland unga och äldre byråkrater har någon betydelse för 
respektive kommuns genomförandeprocess och policyutfall (resultat) har vi låtit göra en 
sambandsanalys. Sambandsanalysen utgör utgångspunkten i denna studie.  

Tabell 4. Respondentens kön efter kommun-
tillhörighet 

 

Kommun 
Totalt 

Västerås Eskilstuna 

Kön 
Kvinna 18 (51%) 15 (44%) 33 (48%) 

Man 17 (49%) 19 (56%) 36 (52%) 

 Totalt 35 (100%) 34 (100%) 69 (100%) 

Könsfördelningen i de båda kommunerna är ganska jämn. Det finns en liten majoritet av män 
(52%) bland respondenterna i de två kommunerna. I Västerås är 51% av respondenterna 
kvinnor medan i Eskilstuna är motsvarande andel 44% (se Tabell 4). Generellt kan det 
konstateras att könsfördelningen är väldigt jämn.  

3.2 Så förstås statistiska samband i sambandsmatrisen 

I detta avsnitt beskrivs hur sambandsmatrisen (se Tabell 5) kan förstås. Syftet är att undersöka 
om det finns ett samband mellan en variabel och samtliga andra variabler. Alla samband är 
antingen negativa (-) eller positiva (+) och kan hamna var som helst mellan -1,0 och 1.0. Det 
är dock endast de samband som finns mellan skalvärdena -0,05 och -1,0 (på den negativa sidan) 
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och mellan 0.05 och 1,0 (på den positiva sidan) som är signifikanta och redovisas i Tabell 5 
(Pollock III, 2012, s. 159). 

Som exempel, på femte raden i Tabell 5 finns variabeln ”tjänstetid”. Finns det ett samband 
mellan tjänstetid och någon av de andra variablerna? Svaret är ja. Det finns bland annat ett 
samband mellan tjänstetid och variabeln ”ålder” (4) i fjärde kolumnen. Informationen i cellen 
där båda variablerna överlappar visar ett negativt samband -,536**. Två asterisker innebär att 
sambandet är mycket starkt. Detta kan således tolkas som att yngre byråkrater har kortare tid i 
tjänsten. 

3.3 Redovisning av analys och slutsatser 

I rapporten redovisas resultatet av analysen i två steg. Först redovisas de statistiska sambanden 
för alla respondenter (byråkrater) i respektive kommun i tabellen som kallas för sambands-
matrisen (se Tabell 5). Därefter följer analys för respektive faktor uppdelat på kommuner där 
respondenterna delas upp i tjänstemän och utförare. En huvudfråga gäller om det kan finnas 
samstämmighet mellan tjänstemän och utförare, givet deras olika operativa kontexter? 

I anslutning till varje avsnitt i resultatdelen har vi tillfört grå boxar med frågeställningar som 
anknyter till resultaten. Syftet med dessa är att bidra till diskussioner mellan tjänstemän och 
utförare praktiker och andra intresserade.  
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4 Statistiska samband 

Utifrån sambanden i Tabell 5 kan konstateras att byråkraterna i Västerås stad är mer nöjda med 
de resurser de har till sitt förfogande än sina kollegor i Eskilstuna kommun. Detta till trots finns 
en bred uppfattning bland Västerås stads byråkrater (främst av kvinnliga tjänstemän) att de har 
för lite tid för att arbeta med berörda åtgärder, medan kollegorna i Eskilstuna kommun tror att 
de har mer tid för motsvarande projektarbete. Tid bör därför i större utsträckning betraktas 
som en resurs, då bristande tid är ett potentiellt hinder för fullt utförd åtgärdsimplementering. 
Västerås stads byråkrater uppfattar i större utsträckning att den egna förvaltningen är kompe-
tent. 

Det framgår också att erfarna byråkrater oftast arbetar med åtgärder som antingen 
motverkar arbetslöshet eller kriminalitet. De samverkar till liten del med andra aktörer. Kan 
detta bero på att det finns för få aktörer att samverka med, eller beror det på att de förväntar 
sig att deras medarbetare ska stå för samverkan med andra aktörer? 

Tabell 5. Samband mellan byråkraters erfarenhet, uppfattningar och val av 
åtgärder 
(N=69). Siffrorna 1 till 21 överst i varje kolumn motsvarar samma 21 
variabler som i vänsterkolumnen. 

 
* Med ”annat” (16) menas andra åtgärder 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Kommun
2 Respondent
3 Kön
4 Ålder
5 Tjänstetid -,536**
6 Tid i projektet
7 Avsatt tid i tjänst (%) ,411*
8 Faktiskt tid (%) ,396* ,993**
9 Ändring i tid ( %) ,602** ,571**
10 Önskad tid (%)? -,487* -,486* ,458* ,433*
11 Rusta upp -,484*
12 Motverka hög arbetslöshet -,511** ,399*
13 Bekämpa hög kriminalitet ,581** ,652**
14 Förbättre ryktet ,776** ,580**
15 Motverka segregation ,467* ,473* ,659**
16 Annat ,576* ,683* ,729**
17 Förutsättningar att lyckas -,430* -,431*
18 Tjämstemän resurser -,382*
19 Tjänstemän Intressen
20 Tjänstemän samarbete -,500*
21 Tjänstemän implementera -,548**
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Erfarna byråkrater har också en mer avvaktande (skeptisk) hållning till valda åtgärders 
förutsättningar att lyckas. Är detta positivt eller negativt för utvecklingsprojekten? Vidare kan 
konstateras att de byråkrater som tror att boendesegregering (utanförskap) är ett problem väljer 
att helst lösa problemet genom att förbättra områdets dåliga rykte. 

Det måste avgöras hur dessa fakta/resultat påverkar förvaltningens insatser i 
respektive utvecklingsprojekt. Dessa fakta och medföljande frågor kan utgöra en 
utgångspunkt för en diskussion kring förvaltningens interna organisering av utveck-
lingsprojekten. 
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5 Framgångstro  

5.1 Västerås stad 

Med undantag av en tjänsteman tror cirka hälften av både tjänstemän och utförare i Västerås 
stad att förutsättningar att valda åtgärder kommer att lyckas är ”hyggliga” (45%) eller ”stora” 
(50%) (se Tabell 6).  

Tabell 6. Framgångstro och byråkrater (Västerås) 

 

Förutsättningar 

Totalt Små Hyggliga Stora 

Byråkrater 
Tjänstemän 1 (5%) 10 (45%) 11 (50%) 22 (100%) 

Utförare  0 5 (45%) 6 (55%) 11 (100%) 

 Totalt 1 (5%) 15 (45%) 17 (50%) 33 (100%) 

Dessa resultat kan tyda på att båda byråkratkategorierna har samma syn på åtgärdernas 
förutsättningar att uppnå de politisk ställda målen. En slutsats kan då vara att i det här fallet 
verkar andelen tjänstemän och utförare som ingår i studien inte ha någon inverkan på åtgärder-
nas förutsättning att lyckas.  

5.2 Eskilstuna kommun 

I Eskilstuna kommun tror en överväldigande andel av byråkraterna att valda åtgärder har 
antingen hyggliga (38%) eller stora (62%) förutsättningar att bli framgångsrika (se Tabell 7). 
Påpekas bör att ingen respondent ansåg att förutsättningarna att lyckas var små. Om vi dock 
jämför tjänstemännens och utförarnas syn på framgång kan vi se stora variationer.  
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Tabell 7. Framgångstro och byråkrater (Eskilstuna) 

 

Förutsättningar 

Totalt Hyggliga Stora 

Byråkrater 
Tjänstemän 7 (87%) 1 (13%) 8 (100%) 

Utförare 6 (23%) 20 (77%) 26 (100%) 

 Totalt 13 (38%) 21 (62%) 34 (100%) 

Endast en av tjänstemännen är av åsikten att valda åtgärder har stora förutsättningar att lyckas, 
medan de övriga tjänstemännen anser att förutsättningarna är hyggliga. Vi kan också konstatera 
att utförarna överlag har en mycket större framgångstro än vad tjänstemännen uppvisar. Hela 
77% av utförarna tror på åtgärdernas framgång. Den stora tilltron till att åtgärderna kan lyckas 
kan sannolikt delvis bero på olika roller och den överväldigande andelen mindre erfarna men 
positiva utförare. Tjänstemännen är överlag äldre och har även mer erfarenhet(er) än sina 
utförarkollegor (se Tabell 3). Resultaten kan tyda på att ”rätt” balans mellan äldre och yngre 
byråkrater är viktig.  

Varför har utförarna större framgångstro än tjänstemännen? Kan det bero på att 
utförare är yngre och mer oerfarna i frågor som gäller stadsdelens framtid? Hur 
påverkas utvecklingsprojektet av den nuvarande variationen i framgångstro mellan de 
två byråkrattyperna? 
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6 Framgångstro och byråkraters inflytande 

6.1 Västerås stad 

Nästan samtliga byråkrater i Västerås stad anser att berörda åtgärder har hyggliga (44%) eller 
stora (53%) förutsättningar att lyckas vända trenden i Bäckby. Endast fem (16%) av respon-
denterna anser att de inte haft något inflytande över valet av berörda åtgärder (se Tabell 8). 
Detta påverkar ändå inte deras syn på åtgärdernas förutsättningar att lyckas.  

Tabell 8. Framgångstro och inflytande (Västerås) 

 

Förutsättningar 
Totalt 

Små Hyggliga Stora 

Inflytande 

Inget 0 2 (40%) 3 (60%) 5 (100%) 

Litet 0 7 (58%) 5 (42%) 12 (100%) 

Stort 1 (7%) 5 (33%) 9 (60%) 15 (100%) 

 Totalt 1 (3%) 14 (44%) 17 (53%) 32 (100%) 

Av de 15 byråkrater i Västerås stad som, enligt egen utsaga, har haft stort inflytande över val 
av åtgärder anser 9 att berörda åtgärder har stora förutsättningar att lyckas. Antagandet att 
byråkraternas möjlighet att påverka beslutsprocessen som föregick valet av åtgärder inte har 
någon inverkan på deras syn på åtgärdens förutsättning att lyckas verifieras således i Västerås 
stad.  

6.2  Eskilstuna kommun 

Tilltron till åtgärdernas förutsättningar att lyckas är övervägande stor hos Eskilstuna kommuns 
byråkrater. Oavsett om de har haft inget, litet eller stort inflytande över val av åtgärder anser 
ändå samtliga att åtgärderna har antingen hyggliga (38%) eller stora (62%) förutsättningar att 
lyckas (se Tabell 9). Även i Eskilstuna kommun anser ingen respondent att förutsättningarna 
att lyckas är små. 
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Tabell 9. Framgångstro och inflytande (Eskilstuna) 

 

Förutsättningar 
Totalt 

Hyggliga Stora 

Inflytande 

Inget 6 (43%) 8 (57%) 14 (100%) 

Litet 3 (43%) 4 (57%) 7 (100%) 

Stort 4 (31%) 9 (69%) 13 (100%) 

 Totalt 13 (38%) 21 (62%) 34 (100%) 

Det kan ändå vara viktigt att påpeka att en majoritet (62%) av byråkraterna hade antingen inget 
(14 respondenter) eller litet (7 respondenter) inflytande över val av åtgärder. Dock förhåller det 
sig så att byråkratier är traditionellt hierarkiska organisationer. Av detta skäl kan antas att de 13 
byråkraterna som har haft stort inflytande över val av berörda åtgärder vara högt uppsatta inom 
sina respektive förvaltningar. Inflytande överlag påverkar inte uppfattningen av åtgärdernas 
förutsättning att lyckas. 

Varför påverkar inte graden av inflytande i beslutsprocessen byråkraternas syn på 
utvecklingsprojektens förutsättningar att lyckas? 
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7 Framgångstro och resurstillgång 

7.1 Västerås stad 

En majoritet (76%) av byråkraterna i Västerås stad anser att deras budget räcker eller räcker 
väl. Oavsett synen på projektbudget anser samtliga dessa byråkrater (med undantag av en) att 
åtgärderna ändå har goda förutsättning att lyckas (se Tabell 10). Återigen kan det konstateras 
att bland kategorierna ”räcker” (48%) och ”räcker väl” (28%) finns det en övervikt (76%) bland 
stadens byråkrater som anser att berörda åtgärder har stora förutsättningar att lyckas.  

Tabell 10. Framgångstro och resurser (Västerås) 

 

Resurser (budget) 
Totalt 

Räcker inte Räcker Räcker väl 

Förutsättningar 

Små 0 1 (100%) 0 1 (100%) 

Hyggliga 4 (33%) 6 (50%) 2 (17%) 12 (100%) 

Stora 3 (18%) 7 (44%) 6 (38%) 16 (100%) 

 Totalt 7 (24%) 14 (48%) 8 (28%) 29 (100%) 

Intressant i sammanhanget är att av de 24% byråkrater som inte tror att budgeten räcker ändå 
har en god framgångstro och anser att förutsättningarna är hyggliga eller stora. Hur kan vi 
förklara detta resultat? Kan det vara så att dessa byråkrater tror att projektet skulle inte bara ha 
en hygglig utan en större förutsättning att lyckas med mer resurser? Oavsett svaret på frågan 
kan vi slå fast att tillgång till resurser, det vill säga en bra projektbudget, påverkar byråkraternas 
framgångstro.  

7.2 Eskilstuna kommun 

En majoritet (81%) av byråkraterna i Eskilstuna kommun anser att projektets budget räcker 
(42%) eller räcker väl (39%) för att utvecklingsprojektet ska kunna påverka förutsättningarna 
att alstra en god socioekonomisk utveckling i bostadsområdet Lagersberg (se Tabell 11). Av de 
sex byråkrater som är av uppfattningen att projektbudgeten inte räcker till anser de flesta att 
projektet ändå har hyggliga förutsättningar att lyckas. Däremot anser ingen respondent att 
förutsättningarna att lyckas är små.  
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Tabell 11. Framgångstro och resurser (Eskilstuna) 

 

Resurser (budget) 
Totalt 

Räcker inte Räcker Räcker väl 

Förutsättningar 
Hyggliga  4 (36%) 5 (46%) 2 (18%) 11 (100%) 

Stora 2 (10%) 8 (40%) 10 (50%) 20 (100%) 

 Totalt 6 (19%) 13 (42%) 12 (39%) 31 (100%) 

Det som är slående är att av de byråkrater som tillhör ”räcker väl”-kategorin anser hela 50% 
att valda åtgärder har stora förutsättningar att lyckas. Medan de byråkrater som tillhör ”räcker 
inte”-kategorin är motsvarande andel 10% (Tabell 11). Med andra ord, en stor framgångstro 
bottnar i att en projektbudget uppfattas som tillräcklig för att genomföra berörda åtgärder.  

Hur stort bör en projektbudget vara för att väsentligt öka social hållbarhet i respektive 
stadsdel? Vad anser du om den nuvarande ambitionsnivån? 
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8 Framgångstro och intressen  

8.1 Västerås stad 

Av 17 byråkrater som anser att valda åtgärder är absolut nödvändiga tror 11 (65%) på projektets 
stora framgång. Endast 1 byråkrat i Västerås stad anser att valda åtgärder inte är nödvändiga 
(se Tabell 12). Ändå anser även den byråkraten att berörda åtgärder har en hygglig chans att 
lyckas.  

Tabell 12. Framgångstro och intresse (Västerås) 

 

Nödvändighetsgrad 

Totalt 

Onödiga Nödvändiga 

Absolut 

nödvändiga 

Förutsättningar 

Små 0 0 1 (100%) 1 (100%) 

Hyggliga 1 (7%) 9 (60%) 5 (33%) 15 (100%) 

Stora 0 5 (31%) 11 (69%) 16 (100%) 

 Totalt 1 (3%) 14 (44%) 17 (53%) 32 (100%) 

I övrigt anser samtliga Västerås stads byråkrater att valda åtgärder är nödvändiga för att få till 
stånd en god socioekonomisk utveckling i Bäckby och på sikt göra stadsdelen socialt hållbar. 
97% av Västerås stads byråkrater anser att åtgärderna är nödvändiga (44%) eller absolut 
nödvändiga (53%) och av dessa anser samtliga att de antingen har hyggliga eller stora 
förutsättningar att lyckas. Västerås stad bekräftar således hypotesen att det finns ett samband 
mellan å ena sidan byråkraters syn på åtgärdens nödvändighet och å andra sidan deras 
framtidstro.  

8.2  Eskilstuna kommun 

Med undantag av 3 byråkrater anser övriga byråkrater (90%) i Eskilstuna kommun att valda 
åtgärder är nödvändiga (45%) eller absolut nödvändiga (45%) för att nå de uppsatta mål som 
ligger till grund för utvecklingsprojektet i bostadsområdet Lagersberg (se Tabell 13).  
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Tabell 13. Framgångstro och intresse (Eskilstuna) 

 

Nödvändighetsgrad 

Totalt 

Onödiga Nödvändiga 

Absolut 

nödvändiga 

Förutsättningar 
Hyggliga 1 (8%) 5 (42%) 6 (50%) 12 (100%) 

Stora 2 (9%) 10 (48%) 9 (43%) 21 (100%) 

 Totalt 3 (10%) 15 (45%) 15 (45%) 33 (100%) 

Av dessa byråkrater anser 12 (36%) att förutsättningarna är hyggliga och 21 (64%) att de är 
stora vad gäller att lyckas med detta företag. Även när byråkraternas intresse inte gynnas av 
åtgärdens genomförande anser de ändå att berörda åtgärder har antingen hyggliga eller stora 
förutsättningar att lyckas. Resurser, egenintresse och framgångstro går hand i hand. Det faktum 
att inflytande inte verkar spela någon roll i sammanhanget kan förklaras av tjänstemannens 
traditionella roll, det vill säga att genomföra de åtgärder som politiker valt. För att kunna göra 
det på ett effektivt sätt måste de ha en tillräckligt stor budget och tro på åtgärdens nöd-
vändighet.  

Finns det andra åtgärder som bör ingå i utvecklingsprojekt? Vilka är dessa? Varför ska 
de också ingå i utvecklingsprojektet? 
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9 Framgångstro och samverkan 

9.1 Västerås stad 

Som framgår i Tabell 14 uppger 64% av respondenterna i Västerås stad att samverkansgraden 
är låg. Endast 12 av 33 byråkrater menar att de har en lagom (24%) eller hög (12%) samverkans-
grad (se Tabell 14). I detta fall visar det sig att ju lägre samverkansgraden är, desto mer tror 
byråkraterna på valda åtgärder. Samtliga byråkrater i Västerås stad anser att Bäckbyprojektet 
har hyggliga eller stora förutsättningar att lyckas.  

Tabell 14. Framgångstro och samverkan (Västerås) 

 

Samverkansgrad 
Totalt 

Låg Lagom Hög 

Förutsättningar 

Små 0 0 1 (100%) 1 (100%) 

Hyggliga 12 (80%) 3 (20%) 0 15 (100%) 

Stora 9 (53%) 5 (29%) 3 (18%) 17 (100%) 

 Totalt 21 (64%) 8 (24%) 4 (12%) 33 (100%) 

Endast 12% av stadens byråkrater som ingår i utvecklingsprojektet har en hög samverkansgrad, 
det vill säga samarbetar ofta med andra aktörer vad gäller genomförande av de åtgärder som 
ligger till grund för det pågående utvecklingsprojekt i stadsdelen Bäckby. Om hänsyn endast 
tas till de 17 (52%) byråkrater som anser att åtgärderna har stora förutsättningar att lyckas kan 
vi se att de har en högre samverkansgrad än de kollegor som menar att åtgärderna endast har 
hyggliga förutsättningar. Kan det vara så att stor framgångstro medför att byråkrater inte anser 
sig behöva samverka med andra aktörer eller vice versa?  

9.2 Eskilstuna kommun  

Av de byråkrater i Eskilstuna kommun som berörs av utvecklingsprojektet i Lagersberg har 
79% en låg samverkansgrad. Vidare anser samtliga byråkrater att projektet har antingen hyggliga 
(13) eller stora (21) förutsättningar att lyckas (se Tabell 15). Detta kan inte helt förklaras av att 
det är få tjänstemän som jobbar i själva utförandedelen av utvecklingsprojektet. Den mest 
troliga förklaringen är att byråkraterna inte anser sig behöva samverka mer än de faktiskt gör 
för att projektet ska lyckas.  
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Tabell 15. Framgångstro och samverkan (Eskilstuna) 

 

Samverkansgrad 

Totalt Låg Lagom Hög 

Förutsättningar 
Hyggliga 7 (54%) 3 (23%) 3 (23%) 13 (100%) 

Stora 20 (95%) 1 (5%) 0 21 (100%) 

 Totalt 27 (79%) 4 (12%) 3 (9%) 34 (100%) 

Bland de som återfinns i kategorin hyggliga förutsättningar anser 46% att samverkan är lagom 
(23%) eller hög (23%). 95% anser att projektet har en stor chans att lyckas och har samtidigt 
låg samverkansgrad. Återigen, kan en hög samverkansgrad i sig dämpa byråkraternas fram-
gångstro, eller vice versa? Detta resultat är ett bra underlag för framtida diskussioner kring 
samverkans faktiska betydelse för åtgärdsimplementering.  

Det finns anledning att begrunda detta resultat. Är samverkan alltid en bra metod att 
tillämpa när byråkrater ska genomföra valda åtgärder i utsatta stadsdelar? Eller är 
samverkan någonting som bör förväntas av byråkraten? Om så är fallet, varför? Kan det 
också vara så att när andra aktörer blandas in i utvecklingsprojektet så överlåter 
byråkraten ansvaret på dem? 
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10 Byråkrater och resurser 

10.1 Västerås stad 

Totalt kan vi slå fast att en tydlig majoritet av Västerås stads medverkande byråkrater (76%) 
anser att resurserna för projektet i Bäckby är tillräckliga. Närmare hälften av byråkraterna (48%) 
anser att budgeten för projektet räcker. En mindre andel (28%) anser att budgeten räcker väl. 
Den minsta andelen (24%) anser att projektbudgeten inte räcker (se Tabell 16). 

Tabell 16. Byråkrater och resurser (Västerås) 

 

Budget 
Totalt 

Räcker inte Räcker Räcker väl 

Byråkrat 
Tjänstemän 4 (21%) 8 (42%) 7 (37%) 19 (100%) 

Utförare 3 (30%) 6 (60%) 1 (10%) 10 (100%) 

 Totalt 7 (24%) 14 (48%) 8 (28%) 29 (100%) 

Vad gäller tjänstemännen (som oftast är beställare av utvecklingsprojekt) anser 4 (21%) att 
budgeten inte räcker till. De övriga 15 tjänstemännen anser att den räcker (8) eller till och med 
räcker väl (7) för att åtgärderna ska nå projektets uppsatta mål. Bland stadens få utförare är det 
3 (30%) som inte tror att projektbudget räcker till. 6 utförare (60%) anser dock att budgeten 
räcker.  

10.2 Eskilstuna kommun 

81% av de byråkrater i Eskilstuna kommun som berörs av utvecklingsprojektet i Lagersberg 
anser att budgeten räcker (42%) eller räcker väl (39%) för att sociala hållbarhetsmål ska uppnås 
(se Tabell 17). 
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Tabell 17. Byråkrater och resurser (Eskilstuna) 

 

Budget 
Totalt 

Räcker inte Räcker Räcker väl 

Byråkrat 
Tjänstemän 1 (17%) 3 (50%) 2 (34%) 6 (100%) 

Utförare 5 (20%) 10 (40%) 10 (40%) 25 (100%) 

 Totalt 6 (19%) 13 (42%) 12 (39%) 31 (100%) 

Vad gäller byråkrattypen tjänstemän anser 5 att budgeten räcker (3) eller räcker väl (2), medan 
1 tjänsteman är av uppfattningen att projektbudgeten inte räcker till. Det förhåller sig också så 
att nästan 80% av utförarna anser att projektbudgeten räcker (40%) eller räcker väl (40%) för 
att uppnå uppsatta mål i bostadsområdet Lagersberg. Då resursertillgång påverkar framgångs-
tro positivt antar vi att den är stark bland berörda byråkrater i Eskilstuna kommun. 

Betyder resurser ”räcker” eller ”räcker väl” att byråkraten inte vill ha mer resurser? 
Finns det enligt dig ett samband mellan antalet åtgärder byråkraten genomför eller 
utför och hans eller hennes uppfattning om projektbudget? Väljer byråkraten typ av 
och antal åtgärder utifrån resurstillgång? 
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11 Byråkrater och kompetens  

11.1 Västerås stad 

Vad anbelangar byråkraterna i Västerås stad har de en överväldigande positiv uppfattning om 
den egna förvaltningens/organisationens kompetens. Hela 91% av de tillfrågade byråkraterna 
som arbetar med utvecklingsprojektet i Bäckby anser att den egna förvaltningen eller organisa-
tionen har hög kompetens. Resterande 10% anser att den har tillräcklig kompetens och (se 
Tabell 18). Ingen anser att det föreligger kompetensbrist.  

Tabell 18. Förvaltningens kompetens (Västerås) 

 

Kompetensgrad 

Totalt Tillräcklig Hög 

Byråkrat 
Tjänstemän 3 (15%) 17 (85%) 20 (100%) 

Utförare 0 12 (100%) 12 (100%) 

 Totalt 3 (9%) 29 (91%) 32 (100%) 

Samtliga utförare som jobbar med utvecklingsprojektet i stadsdelen Bäckby anser att den egna 
organisationen har hög kompetens. Motsvarande andel för tjänstemännen som jobbar med 
samma utvecklingsprojekt är 85%. Det är ingen tvekan om att kompetensbrist inte är ett hinder 
för berörda förvaltningar vad gäller implementeringen av valda åtgärder.  

11.2 Eskilstuna kommun 

De byråkrater som jobbar med utvecklingsprojektet i Eskilstuna kommun uppfattar den egna 
förvaltningen respektive organisationen som kompetent. 59% av byråkraterna är av upp-
fattningen att de har hög kompetens (se Tabell 19). Resterande del anser att den egna 
förvaltningens eller organisationens kompetens är tillräcklig för att kunna uppnå uppsatta mål 
vad gäller utvecklingen i Lagersberg. Ingen anser att det föreligger kompetensbrist. 
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Tabell 19. Förvaltningens kompetens (Eskilstuna) 

 

Kompetensgrad 
Totalt 

Tillräcklig Hög 

Byråkrat 
Tjänstemän 7 (88%) 1 (12%) 8 (100%) 

Utförare 7 (27%) 19 (73%) 26 (100%) 

 Totalt 14 (41%) 20 (59%) 34 (100%) 

Däremot finns det en stor variation mellan tjänstemännens och utförarnas syn på den egna 
förvaltningens och den egna organisationens kompetens. Samtliga tjänstemän – med ett 
undantag – är av uppfattningen att den egna förvaltningen är tillräckligt kompetent. Å andra 
sidan anser 73% av utförarna som jobbar med utvecklingsprojektet i Lagersberg att den egna 
organisationen har hög kompetens. Denna variation är påtaglig och intressant. 

Kan det vara så att tjänstemännen önskar högre kompetens bland de utförare som 
jobbar med att utveckla stadsdelen? Med andra ord, vill tjänstemännen anställa 
personal med tillräckligt hög kompetens? 
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12 Byråkrater och intressen  

12.1 Nödvändighet  

12.1.1 Västerås stad  

Uppfattningen om projektåtgärdernas nödvändighet i Bäckby är överlag positiv bland berörda 
byråkrater i Västerås stad. 53% av byråkraterna anser att åtgärderna är absolut nödvändiga, 
medan 44% anser att de är nödvändiga (se Tabell 20). Endast en byråkrat motsätter sig åtgärd-
ernas nödvändighet. Uppfattningen av åtgärdens nödvändighet är således inte ett hinder för 
åtgärdsimplementering i denna kontext. 

Tabell 20. Uppfattning av åtgärdernas nödvändighet (Västerås) 

 

Nödvändighetsgrad 

Totalt 

Onödiga Nödvändiga 
Absolut 

nödvändiga 

Byråkrat 
Tjänstemän 1 (5%) 8 (38%) 12 (57%) 21 (100%) 

Utförare 0 6 (54%) 5 (46%) 11 (100%) 

 Totalt 1 (3%) 14 (44%) 17 (53%) 32 (100%) 

Tjänstemännen som jobbar med Bäckbyprojektet i Västerås stad är överlag mer positiva till de 
valda åtgärdernas nödvändighet. Exempelvis anser 57% av de tillfrågade tjänstemännen att 
åtgärderna är absolut nödvändiga, medan 46% av utförarna delar denna uppfattning. Med 
undantag av en respondent finns inga motstridiga intressen vad gäller Bäckbyprojektets genom-
förande.  

12.1.2 Eskilstuna kommun 

91% av byråkraterna i Eskilstuna kommun som jobbar med utvecklingsprojekt i bostadsom-
rådet Lagersberg anser överlag att valda åtgärder är nödvändiga (se Tabell 21). Dessa byråkrater 
är jämnt fördelade i kategorierna nödvändiga (45%) och absolut nödvändiga (45%). 3 byrå-
krater motsätter sig dock berörda åtgärders nödvändighet.  
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Tabell 21. Uppfattning av åtgärdernas nödvändighet (Eskilstuna) 

 

Nödvändighetsgrad 

Totalt 

Onödiga Nödvändiga 

Absolut 

nödvändiga 

Byråkrat 
Tjänstemän 0 2 (29%) 5 (71%) 7 (100%) 

Utförare 3 (12%) 13 (50%) 10 (38%) 26 (100%) 

 Totalt 3 (10%) 15 (45%) 15 (45%) 33 (100%) 

Samtliga tjänstemän som jobbar med utvecklingsprojektet i bostadsområdet Lagersberg anser 
att åtgärderna är nödvändiga (29%) eller absolut nödvändiga (71%). Statistiken avslöjar att det 
är utförarna som anser att valda åtgärder är onödiga. Medan 38% av utförarna anser att berörda 
åtgärder är absolut nödvändiga, anser 50% respektive 12% att de är nödvändiga eller helt enkelt 
onödiga. Denna skillnad i syn på åtgärdernas nödvändighet kan bero på att tjänstemännens val 
av åtgärder är mest ideologiskt, medan utförarna val är mer pragmatiskt. 

12.1.3 Behov av kompletterande åtgärder föreligger  

Även om merparten av byråkraterna anser att åtgärderna är nödvändiga så har hälften av dem 
också haft förslag på kompletterande åtgärder. En samanställning av möjliga nya åtgärder 
presenteras i Tabell 22 nedan.  

Tabell 22. Tjänstemännens och utförarnas förslag till andra åtgärder 

Tjänstemän Utförare 

Fler arbetsmarknadsåtgärder  

Fler åtgärder för ungdomar mellan 18 och 25 år 

Öka stadsdelens kulturella och marknadsmässiga attraktivitet  

Nya åtgärder i bostadshusen 

Mer exploatering och etablering av företag i området 

Mer fokus på attraktiva miljöer 

Mer fokus på näringslivets- och de boende behov  

Etablera en cykelverkstad 

Fler hundrastgårdar 

Fler sommarjobb för ungdomar 

Fotbollsplan med konstgräs för unga vuxna 

Ändra stadsdelens dåliga rykte  

Fler projektanställda med ökad projektbudget 

Bättre helhetssyn på stadsdelens plats i staden 

Fler hundrastplatser 

 

Tjänstemännen är mer åtgärdsinriktade än utförarna, och mer fokuserade på stadsdelen som 
helhet (jobb, näringslivet och attraktion) medan utförarna fokuserar på de boendes behov 
(sommarjobb, fotbollsplan och hundrastplatser). Det finns helt enkelt mer utrymme för 
utvecklingsprojekten att införliva nya aspekter i sina målsättningar. Dock kan tillgång till resurs-
er vara ett huvudsakligt hinder för detta. 

Åtgärderna i Tabell 22 ovan kan ses som en önskelista. Hur kan byråkraten påverka 
processen så att dessa åtgärder blir av? 
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12.2 Möjlighet 

12.2.1  Västerås stad 

De flesta av stadens byråkrater som jobbar med utvecklingsprojektet (73%) i Bäckby är mycket 
positivt inställda till åtgärdernas möjligheter (se Tabell 23), vilket bäddar gott för fortsatt imple-
mentering då byråkraternas villighet bekräftas i detta sammanhang.  

Tabell 23. Uppfattning om åtgärdernas möjlighet 
(Västerås) 

 

Möjlighet 
Totalt 

Lagom Mycket 

Byråkrat 
Tjänstemän 8 (36%) 14 (64%) 22 (100%) 

Utförare 1 (9%) 10 (91%) 11 (100%) 

 Totalt 9 (27%) 24 (73%) 33 (100%) 

Även bland den lilla gruppen utförare (11) som jobbar i samma projekt är inställningen mycket 
positiv (91%). De är mer positiva till åtgärdernas möjligheter än sina tjänstemannakollegor, 
som i helhet är något mer försiktiga i uppfattningen om åtgärdernas möjlighet. 

12.2.2 Eskilstuna kommun 

Byråkraterna i Eskilstuna kommun som jobbar med utvecklingsprojektet i Lagersberg är 
mycket positiva till valda åtgärders möjlighet att uppnå uppsatta projektmål. Hela 88% av 
berörda byråkrater är mycket positivt inställda till åtgärdernas möjligheter (se Tabell 24). Detta 
bör underlätta för kommunförvaltningen att implementera valda åtgärder.  

Tabell 24. Uppfattning om åtgärdernas möjlighet 
(Eskilstuna) 

 

Möjlighet 
Totalt 

Lagom Mycket 

Byråkrat 
Tjänstemän 3 (42%) 4 (58%) 7 (100%) 

Utförare 1 (4%) 25 (96%) 26 (100%) 

 Totalt 4 (12%) 29 (88%) 33 (100%) 

Utförare har en mer positiv inställning vad gäller åtgärdens möjligheter (96%) än sina kollegor 
i kommunhuset (58%). 
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Varför är utförarna mer positiva till projektets möjligheter? Kan det vara så att de ser 
problematiken på ett annat sätt än tjänstemännen? Kan erfarenhetsprincipen, dvs. att 
tjänstemännen har längre tid i tjänst, förklara skillnaden? 
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13 Byråkrater och samverkan 

13.1 Västerås stad 

Sammanlagt 35% av byråkraterna i Västerås stad som jobbar med utvecklingsprojektet i 
stadsdelen Bäckby har antingen en lagom (24%) eller hög (11%) samverkansgrad (se Tabell 25).  

Tabell 25. Byråkrater och samverkan (Västerås) 

 

Samverkansgrad 
Totalt 

Låg Lagom Hög 

Byråkrat 
Tjänstemän 13 (59%) 5 (23%) 4 (18%) 22 (100%) 

Utförare 9 (75%) 3 (25%) 0 12 (100%) 

 Totalt 22 (65%) 8 (24%) 4 (11%) 34 (100%) 

Tjänstemännen är den byråkratkategori som samverkar mest. 63 procent av tjänstemännen har 
antigen en lagom (23%) eller hög (18%) samverkansgrad. De utförare som berörs av ut-
vecklingsprojektet i Bäckby tenderar att ha en låg (75%) respektive lagom (25%) samverkans-
grad. Inga av utvecklingsprojektets utförare har en hög samverkansgrad. Det verkar som att 
det framför allt är tjänstemännen som står för samverkan i Västerås stad. 

13.2 Eskilstuna kommun 

De byråkrater i Eskilstuna kommun som jobbar med utvecklingsprojektet i Lagersberg har en 
lagom (12%) eller hög (9%) samverkansgrad, medan 79% har en låg samverkansgrad (Tabell 
26). 
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Tabell 26. Byråkrater och samverkan (Eskilstuna) 

 

Samverkansgrad 
Totalt 

Låg Lagom Hög 

Byråkrat 
Tjänstemän 2 (26%) 3 (37%) 3 (37%) 8 (100%) 

Utförare 25 (96%) 1 (4%) 0 26 (100%) 

 Totalt 27 (79%) 4 (12%) 3 (9%) 34 (100%) 

Även i Eskilstuna kommun är tjänstemännen den byråkratkategori som samverkar mest. 
Endast två tjänstemän (26%) har en låg samverkansgrad. Motsvarande andel för utförarna är 
hela 96%. Ingen utförare som jobbar med utvecklingsprojektet i Lagersberg har en hög 
samverkansgrad, det vill säga samarbetar med mer än fem aktörer. Erinras bör att detta inte 
behöver innebära någonting negativt. Det är endast en beskrivning av hur tjänstemäns 
respektive utförares samverkan ser ut.  

Är den låga samverkansgraden med andra aktörer och medborgare (boende) en 
konsekvens av traditioner? Kan det finnas flera relevanta aktörer att samverka med? 
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14 Samverkan med politiker 

14.1 Västerås stad 

19 byråkrater (65%) som jobbar med utvecklingsprojektet i Bäckby utgörs av tjänstemän (se 
Tabell 27). Av de byråkrater som jobbar med utvecklingsprojektet i stadsdelen Bäckby 
samverkar 55% med politiker, ibland (52%) eller dagligen (3%) (se Tabell 27). 45% samverkar 
aldrig någonsin med politiker. Utifrån ovan redovisade resultat kan vi nu anta att även 
tjänstemännen i Västerås stad har en högre samverkansgrad än sina kollegor på gatunivå: 
utförarna. 

Tabell 27. Byråkraters samverkan med politiker (Västerås) 

 

Samverkansgrad 
Totalt 

Dagligen Ibland Aldrig 

Byråkrat 
Tjänstemän 0 12 (63%) 7 (37%) 19 (100%) 

Utförare 1 (10%) 3 (30%) 6 (60%) 10 (100%) 

 Totalt 1 (3%) 15 (52%) 13 (45%) 29 (100%) 

Antagandet verifieras då de tjänstemän (63%) som jobbar med utvecklingsprojektet i Bäckby 
samverkar mer med politiker än vad utförare gör (40%).  

14.2 Eskilstuna kommun 

Av de byråkrater som jobbar med utvecklingsprojektet i Lagersberg är 26 (77%) utförare (se 
Tabell 28). Den stora andelen av utförare medför även att 74% av byråkraterna aldrig samverkar 
med politiker. Med andra ord, endast 26% av byråkraterna som jobbar med utvecklings-
projektet samverkar dagligen (6%) eller ibland (20%) med politiker.  
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Tabell 28. Byråkraters samverkan med politiker (Eskilstuna) 

 

Samverkansgrad 
Totalt 

Dagligen Ibland Aldrig 

Byråkrat 
Tjänstemän 1 (13%) 3 (37%) 4 (50%) 8 (100%) 

Utförare 1 (4%) 4 (15%) 21 (81%) 26 (100%) 

 Totalt 2 (6%) 7 (21%) 25 (74%) 34 (100%) 

81% av de berörda utförarna samverkar aldrig med politikerna. Dock träffar fem utförare 
dagligen (4%) eller ibland (15%) politiker. Detta bekräftar tesen om att det är i stort sett 
tjänstemännens uppgift att samverka med politiker och att det inte behöver ske dagligen. 

En majoritet av byråkraterna samverkar aldrig med politiker. Är detta ett problem, eller 
en naturlig konsekvens av förvaltningens top-downstruktur? 
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15 Samverkan med näringslivet  

15.1 Västerås stad 

En majoritet av de medverkande byråkraterna (60%) anger att de aldrig samverkar, medan 57 % 
anger att de samverkar ibland. Endast en byråkrat samverkar med näringslivet dagligen (se 
Tabell 29).  

Tabell 29. Byråkraters samverkan med näringslivet (Västerås) 

 

Samverkansgrad 
Totalt 

Dagligen Ibland Aldrig 

Byråkrat 
Tjänstemän 1 (5%) 12 (57%) 8 (38%) 21 (100%) 

Utförare 0 5 (55%) 4 (45%) 9 (100%) 

 Totalt 1 (3%) 17 (57%) 12 (60%) 30 (100%) 

Nästan lika stor andel tjänstemän (57 %) som utförare (55 %) samverkar ibland med närings-
livet. Bland de 9 utförarna samverkar 4 (45%) aldrig med det lokala näringslivet i Bäckby. 
Motsvarande andel för tjänstemän är 38%. 

15.2 Eskilstuna kommun 

Endast 37% av berörda byråkrater i Eskilstuna kommun anger att de samverkar ibland (30%) 
eller dagligen (7%) med det lokala näringslivet i bostadsområdet Lagersberg (se Tabell 30). 19% 
av byråkraterna samverkar aldrig med näringslivet.  
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Tabell 30. Byråkraters samverkan med näringslivet (Eskilstuna) 

 

Samverkansgrad 
Totalt 

Dagligen Ibland Aldrig 

Byråkrat 
Tjänstemän 0 2 (50%) 2 (50%) 4 (100%) 

Utförare 2 (8%) 7 (27%) 17 (65%) 26 (100%) 

 Totalt 2 (7%) 9 (30%) 19 (63%) 30 (100%) 

Det är endast 4 tjänstemän som har svarat på frågan om samverkan med näringslivet, varav 
hälften av dem samverkar med det lokala näringslivet ibland. Bland de utförare som samverkar 
med aktörer som kan betraktas utgöra det lokala näringslivet är det endast 9 (35%) som gör det 
dagligen (8%) eller ibland (27%). 

Bör eller bör inte samverkansgraden med näringslivet höjas? Vad bör göras i så fall? 
Vilka är fördelarna av att höja samverkansgraden med näringslivet? 
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16 Samverkan med de boende 

16.1 Västerås stad 

En majoritet (67%) av de medverkande byråkraterna i Västerås stad anger att de samverkar 
antingen dagligen (20%) eller ibland (47%) med de boende i stadsdelen Bäckby (se Tabell 31). 
Vårt antagande är att bland de byråkrater som samverkar med de boende bör utförarna vara 
överrepresenterade.  

Tabell 31. Byråkraters samverkan med de boende (Västerås) 

 

Samverkansgrad 
Totalt 

Dagligen Ibland Aldrig 

Byråkrat 
Tjänstemän 3 (14%) 10 (48%) 8 (38%) 21 (100%) 

Utförare 3 (33%) 4 (44%) 2 (23%) 9 (100%) 

 Totalt 6 (20%) 14 (47%) 10 (33%) 30 (100%) 

Antagandet kan verifieras då 77% av utförarna träffar de boende ibland (44%) eller dagligen 
(33%). Dock samverkar även en majoritet (62%) av tjänstemännen med de boende i Bäckby. 
Graden av samverkan med de boende överstiger således markant den med antingen politiker 
eller näringslivet.  

16.2 Eskilstuna kommun 

Tabell 32 visar att en majoritet (68%) av kommunens byråkrater träffar de boende i Lagersberg 
antingen ibland (48%) eller dagligen (19%). 
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Tabell 32. Byråkraters samverkan med de boende (Eskilstuna) 

 

Samverkansgrad 
Totalt 

Dagligen Ibland Aldrig 

Byråkrat 
Tjänstemän 2 (40%) 1 (20%) 2 (40%) 5 (100%) 

Utförare 4 (15%) 14 (39%) 8 (31%) 26 (100%) 

 Totalt 6 (19%) 15 (48%) 10 (32%) 31 (100%) 

Utförarna som arbetar inom ramen för utvecklingsprojektet träffar de boende i bostadsområdet 
Lagersberg i ungefär samma utsträckning som tjänstemännen. Det är svårt att jämföra de två 
kategorierna när endast fem tjänstemän ingår i denna del av analysen. Dock kan vi slå fast att 
över 54% av utförarna träffar de boende ibland (39%) eller dagligen (15%). 

Bör eller bör inte samverkansgraden med de boende höjas? Vad bör göras i så fall? 
Vilka är fördelarna av att höja samverkansgraden med de boende? 
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17 Samverkan med föreningar 

17.1 Västerås stad 

Tabell 33 visar att en majoritet (68%) av de medverkande byråkraterna anger att de träffar 
föreningsfolk antingen dagligen (13%) eller ibland (55%). Kan vi förvänta oss att det är 
utförarna som står för kontakten med föreningarna? 32% träffar aldrig representanter från 
föreningar.  

Tabell 33. Byråkraters samverkan med föreningar (Västerås) 

 

Samverkansgrad 
Totalt 

Dagligen Ibland Aldrig 

Byråkrat 
Tjänstemän 3 (14%) 10 (48%) 8 (38%) 21 (100%) 

Utförare 1 (10%) 7 (70%) 2 (20%) 10 (100%) 

 Totalt 4 (13%) 17 (55%) 10 (32%) 31 (100%) 

62% av berörda tjänstemän i Västerås stad uppger att de träffar lokala aktörer dagligen (14%) 
eller ibland (48%). Som väntat har utförare en större samverkan (80%) med lokala aktörer än 
tjänstemännen.  

17.2  Eskilstuna kommun 

Nästan hälften (47%) av berörda byråkrater i Eskilstuna kommun samverkar med lokala 
föreningar i bostadsområdet Lagersberg (se Tabell 34). Av dessa är det endast 2 (6%) av 
byråkraterna som samverkar med lokala föreningar på daglig basis. Denna låga samverkansgrad 
kan bero på att det finns ett fåtal olika föreningar i bostadsområdet. Om inte, rekommenderar 
vi att inleda samverkan med ännu fler föreningar i Lagersberg.  
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Tabell 34. Byråkraters samverkan med föreningar (Eskilstuna) 

 

Samverskansgrad 
Totalt 

Dagligen Ibland Aldrig 

Byråkrat 
Tjänstemän 1 (17%) 3 (50%) 2 (33%) 6 (100%) 

Utförare 1 (4%) 10 (38%) 15 (58%) 26 (100%) 

 Totalt 2 (6%) 13 (41%) 17 (53%) 32 (100%) 

Utmärkande i detta fall är att över hälften (58%) av de tillfrågade utförarna aldrig samverkar 
med lokala föreningar. Detta kan bero på att utförare fokuserar mer på de boende än 
föreningar.  

Bör eller bör inte samverkansgraden med det lokala föreningslivet höjas? Vad bör göras 
i så fall? Vilka är fördelarna av att höja samverkansgraden med föreningar? 
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18 Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel presenterar och diskuterar vi slutsatser utifrån resultatet – först kring respektive 
faktor som har undersökts och sedan kring skillnader mellan tjänstemän och utförare.  

18.1 Framgångstro 

Det finns en stor tilltro bland de berörda byråkraterna att åtgärdernas förutsättningar att leda 
till ett socialt hållbart Bäckby och Lagersberg är goda. Utförare är mer positiva än de genom-
gående äldre och mer erfarna tjänstemännen. Vidare finns ett samband mellan byråkraternas 
tillgång till resurser och deras framgångstro, medan grad av inflytande i beslutsprocessen inte 
påverkar tron på att åtgärderna ska lyckas. 

18.2 Kompetens 

En överväldigande majoritet av byråkraterna har uppfattningen att kompetensnivån i utveck-
lingsprojekten är hög. Utförare upplever i högre grad än tjänstemän att deras organisationer är 
kompetenta. Då tjänstemännen samarbetar med utförare höjs den generella kompetensen.  

18.3 Resurser 

Det framgår att en stor majoritet av byråkraterna uppfattar att budgeten för utvecklings-
projekten räcker för att kunna implementera åtgärder i respektive stadsområde. Dock finns en 
uppfattning bland byråkraterna, främst bland kvinnliga tjänstemän (se Tabell 4), att de har för 
lite tid för att arbeta med utvecklingsprojekt. Tid bör därför betraktas i större utsträckning som 
en resurs då bristande tid är ett potentiellt hinder för kommunens förmåga att genomföra 
åtgärder. 

18.4 Intressen 

Nästan samtliga intervjuade i de båda kommunerna anser att nuvarande åtgärder är nödvändiga 
eller absolut nödvändiga för att respektive stadsområde på sikt ska kunna bli socialt hållbart. 
Detta innebär att det finns ett starkt intresse att genomföra åtgärder. Äldre byråkrater är mer 
intresserade än sina yngre kollegor att jobba med arbetslöshet och brottsbekämpning. 
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18.5 Samverkan 

Samverkan anses som ett viktigt politiskt såväl som byråkratiskt medel för måluppfyllelse. 
Resultaten visar att samverkansgraden i Västerås stad och Eskilstuna kommun är låg mellan 
den enskilde byråkraten och andra samhällsaktörer såsom föreningar och det lokala närings-
livet. Som väntat samverkar tjänstemännen mer än utförarna med politiker. Det kan vara en 
följd av hur byråkratin är organiserad, då utförare ofta rapporterar till tjänstemän som i sin tur 
vidarebefordrar resultat till politiker. Fler byråkrater samarbetar med näringslivet än med 
politiker och det är tjänstemännen som står för det mesta av denna samverkan. En stor 
majoritet av byråkraterna samverkar också med de boende, och synnerhet gäller detta utförarna. 
Utförare är således mer inriktade mot de boende medan tjänstemännen inriktar sig mer mot 
det lokala näringslivet. 

En majoritet av de tjänstemän och över hälften av de utförare som ingick i studien samverkar 
regelbundet med föreningar. Noterbart är att tjänstemännen har närmare band till dessa 
föreningar än vad utförarna har. Då föreningar representerar många intressen i området skulle 
både förvaltningar och framförallt fastighetsbolag kunna vinna mycket på att i högre grad 
samverka med föreningar.  

De byråkrater som samverkar i liten omfattning är de som i större utsträckning anser att 
valda åtgärder har stora förutsättningar att lyckas. Är det så att en hög samverkansgrad av 
okända skäl dämpar berörda förvaltningars förmåga att implementera valda åtgärder? 

18.6 Tjänstemän och utförare  

Tjänstemännens och utförarnas skilda operativa kontexter tycks leda till olika utfall. Framför 
allt gäller detta uppfattningen om åtgärdernas förutsättningar att lyckas, kompetensen i den 
egna organisationen och samverkan. Utförarna anser överlag att förutsättningarna för att lyckas 
är stora. De genomgående äldre och mer erfarna tjänstemännen är mer reserverade (skeptiska) 
och anser istället att samma åtgärder har endast en hygglig chans att uppnå uppsatta mål. Medan 
tjänstemännen står för samverkan med politiker och det lokala näringslivet, står utförarna för 
merparten av samverkan med de boende.  
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19 Övergripande slutsatser 

Den övergripande slutsatsen från denna studie är att byråkraternas intresse och tillgång till 
resurser är viktiga faktorer för framgångstro. Utförarnas upplevda brist på tillgång till resurser 
kan ha en negativ inverkan på kommunens förmåga att styra utvecklingen i berörda stadsdelar. 
Av det skälet kan tjänstemännens tillgång till resurser vara av mycket större betydelse än vad 
man skulle kunna tro.  

Organisering av arbetet med stadsdelsutveckling har inslag av horisontell samförvaltning i 
form av arbetsgrupper och workshops. Detta visar på kommunens förmåga att anpassa sig till 
stadsdelarnas speciella behov. Flera tjänstemän utryckte sin uppskattning för satsningens 
arbetsform med betoning på långsiktighet och just samförvaltning. Samverkan med kultur-
föreningar är viktiga ur ett demokratiperspektiv då de kan förmedla information om val och 
politiska beslut som berör de boende till dem som inte kan tala svenska. I motsatt riktning kan 
kommunerna införskaffa värdefulla åsikter från berörda. Det är inte otänkbart att dålig 
kommunikation med dessa aktörer kan försvåra implementering av åtgärder. Det är avslut-
ningsvis viktigt att påpeka att föreningar av olika slag är i stort behov av kommunens stöd, 
framför allt vad gäller lokaler och finansiering. 

Även om samarbetet mellan tjänstemän och politiker är starkt finns det dock ett stort 
utrymme för mer samverkan mellan politiker och tjänstemän, å ena sidan, och utförare, det 
lokala näringslivet och föreningar, å andra sidan. Att öka denna samverkan skulle kunna 
underlätta en god socioekonomisk utveckling och minska utanförskapet i de två områdena. 
Bron mellan stadshuset och stadsdelarna kan stärkas, bland annat genom att representanter 
från föreningar och lokala näringar deltar i redan etablerade workshops och arbetsgrupps-
träffar. 
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Bilaga 1. Enkät för tjänstemän – exempel Västerås stad 

”Hållbar stadsutveckling i Västerås Stad och Eskilstuna 
kommun” 

 

 

 

 

 

 

Respondentens namn 

……………………. 

Datum 

……………………. 

Tid 

……………………. 

Kod 

……………………. 

 

 

Enkäten kommer att behandlas anonymt. 
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Yrkestitel ……………………………… 

 

När är du född? ………….. 

 

Hur länge har du haft din nuvarande tjänst? …………………….. 

 

Inom vilken förvaltning arbetar du? ………………………………… 

 

Hur länge har du jobbat med Bäckby-projektet? ……………………… 

 

Ange i procent (%) i vilken utsträckning du formellt jobbar med Bäckby-projektet! 

…………………………… 

 

Hur mycket tid lägger du ner på projektet ”på riktigt” (ange i%)? 

…………………………… 

 

Har din projektid ökat eller minskat? 
1. Hur mycket har den ökat -------- (ange i %)?  
2. Hur mycket har den minskat -------- (ange i %) 
3. Varken eller 

Hur mycket tid skulle du vilja avsätta till detta arbete (ange i %)? 
1. Mer 
2. Mindre 
3. Ingen ändring 

………………………… 
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G1 Vilka åtgärder jobbar du/din förvaltning med i Bäckbysatsningen? 

 
G2. På vilket sätt organiserar ni genomförandet av åtgärder i Bäckby? 

Enbart inom vår förvaltning    1 

Som projekt inom vår förvaltning    2 

Enbart som enskild tjänsteman    3 

Tjänstem. i arbetsgrupp /Worksh.     4 

På annat sätt    5 

G3. Hur skulle du definiera den typ av åtgärder som berör just dig? 

Ekonomiska     1  

Sociala     2  

Ekologiska (tekniska)      3  

Ekonomiska och Sociala     4  

Ekonomiska och Ekologiska     5  

Ekologiska och Sociala     6  

G4. Vilka av följande alternativ tror du mest har påverkat uppkomsten av Bäckby-
satsningen? 

Internationella avtal (Rio, Kyoto)    1 

Regeringen (departement?)    2 

Myndigheter (vilka?)    3 

Kommunpolitiker (parti?)    4 

Kommuntjänstemän 
(förvaltning?) 

   5  

Forskare    6 

Andra kommuner    7 

Annan    8 
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G5. På en skala från 1 till 3 (där 1 är ”har inte påverkat alls” och 3 är ”har varit 
avgörande”) hur mycket tror att dessa skäl har inverkat på kommunens val av HSU-
åtgärder i Bäckby ? 

Området är slitet  1 2  3 

Hög arbetslöshet  1 2 3 

Hög kriminalitet   1 2 3 

Dåligt rykte  

Varför? 

 

 

 1 2 3 

Segregation  1 2 3 

Annat   1 2 3 

G6. Vem har tagit initiativet till de åtgärder i Bäckbysatsningen som nu ska genomföras 
av din förvaltning? 

Politiker     1 

Tjänstemännen/vi    2 

Näringslivet     3 

Andra intressen    4 

Folket/boende    5 

Forskare     6 

Andra    7 

G7. Har, enligt dig, de valda åtgärderna i Bäckby förutsättningar att lyckas? 

Nej, inte alls (varför?)    Ja, helt (varför?) 

1  2  3 

88 Vet inte     

1=liten förutsättning, 2=förutsättning, 3=stor förutsättning 
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R1. Instämmer du med påståendet att Bäckbysatsningens budget räcker till för att din 
förvaltning på ett tillfredsställande sätt ska kunna genomföra valda åtgärder? 

Nej, inte alls    Ja, helt 

1  2  3 

88 Vet inte     

1=Inte räcker, 2=Räcker, 3=Räcker väl 

R2. Vilket av följande alternativ anser du stämmer bäst på din verksamhetsbudget?  

Den har ökat   Ingen förändring  Den har minskat 

1  2  3 

88 Vet inte     

R3. Om ”1” eller ”3” i föregående fråga, hur mycket har den ökat respektive minskat?  

0–10%    1 

10–20%     2 

20–30%     3 

30–40%    4 

40–50%    5 

Mer än 50%    6 

R4. Hur mycket instämmer du med påståendet att det finns tillräckligt med personal för 
att åtgärderna ska kunna genomföras? 

Inte alls     Helt 

1  2  3 

88 Vet inte 
 

    

1=Inte tillräckligt, 2=Tillräckligt, 3=Helt tillräckligt 

R5. Bör antalet medarbetare ändras?   

Ja, det bör öka 
(varför?) 

Nej, det bör 
inte förändras 

 Ja, det bör minska 
(varför?) 

1 2  3 
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6. Har din förvaltning kompetensen att genomföra åtgärderna? 

Nej, inte alls    Ja, helt 

1  2  3 

88 Vet inte     

1=Ingen kompetens, 2=Tillräcklig kompetens, 3=Stor kompetens 

Int1. Anser du att Bäckbysatsningen är möjlig att genomföra? 

Nej, inte alls 
(varför inte?) 

   Ja, helt  

1  2  3 

88 Vet inte     

1=Inte möjlig, 2=Möjlig, 3=Mycket möjlig 

Int2. Vilka problem anser du är de mest dominerande i Bäckby (som bostadsområde) 
idag? 

?  1 

?  2 

?  3 

Int3. Anser du att åtgärderna är nödvändiga för att lösa problemen i Bäckby? 

Nej, inte 
alls 

     Ja, helt 

1    2  3 

88 Vet inte       

1=Inte nödvändiga, 2=Nödvändiga, 3=Mycket nödvändiga 
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Int4. Instämmer du med påståendet att åtgärderna är tillräckligt ambitiösa? 

Nej, inte alls     Ja, helt 

1  2  3 

88 Vet inte     

1=Inte ambitiösa nog, 2=Ambitiösa, 3=Mycket ambitiösa 

Int5. Anser du dig tillräckligt informerad angående de olika åtgärderna? 

Nej, inte alls 
(varför inte?) 

    Ja, helt 

1  2   3 

88 Vet inte      

1=Inte informerad, 2=Informerad, 3=Väl informerad 

Int6. Har du påverkat processen som lett fram till de valda åtgärderna? 

Nej, inte alls 
(varför inte?) 

   Ja, helt 
(hur?) 

1  2  3 

88 Vet inte     

1=Inte påverkat, 2=Påverkat, 3=Påverkat mycket 

Int7. Hade du velat att andra åtgärder skulle implementeras istället? 

Nej, inte alls    Ja, helt 

1  2  3 

Vet inte     

1=Nej, 2=Kanske, 3=Ja 

Int8. Vilka åtgärder fattas? (Vilka åtgärder kunde komplettera de valda åtgärderna?) 
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Sam1. Med hur många aktörer samarbetar du med inom ramen för Bäckbyprojektet/-
satsningen?  
Rangordna (i högre kolumnen) den aktör som du samarbetar mest med och sedan i fallande ordning till den du 
samarbetar minst med. Börja med siffran ”1” för den du samarbetar mest med. Sker ingen interaktion lämna rutan 
tom! 

Politiker    

Andra tjänstemän   

Kommunala verksamheter   

Konsulter (WSP)   

Kommunala bolag (Mimer)   

Privata bolag (t ex fastighetsbolag)  

Näringsidkare   

Intresseorganisationer  
t.ex. förenmingar  

 

Boende   

Annat    

Sam2. Hur ofta samarbetar du med dessa aktörer? 
Välj antingen alternativet A, B eller C, för att beskriva graden av samarbete med berörd aktör. Se under tabellen 
för en beskrivning av alternativen! 

 A  B C 

Politiker 1 2 3 

Andra tjänstemän 1 2 3 

Kommunala verksamheter    

Konsulter 1 2 3 

Kommunala bolag 1 2 3 

Privata bolag 1 2 3 

Näringsidkare/företagare 1 2 3 

Intresseorganisationer 
Föreningar 

1 2 3 

Boende 1 2 3 

Andra 1 2 3 

A = Dagligen; B = Ibland ; C = Aldrig 
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Sam3. Kring vilka åtgärder (Bäckby) samarbetar ni? 

Sam4. Hur anser du att samarbetet med dessa aktörer fungerar? 

Välj antingen alternativet A, B eller C för att beskriva graden av samarbete med berörd aktör. Se under tabellen 
för en beskrivning av alternativen! 

 A  B C 

Politiker 1 2 3 

Tjänstemän, andra 1 2 3 

Kommunala verksamheter     

Konsulter 1 2 3 

Kommunala bolag 1 2 3 

Privata bolag 1 2 3 

Näringsidkare/företagare 1 2 3 

Intresseorganisationer 
Föreningar 

1 2 3 

Boende 1 2 3 

Andra 1 2 3 

A = Mycket bra; B = Sådär ; C = Obefintligt  

Org.1 Hur skulle du beskriva din förvaltnings sätt att organisera sig? 

Toppstyrd    Platt 

1  2  3 

 Med toppstyrd organisation menas en hierarkisk vertikal organisationsform, dvs. att besluten fattas av en eller 
en grupp ledare på högnivå och genomförs av de lägre nivåerna. Medarbetarinflytande är inte givet.  

 Med platt organisation menas en horisontell organisationsform, dvs. att all medverkar i beslutsfattande och 
ledarskapet har en samordnande roll. Medarbetar inflytandet är högt. 

1=Toppstyrd, 2=Blandstyre, 3=Platt 
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Org. 2. På en skala från 1 till 3 ur anser du att din förvaltning fungerar? (avseende de 
åtgärder i Bäckby som förvaltningen ska implementera) 

Dåligt 
(varför?) 

    Mycket bra 

1          2                3 

1=Fungerar dåligt, 2=Fungerar, 3=Fungerar bra 

Org. 3. Känner du andra som jobbar med liknande frågor, som inte ingår i Bäckby–
satsningen? 

Ja  Nej   Vet inte 

1  2   88 

 

Avslutningsvis, vill du tillägga något? 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. Enkät till utförare – exempel Eskilstuna 
kommun 

”Hållbar stadsutveckling i Västerås Stad och Eskilstuna 
kommun” 

 

 

 

 

 

 

Respondentens namn 

……………………. 

Datum 

……………………. 

Tid 

……………………. 

Kod 

……………………. 

 

Enkäten kommer att behandlas anonymt. 
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Yrkestitel ……………………………… 

 

När är du född? ………….. 

 

Hur länge har du haft din nuvarande tjänst? …………………….. 

 

Inom vilken organisation arbetar du? ………………………………… 

 

Hur länge har du jobbat med Lagersbergs-projektet? ……………………… 

 

Ange i procent (%) i vilken utsträckning du jobbar med Lagersbergs -projektet! 

…………………………… 

 

Hur mycket tid lägger du ner på projektet ”på riktigt” (ange i%)? 

…………………………… 

 

Har din projektid ökat eller minskat? 
1. Ja, hur mycket------ (ange i %)?  
2. Ja, hur mycket har den minskat------ (ange i %) 
3. Varken eller 

 

Hur mycket tid skulle du vilja avsätta till detta arbete (ange i %)? 
1. Mer 
2. Mindre 
3. Ingen ändring 

 

 



Stadsdelsutveckling i två kommuner (del 2) 

Mälardalens högskola 67 

G1 Vilka åtgärder jobbar din organisation med i Lagersbergssatsningen? 

G2. På vilket sätt organiserar ni genomförandet av åtgärder i Lagersbergssatsningen? 

Enbart inom vår förvaltning    1 

Som projekt inom vår förvaltning    2 

Enbart som enskild tjänsteman    3 

Tjänstem. i arbetsgrupp /Worksh.     4 

På annat sätt    5 

G3. Hur skulle du definiera den typ av åtgärder som du jobbar med? 

Ekonomiska     1  

Sociala     2  

Ekologiska (tekniska)      3  

Ekonomiska och Sociala     4  

Ekonomiska och Ekologiska     5  

Ekologiska och Sociala     6  

G4. Vilka av följande alternativ tror du mest har påverkat uppkomsten av 
Lagersbergssatsningen?  

Internationella avtal (Rio, 
Kyoto) 

   1 

Regeringen     2 

Myndigheter     3 

Kommunpolitiker     4 

Kommuntjänstemän     5  

Forskare    6 

Andra kommuner    7 

Annan    8 
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G5. På en skala från 1 till 3 hur mycket du tror att dessa skäl har inverkat på kommunens 
val av åtgärder i Lagersbergssatsningen (1 är ”har inte påverkat alls” och 3 är ”har varit 
avgörande”)? 

Området är slitet  1          2               3 

Hög arbetslöshet  1          2                3 

Hög kriminalitet   1          2               3 

Dåligt rykte  

Varför? 

 

 1          2                3 

Segregation  1          2                3 

Annat   1          2                3 

G6. Vem tog det ursprungliga initiativet till de åtgärder (se G1) som ni genomför?  

Politiker     1 

Tjänstemän    2 

Näringslivet     3 

Andra intressen    4 

Folket/Boende    5 

Forskare     6 

Andra    7 

G7. Har, enligt dig, de valda åtgärderna förutsättningar att lyckas i Lagersberg? 

Ja, helt   Delvis  Nej, inte alls  

1  2  3 

88 Vet inte     
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R1. Instämmer du med påståendet att Lagersbergssatsningens budget räcker till för att 
det på ett tillfredsställande sätt ska kunna genomföras? 

Ja, helt  Delvis  Nej, inte alls 

1  2  3          

88 Vet inte     

R2. Vilket av följande alternativ anser du stämmer bäst på din organisationsbudget?  

Den har ökat   Ingen förändring  Den har minskat 

1  2  3 

88 Vet inte     

R3. Om ”1” eller ”3” hur mycket har den ökat respektive minskat?  

0—20%    1 

20—40%     2 

Mer än 50%    3 

R4. Hur mycket instämmer du med påståendet att det finns tillräckligt med personal i din 
organisation? (Lagersbergssatsningen) 

Helt Delvis Inte alls 

1 2 3 

R5. Bör antalet medarbetare i din organisation som jobbar med Lagersbergssatsningen 
ändras?  

Ja, det bör öka Nej, ingen ändring Ja, det bör minska 

1 2 3 

R6. Har din organisation kompetensen att genomföra valda åtgärder? 

Ja, helt  Delvis  Nej, inte alls 

1  2   3 

88 Vet inte     
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R7. Upplever du att din organisation har den utrustning som krävs för att genomföra 
valda åtgärder? 

Ja, helt  Delvis  Nej, inte alls 

1  2  3           

88 Vet inte     

Int1. Anser du att Lagersbergssatsningen är möjlig att genomföra? 

Ja, helt  Delvis  Nej, inte alls 

1  2  3 

88 Vet inte     

Int2. Vilka problem anser du är de mest dominerande i Lagersberg idag? 

? 

 

 1 

 

? 

 2 

 

? 

 3 

Int3. Anser du att Lagersbergssatsningen bidrar till att lösa problemen i Lagersberg? 

Ja, helt  Delvis  Nej, inte alls 

1  2  3 

88 Vet inte     

Int4. Instämmer du med påståendet att Lagersbergssatsningen är tillräckligt ambitiös? 

Ja, helt  Delvis  Nej, inte alls 

1  2  3 

88 Vet inte     
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Int5. Anser du dig tillräckligt informerad angående de olika åtgärderna? 

Ja, helt  Ja, delvis  Nej, inte alls 

1  2  3 

88 Vet inte     

Int6. Har du varit med och utarbetat de åtgärderna din organisation jobbar med? 

Ja, helt  Ja, delvis  Nej, inte alls 

1  2  3 

88 Vet inte     

Int7. Hade du velat att andra åtgärder än de som nu tillämpas hade valts istället? 

Ja, helt  Delvis  Nej, inte alls 

1  2  3 

88 Vet inte     

Int8. Om 1 eller 2, Vilka åtgärder skulle du i sådana fall vilja jobba med? 
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Sam1. Av följande aktörer, vilka samarbetar du mest med inom ramen för Lagersbergs-
satsningen? 

Kryssa för (i högre kolumnen) de aktörer du samverkar mest med! 

Politiker  

Andra tjänstemän  

Konsulter (WSP)  

Kommunala bolag  

Privata bolag  

Näringsidkare  

Intresseorganisationer  
t.ex.föreningar  

Boende  

Andra  

Sam2. Hur ofta samarbetar du med dessa aktörer? 
Välj antingen alternativet A, B, C, D för att beskriva graden av samarbete med berörd aktör. Se under tabellen för 
en beskrivning av alternativen! 

 A  B C 

Politiker 1 2 3 

Tjänstemän 1 2 3 

Kommun förvaltningar 1 2 3 

Konsulter 1 2 3 

Kommunala bolag 1 2 3 

Privata bolag 1 2 3 

Näringsidkare/företagare 1 2 3 

Intresseorganisationer 1 2 3 

Medborgare 1 2 3 

Andra 1 2 3 

A = Dagligen; B = Ibland; C = I stort sett aldrig  
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Sam3. Kring vilka åtgärder samarbetar ni? 

Sam4. Hur anser du att samarbetet med dessa aktörer fungerar? 

Välj antingen alternativet A, B, C för att beskriva graden av samarbete med berörd aktör. Se under tabellen för en 
beskrivning av alternativen! 

 A  B C 

Politiker 1 2 3 

Tjänstemän 1 2 3 

Kommunförvaltningar 1 2 3 

Konsulter 1 2 3 

Kommunala bolag 1 2 3 

Privata bolag 1 2 3 

Näringsidkare/företagare 1 2 3 

Intresseorganisationer 1 2 3 

Medborgare 1 2 3 

Andra 1 2 3 

A = Mycket bra; B = Sådär; C = Dåligt 

Org.1 Hur skulle du beskriva din organisations organisering av genomförande av 
åtgärderna? 

Platt  Blandstyre   Topstyrd 

1  2   3 

 Med toppstyrd organisation menas en hierarkisk vertikal organisationsform, dvs. att besluten fattas av en eller 
en grupp ledare på högnivå och genomförs av de lägre nivåerna. Medarbetarinflytande är inte givet.  

 Med platt organisation menas en horisontell organisationsform, dvs. att all medverkar i beslutsfattande och 
ledarskapet har en samordnande roll. Medarbetar inflytandet är högt. 

Org. 2. På en skala från 1 till 3, hur anser du att din organisation fungerar? 

Bra  Sådär   Dåligt 

1  2   3 
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Org. 3. Känner du andra som jobbar med liknande frågor, som inte ingår i 
Lagersbergssatsningen? 

Ja  Nej   Vet inte 

1  2   88 

 

 

Avslutningsvis, vill du tillägga något? 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Förteckningen nedan tar upp rapporter 
som har publicerats inom ramen för skrift-
serien Studies in Social Sciences (SiSS).  

In the list below are the reports that have 
been published in the series of publi-
cations called Studies in Social Studies 
(SiSS). 

___________________ 
2014:1 Fell, Terence; Guziana, Bozena & Qaderi, Josef. Stadsdelsutveckling i två kommuner (del 

2). Byråkraters perspektiv på åtgärdsimplementering. Forskningsrapport. 

2013:2 Fell, Terence; Qaderi, Josef; Lahdenperä, Jori & Guziana, Bozena. Stadsdelsutveckling 
i två kommuner. En analys av den socioekonomiska och sociokulturella kontextens betydelse för 
social hållbarhet. Forskningsrapport. 

2013:1 Fell, Terence; Jertfelt, Isa; Qaderi, Josef & Lahdenperä, Jori. En framgångsrik 
styrmedelsmix? Om statens ambition att påverka kommunernas energipolicys. 
Forskningsrapport. 

Forskningsrapporter t.o.m. 2011/Research reports up to 2011 
2011:1 Lahdenperä, Pirjo (red.). Forskningscirkel – arena för verksamhetsutveckling i mångfald. 
2010:1 Sundbom, Lars; Törnqvist, Tommy; Jonsson, Tola & Sidebäck, Göran. 

Högskolestuderandes etablering på arbetsmarknaden. En studie av hur de högskoleutbildades 
etableringsprocess kan mätas och beskrivas. 

2008:4 Sundbom, Lars & Sidebäck, Göran. Utbildningssamhällets underklass? En registerstudie 
om unga vuxna med låg utbildning. 

2008:3 Månsson, Niclas. Röster om delaktighet. En kvalitativ studie om ungdomars uppfattning av 
och chanser till samhällelig delaktighet. 

2008:2 Törnqvist, Tommy. Från högskola till arbete. En intervjustudie om högskoleutbildades 
etableringsprocess på arbetsmarknaden. 

2008:1 Helldahl, Per. Hopp-Jerkas återkomst? Synen på arbetskraftens rörlighet från 1940-talet till 
idag. 

2007:1 Karlsson Vestman, Ove; Sedigh, Mehdi; Månsson, Niclas; Jäder, Julia. Ett välstämt 
piano – till rätt melodi? 

Arbetsrapporter t.o.m. 2011/Work reports up to 2011 
2010:2 Henningsson, Johan; Johansson, Ulf & Almqvist, Roland. Två sidor av samma mynt. 

Hur tänker finansmarknadens aktörer och varför är det så svårt att kommunicera om icke-
materiella resurser? 

2010:1 Wikman, Anders. När verksamheter läggs ned och förändras. En regis-terstudie av 
arbetsplatsförändringar och deras konsekvenser. 

2009:4 Gustafsson, Mikael. ArbetsDax – för psykiskt funktionshindrade. Talet om klienter, 
samordnare och samverkan i en verksamhet för arbetslivsinriktad rehabilitering. 

2009:3 Carlhed, Carina. Vart leder Kvalitetstrappan? Utvärdering av Pysslingens Kvalitetssystem. 
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2009:2 Gustafsson, Mikael. Samhälls- och beteendevetare på arbetsmarknaden. Uppföljning av 
studenter som påbörjade det beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola 1999–
2003. 

2009:1 Sandahl, Rolf. Mångfaldssatsningen. En satsning på mångfald eller en mångfald av satsningar? 
2008:1 Ekermo, Mats & Beckman, Linda. Det räcker inte med en bra idé. Utvärdering av Sveriges 

Kommuner och Landstings metodutvecklingsarbete med case management för människor med 
dubbla diagnoser. 

2007:1 Ekermo, Mats & Zovko, Davor. Att utbilda vävare och bygga vävstolar samtidigt. 
Utvärdering av Sveriges Kommuner och Landstings metodutvecklingsarbete med case management 
för människor med dubbla diagnoser. 

___________________ 

En majoritet av rapporterna finns 
tillgängliga i det Digitala Vetenskapliga 
Arkivet (DiVA), http://mdh.diva-
portal.org. I DiVA finns avhandlingar och 
andra publikationer i fulltext från ett antal 
nordiska universitet och högskolor. Publika-
tionerna är lagrade i PDF-format. DiVA har 
utvecklats av Enheten för digital publicering 
vid Uppsala universitetsbibliotek. 

A majority of the reports are available in 
the Academic Archive On-line (DiVA), 
http://mdh.diva-portal.org. 

In DiVA, dissertations and other 
publications from a number of Northern 
European universities are available in full 
text. They are stored in PDF format. DiVA 
was developed by the Electronic 
Publishing Centre at Uppsala University. 
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StadSdelSutveckling 
i två kommuner (del 2)
en analys av byråkraters syn på implementering av åtgärder 
för ökad social hållbarhet

terence Fell, Bozena guziana & JoSeF Qaderi

StadSdelSutveckling i två kommuner
(del 2)

Denna forskningsrapport har genomförts inom ramen för Samhällskontraktet, en plattform för samverkan 

mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun och Västerås stad samt Landstinget Sörmland och Lands-

tinget Västmanland. Det är den andra rapporten om hållbar stadsdelsutveckling inom samverkansområdet 

hållbar samhällsutveckling (HSU). Studien bygger på intervjuer med tjänstemän och utförare som direkt 

eller indirekt har varit inblandade i utvecklingsprojekt i stadsdelen Bäckby i Västerås eller bostadsområdet 

Lagersberg i Eskilstuna.

Delvis tar studien sin utgångspunkt i den första rapporten Stadsdelsutveckling i två kommuner: En analys av 

den socioekonomiska- och sociokulturella kontextens betydelse för social hållbarhet (MDH SiSS-rapport 2013:2), som dels 

presenterar en kartläggning av tidigare urbana satsningars erfarenheter och dels en analys av Bäckby och 

Lagersberg. I fokus för den här rapporten står de intervjuade tjänstemännens och utförarnas uppfattning om 

framgångstro, kompetens, resurser, intressen och samverkansgrad. 

Den övergripande slutsatsen från studien är att tjänstemännens intresse och tillgång till resurser – pengar, 

tid, personal, lokaler och utrustning – är viktiga faktorer för framgångstro, medan utförarnas upplevda brist 

på resurser kan ha en negativ inverkan på kommunens förmåga att styra utvecklingen i berörda stadsom-

råden. Flödet i kommunikation och samverkan mellan politiker, tjänstemän, utförare och samhälls aktörer 

kan därutöver förbättras. Att öka samverkan skulle kunna underlätta en god socioekonomisk utveckling och 

minska utanförskapet i de två områdena.

www.samhallskontraktet.se

ForSkningSraPPort 2014:1
StudieS in Social ScienceS

ISBN 978-91-7485-188-5


	Tom sida
	Tom sida


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


